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Protokół Nr X/2015 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz Pana Ryszarda Batyckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
 
 
 
 
 
 
Obecni na X sesji Rady Miejskiej: 
 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad X sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie Nr MGR.0057.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej w z dnia 10 lipca 2015 roku z realizacji 

Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w II kwartale 2015 r. 
SPR. NR 16 
 

6. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku. 
SPR. NR 17 

 
7. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2015.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 sierpnia 2015 r. z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 30 czerwca  
2015 roku). 
SPR. NR 18 

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

DRUK NR 171 + KOREKTA 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

DRUK NR 172 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 173 + KOREKTA 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc 
operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 
DRUK NR 165 + Załącznik 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 

2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną 
wykonane remonty elewacji. 
DRUK NR 166 

 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 155 - II WERSJA 

 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 156 - II WERSJA 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości opłat  

za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 169 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 

DRUK NR 150   
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu 

Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-
Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana  
w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 152 

 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015. 
DRUK NR 153 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1087/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum  
nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej". 
DRUK NR 161 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR 164 + AUTOPOPRAWKA 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 
wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
DRUK NR 160 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej pod nazwą Plac Ratuszowy  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 167 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.  

DRUK NR 168 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 89/1 i 89/2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
gen. Stefana Grota Roweckiego _ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 89/3. 
DRUK NR 146 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1276. 
DRUK NR 147 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału stanowiącego 

własność Gminy Bielsko-Biała wynoszącego 9/60 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 368, 369  
i 6261 o łącznej pow. 2004 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Lipnickiej __, na rzecz 
współwłaściciela w 51/60 częściach przedmiotowej nieruchomości. 
DRUK NR 154 

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

Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m² położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Olszówki. 
DRUK NR 170 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia 
powodziowego. 
DRUK NR 148 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 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 149    

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 
DRUK NR 151 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni.  
DRUK NR 157 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej. 
DRUK NR 158 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny  

w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie  
ul. Skarpowej. 
DRUK NR 159 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową. 
DRUK NR 162  

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica.  
DRUK NR 163  

 
36. Sprawy różne. 
 
37. Zakończenie obrad.  
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2015 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radny Maurycy Rodak – nieobecność usprawiedliwiona, 
Radny Leszek Wieczorek – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył X sesję Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej. 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych:  
▪ Tadeusza Cozaca – mieszkańca Bielska-Białej wpisanego do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej,  
▪ Jana Gajewskiego – Radnego Rady Miejskiej w kadencjach 1990-1994, 2006-2010. 

 
Do porządku obrad, zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, nie wprowadzono żadnych zmian 
związanych ze zdjęciem punktów z porządku obrad lub wprowadzeniem nowych punktów do porządku X sesji 
Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przypomniał tylko, że Rada Miejska obradować będzie:  
▪ w punkcie 8 – nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

(tj. Druk Nr 171) wraz korektą, 
▪ w punkcie 10 – nad projektem w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 173) wraz  
z korektą, 

▪ w punkcie 13 – nad II wersją projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi (tj. Druk Nr 155 - II wersja), 

▪ w punkcie 14 – nad II wersją projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 
(tj. Druk Nr 156 - II wersja), 

▪ w punkcie 20 – nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”  
(tj. Druk Nr 164) wraz z autopoprawką. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół IX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „otwarcia drugiej bramy przy górnym parkingu cmentarza komunalnego  

w Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.120.2015. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oczyszczenia, odgruzowania koryta potoku Krzywa w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.121.2015. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „liczników czasu trwania świateł”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.122.2015. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zaplecza socjalnego wyposażonego w toaletę i bieżąca wodę dla kierowców 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na tzw. pętlach ostatnich przystanków linii autobusowych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.123.2015. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację, złożoną wspólnie z Radną Bogną Bleidowicz, w sprawie „ustalenia i wykonania 

oświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Wadowickiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.124.2015. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „parkingu wielopoziomowego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.125.2015. 
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Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym  

w Bielsku-Białej przy ulicy Saperów oraz należytego utrzymania mogił zbiorowych, zwłaszcza znajdującego się 
w złym stanie grobu żołnierzy poległych w bitwie pod Węgierską Górką”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.126.2015. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zorganizowania przejścia dla pieszych przez ulicę Żywiecką na wysokości 
ulicy Gorkiego, Wł. Majakowskiego oraz Krasickiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.127.2015. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „polityki mieszkaniowej miasta Bielska-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.128.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów miejscowych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.129.2015. 

 
Radna Katarzyna Balicka  
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „naprawy nawierzchni placu targowego”.  

Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.130.2015. 

 
Radny Grzegorz Puda  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zdumiewającej indolencji w udzielaniu odpowiedzi na interpelacje”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.131.2015. 

Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy, która nie została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 
▪ Interpelacja w sprawie „podania informacji o inwestycji na stoku Dębowca”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.132.2015. 

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

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.133.2015. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult oraz Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Roman Matyja, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk, Radny Konrad Łoś. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (w sprawie interpelacji Radnego 
Romana Matyi, przedstawionej w punkcie 3 porządku obrad) oraz Radny Roman Matyja. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej w z dnia 10 lipca 2015 roku  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2015 r. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
w z dnia 10 lipca 2015 roku z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008  
z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości  
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2015 r., przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 16) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 16. 
  
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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Sprawozdanie Nr MGR.0057.2015.JZ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej w z dnia 10 lipca 2015 roku z realizacji Uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 
2015 r. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprowadzania Prezydenta Miasta, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 17) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 17. 
  
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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2015.BJ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 
2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2015.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 sierpnia 2015 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2015 roku (według stanu na dzień  
30 czerwca 2015 roku) 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprowadzania Prezydenta Miasta, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
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Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 18) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 18. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Romana Matyi. 
 
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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2015.BS  
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 sierpnia 2015 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej za I półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku). 

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

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

 
Informacje na temat pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu uchwały zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ 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 (wraz z korektą). 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 171) oraz korekta do projektu uchwały znajdują się w zbiorze 
projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 171. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/143/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

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

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 172) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 172. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/144/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 173) oraz korekta do projektu uchwały znajdują się w zbiorze 
projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Grzegorz Puda (w nawiązaniu do wypowiedzi Prezydenta Miasta  
w punkcie 9 porządku obrad) oraz Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 173 wraz z korektą. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/145/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc 
operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku  
od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 165) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 165. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/146/2015 
 

w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości,  
stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową  

i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 
zostaną wykonane remonty elewacji 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Roman Matyja.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 166) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 166. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/147/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  
budynków lub ich części, w których zostaną wykonane  

remonty elewacji 
 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sobczak – Kierownik Biura ds. Gospodarki 
Odpadami. Do projektu uchwały Pani Kierownik Sobczak zgłosiła autopoprawkę dotyczącą omyłki pisarskiej  
w zakresie numeracji jednostki redakcyjnej w § 2 w punkcie 4). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Magdalena 
Sobczak – Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania 
odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja), 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 155 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 155 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/148/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu  
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej  

oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania  
odpadami komunalnymi 

 
 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sobczak – Kierownik Biura ds. Gospodarki 
Odpadami. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja), 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 156 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 156 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/149/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanych przez właścicieli nieruchomości 
 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości opłat  
za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Adam Grzywacz – Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Miejskiej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta 
uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 169) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 169. 
  
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 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/150/2015 
 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta  
uprawnień do ustalenia wysokości opłat  

za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 150) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 150. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Krzysztofa Ryszki. 
 
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 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/151/2015 
 

w sprawie utworzenia  
odrębnych obwodów głosowania 

 
 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu 
Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-
Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana  
w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jerzy Pieszka – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, 
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” 
im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 152) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 152. 
  
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 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/152/2015 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie nadania statutu  

Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej,  
Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej,  
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej,  

Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej,  
Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,  

Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2015, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 153) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 153. 
  
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 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/153/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
na rok 2015 

 
 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1087/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum 
nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej" 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jan Pacia – Naczelnik Wydziału Inwestycji. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1087/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn.: 
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej", 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 161) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 161 
  
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 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/154/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1087/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
w związku z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku  

Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6  
w Bielsku-Białej" 

 
 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej” 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

 
O godzinie 11.57 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

 
Dokument „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej” przedstawił  
Pan Tomasz Pawelec – doradca ds. gospodarki niskoemisyjnej w Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.  
w Krakowie. 
Wydruk przedstawionej prezentacji – Załącznik Nr 6 do protokołu.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Pan Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu  
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-
Białej”, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 



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

X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
  

RM.0002.10.2015 

  Strona 22 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 164) oraz autopoprawką znajduje się w zbiorze projektów 
uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 164. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/155/2015 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu  
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań  

na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)  
dla miasta Bielska-Białej” 

 
 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 
wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa 
śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości, dostępności 
oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa 
śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 160) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 160. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/156/2015 
 

w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego  
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą 

"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania 
administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego 

województwa śląskiego" współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej pod nazwą Plac Ratuszowy  
w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej  
pod nazwą Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 167) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 167. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 



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

X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
  

RM.0002.10.2015 

  Strona 24 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/157/2015 
 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej  
pod nazwą Plac Ratuszowy  

w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 

 
O godzinie 12.29 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 168) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 168. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/158/2015 
 

w sprawie pozbawienia dróg  
kategorii dróg gminnych 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 89/1 i 89/2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego _ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 89/3 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia  
Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 89/1 i 89/2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego _ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 89/3, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 146) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 146. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/159/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
 ozn. jako działki 89/1 i 89/2, położonej w Bielsku-Białej  

przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego _  
na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  

ozn. jako działka 89/3 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1276 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia  
Gminnego i Rolnictwa. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako 
działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1276, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 147) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 147. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/160/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1276 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału 
stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wynoszącego 9/60 części nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 368, 369 i 6261 o łącznej pow. 2004 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Lipnickiej __, na rzecz współwłaściciela w 51/60 częściach przedmiotowej nieruchomości 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia  
Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej udziału stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wynoszącego 9/60 części nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 368, 369 i 6261 o łącznej pow. 2004 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Lipnickiej __, na rzecz współwłaściciela w 51/60 częściach przedmiotowej nieruchomości, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 154) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 154. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/161/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  
udziału stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała  

wynoszącego 9/60 części nieruchomości  
oznaczonej jako działki nr 368, 369 i 6261 o łącznej pow. 2004 m2  
obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Lipnickiej __,  

na rzecz współwłaściciela w 51/60 częściach  
przedmiotowej nieruchomości 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m² położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Olszówki 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia  
Gminnego i Rolnictwa. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 
o łącznej pow. 853 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 170) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 170. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/162/2015 
 

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

oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m²  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach 
zagrożenia powodziowego 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu 
uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 148) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 148. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/163/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych  

na mapach zagrożenia powodziowego 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 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 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 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 Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 149) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 149. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Grażyny Nalepy. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/164/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 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 uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 151) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 151 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/165/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską,  
ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 157) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pan Grzegorz 
Gleindek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 157. 
  
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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/166/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia,  

terenem PKP i terenem zieleni 
 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie  
ul. Karpackiej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 158) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 158. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/167/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego na stoku Dębowca,  

w rejonie ul. Karpackiej 
 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 
w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie  
ul. Skarpowej 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Kamienicy – w rejonie 
skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 159) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 159. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/168/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny  w Kamienicy  

– w rejonie skrzyżowania  
ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników  

oraz w rejonie ul. Skarpowej 
 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 162) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiła Pani Magdalena 
Marek – Projektant w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
Informacja dotycząca sposobu głosowania uwag wraz z wykazem uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Roman Matyja. 

 
Procedurę głosowania uwag, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził następujące głosowania. 

 
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie połączenia do głosowania en bloc uwag oznaczonych  
w materiałach pomocniczych numerami 2, 3, 5, wniesionych po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a    z g o d ę   na przyjęcie połączenia do głosowania  
en bloc uwag oznaczonych w materiałach pomocniczych numerami 2, 3, 5, wniesionych po I wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi – oznaczonej w materiałach pomocniczych numerem 1 – wniesionej przez 
Panią B_____ J_______ po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 2 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi  oznaczonej w materiałach 
pomocniczych numerem 1, wniesionej po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwag, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta, oznaczonych w materiałach 
pomocniczych: 
▪ numerem 2 – wniesionych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego,  
▪ numerem 3 – wniesionych przez Stowarzyszenie „Olszówka”,  
▪ numerem 5 – wniesionych przez Panią W____ S______ i Panią K______ N______-K______ „Społeczny Ruch 

Ochrony Drzew”, 
po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 3 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwag, w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta, oznaczonych w materiałach pomocniczych numerami 2, 3, 5, wniesionych 
po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Głosowanie uwzględnienia uwag – oznaczonych w materiałach pomocniczych numerem 4 – wniesionych przez 
Pana W_________ O_______ po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwag  oznaczonych w materiałach 
pomocniczych numerem 4, wniesionych po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi – oznaczonej w materiałach pomocniczych numerem 6 – wniesionej przez  
Pana W__________ W_______ po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi  oznaczonej w materiałach 
pomocniczych numerem 6, wniesionej po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie połączenia do głosowania en bloc uwag oznaczonych  
w materiałach pomocniczych numerami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wniesionych po II wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a    z g o d ę   na przyjęcie połączenia do głosowania  
en bloc uwag oznaczonych w materiałach pomocniczych numerami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
wniesionych po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Głosowanie uwzględnienia uwagi, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – oznaczonej w materiałach 
pomocniczych numerem 7 – wniesionej przez Pana W_______ K________ po II wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 10 
▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi, w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta, oznaczonej w materiałach pomocniczych numerem 7, wniesionej po II wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwag, oznaczonych w materiałach pomocniczych: 
▪ numerem 8 – wniesionych przez Stowarzyszenie „Olszówka”, 
▪ numerem 9 – wniesionych przez Pana J____ Z_____, 
▪ numerem 10 – wniesionych przez Państwa M_______ i S_______ J________, 
▪ numerem 11 – wniesionych przez Panią J______ L______, 
▪ numerem 12 – wniesionych przez Panią J______ C______ i Pana M________ C______, 
▪ numerem 13 – wniesionych przez Panią I____ C_____, 
▪ numerem 14 – wniesionych przez Panią W_____ G______, 
▪ numerem 15 – wniesionych przez Pana P_____ B_________, 
po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 4 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwag  oznaczonych w materiałach 
pomocniczych numerami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wniesionych po II wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał 
pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 162. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/169/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego pomiędzy  

Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica 

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

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 163) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 163. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr X/170/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w Wapienicy  
przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica 

 
 

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

 
Ad 36 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Radny Adam Ruśniak, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Radny Grzegorz Puda, Radna Grażyna Nalepa, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Dariusz 
Michasiów, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 
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Ad 37 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
X zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 13.30. 
 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ryszard Batycki 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych – X sesja RM w dniu 25 sierpnia 2015 roku + usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości – X sesja RM w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia  
   2015 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wydruk prezentacji pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz plan działania na rzecz 
   zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej – przedstawionej w punkcie 
  20. porządku obrad 
Załącznik Nr 7 –  Informacja dotycząca sposobu głosowania uwag w punkcie 34. porządku obrad  
   (tj. Druk Nr 162) wraz z wykazem uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
   zagospodarowania przestrzennego (BRM 6722/3/2013/MM/AP)  
Załącznik Nr 8  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 9  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 10 –  Uchwały podjęte na X sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników
  Wydziałów/Dyrektorów mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 25 sierpnia 2015 roku 
 

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram X sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję.  

Witam Kierownictwo Urzędu na czele z Panem Prezydentem Jackiem Krywultem; witam Koleżanki  
i Kolegów Radnych; witam Naczelników Wydziałów; szefów spółek miejskich; witam media obecne  
na dzisiejszej sesji; Przewodniczących Rad Osiedli, którzy nam towarzyszą oraz mieszkańców  
naszego miasta.  

Szanowni Państwo, pozwólcie że najpierw przekażę dwie smutne informacje.  

W nocy z 3 na 4 sierpnia bieżącego roku w wieku 83 lat zmarł Pan Tadeusz Cozac. Jest to mieszkaniec 
naszego miasta wpisany Do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej uchwałą z dnia 13 kwietnia  
1999 roku. Śp. Tadeusz Cozac był szanowanym i cenionym mieszkańcem Bielska-Białej. Był założycielem  
i prezesem Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta, którego działalność po dziś dzień 
skierowana jest do bezdomnych i najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki inicjatywie Pana Cozaca 
Bielskie Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta prowadzi cały czas jadłodajnię i łaźnię, udostępnia 
magazyny odzieży używanej i co roku organizuje spotkania wielkanocne oraz wieczerze wigilijne  
na 400 osób, udziela pomocy dzieciom z najbiedniejszych rodzin przygotowując dla nich świąteczne paczki 
oraz organizując zakup pomocy szkolnych. Tadeusz Cozac był przykładem człowieka, który potrafił wokół 
działań na rzecz potrzebujących zgromadzić wielu ludzi: sponsorów, przedstawicieli władz samorządu 
gminnego i administracji rządowej. Mimo wieloletnich kłopotów zdrowotnych Tadeusz Cozac przez wiele lat 
kwestował na rzecz ubogich przed kościołami po niedzielnych Mszach Świętych. W 2006 roku za wybitne 
zasługi w służbie Kościołowi i Ojcu Świętemu odznaczony został papieskim medalem „Pro Ecclesia  
et Pontifice”.  

Mamy też drugą wiadomość. W dniu 29 lipca, w wieku 71, lat zmarł Jan Gajewski były Radny Rady 
Miejskiej z kadencji 1990-1994 oraz 2006-2010, zasłużony działacz podbeskidzkiej „Solidarności”  
i współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg”. Był wielokrotnie 
zatrzymywany, a także internowany w ośrodku w Nowym Łupkowie. Jan Gajewski za swoją działalność 
został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Przez wiele lat Pan Gajewski był również instruktorem nauki jazdy w bielskim Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego, a potem egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.  

Będzie nam ich bardzo brakować.  

Bardzo proszę uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy”. 

 
Chwila ciszy.        

 

                                                           
1 Godz. 10.04. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Przechodzimy do realizacji porządku obrad.  

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji, co znaczy, że Rada 
Miejska posiada quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Nie wpłynęły dotąd żadne wnioski 
co do zmian porządku obrad.  

Informacyjnie tylko dodam, że w punkcie 8 obradować będziemy nad projektem uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok wraz z korektą – jest to Druk Nr 171. W punkcie 10 nad 
projektem w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 grudnia 2014 roku, czyli Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej wraz z korektą – Druk Nr 173. W punkcie 13 nad II wersją projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-
Białej – Druk Nr 155. W punkcie 14 nad II wersją projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez 
właścicieli nieruchomości, tj. Druk Nr 156 oraz w punkcie 20 nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
do realizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz plan działań na rzecz zrównoważonej energii 
dla miasta Bielska-Białej” – tutaj tak jak wspomniałem jest z autopoprawką. Te zmiany są wynikiem pracy 
Komisji, pewnych uwag, które przez wnioskodawców zostały przyjęte.  

Jeżeli nikt nie zgłosi uwag do porządku obrad uznam porządek za przyjęty.  

Nie widzę.”               

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„W takim razie do zakończenia procedury wstępnej brakuje nam przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 
Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół ten był wyłożony. Do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z tym 
należy ten protokół uznać za obowiązujący.”    

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu nr 3, tj. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta. 
Jest tych interpelacji ok. 15 minus 1 – została przez Panią Radną wycofana. W takim razie zaczynamy.  

Bardzo proszę, aby swoją interpelację, jako pierwszy, wygłosił Pan Przewodniczący Roman Matyja. 
Interpelacja dotyczy otwarcia drugiej bramy przy górnym parkingu cmentarza komunalnego w Kamienicy.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”   
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Radny Roman Matyja 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

▪ „Otwarcia drugiej bramy przy górnym parkingu cmentarza komunalnego w Kamienicy”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. Krótko i na temat, chyba nikt z tym nie dyskutuje.  

Bardzo proszę kolejna interpelacja Pana Radnego Karola Markowskiego w sprawie oczyszczenia, 
odgruzowania koryta potoku Krzywa w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę Panie Radny.”   

 
Radny Karol Markowski  
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Oczyszczenia, odgruzowania koryta potoku Krzywa w Bielsku-Białej”.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej (...) interpelacji Panią Radną Agnieszkę Gorgoń-Komor  
w sprawie liczników czasu trwania świateł.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Liczników czasu trwania świateł”. 

Interpelacja dostępna 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 ponieważ zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Poseł Mirosława Nykiel 
chciałem ją przywitać w imieniu nas wszystkich – dzień dobry.  

I przechodzimy do kolejnej interpelacji. Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Lisiński – interpelacja dotyczy 
zaplecza socjalnego wyposażonego w toaletę i bieżąca wodę dla kierowców MZK na tzw. pętlach ostatnich 
przystanków linii autobusowych.  

Bardzo proszę Panie Radny.”     

 
Radny Marcin Lisiński 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Zaplecza socjalnego wyposażonego w toaletę i bieżąca wodę dla kierowców Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego na tzw. pętlach ostatnich przystanków linii autobusowych”. 

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, bo właśnie chciałem zapowiedzieć [drugą interpelację], bo widzę, że tu ona jest złożona 
przez dwójkę Radnych, czyli przez Pana Marcina Lisińskiego i Panią Bognę Bleidowicz. Rozumiem, że Pan 
Marcin będzie przedstawiał – tak?”  

 
Radny Marcin Lisiński  
„Tak.” 

Radny przedstawił poniższą interpelację, złożoną wspólnie z Radną Bogną Bleidowicz, w sprawie: 
▪  „Ustalenia i wykonania oświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Wadowickiej”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę interpelacja, która dotyczy parkingu wielopoziomowego.  

Pani Radna Grażyna Nalepa, bardzo proszę (...).” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Parkingu wielopoziomowego”.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz dwie interpelacje Pana Radnego Konrada Łosia. Pierwsza w sprawie zorganizowania przejścia przez 
ulicę Żywiecką na wysokości ulicy Gorkiego, Włodzimierza Majakowskiego oraz Krasickiego i druga  
w sprawie stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Bielsku-Białej przy 
ulicy Saperów oraz należytego utrzymania mogił zbiorowych zwłaszcza znajdującego się w złym stanie 
grobu żołnierzy poległych w bitwie pod Węgierską Górką.  

Bardzo proszę.”  

 
Radny Konrad Łoś 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „Stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Bielsku-Białej przy ulicy 

Saperów oraz należytego utrzymania mogił zbiorowych, zwłaszcza znajdującego się w złym stanie grobu 
żołnierzy poległych w bitwie pod Węgierską Górką”. 

▪ „Zorganizowania przejścia dla pieszych przez ulicę Żywiecką na wysokości ulicy Gorkiego,  
Wł. Majakowskiego oraz Krasickiego”. 

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.  

Bardzo proszę interpelacja w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Bielska-Białej – Pani Radna Małgorzata 
Zarębska i druga będzie jeszcze w sprawie wyłożeń (...) do publicznego wglądu projektów planów 
miejscowych. Dziękuję.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Radna przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „Polityki mieszkaniowej miasta Bielska-Białej”. 
▪ „Wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów miejscowych”. 

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 bardzo proszę Pani Radna Katarzyna Balicka w sprawie naprawy nawierzchni placu targowego.” 

 
Radna Katarzyna Balicka  
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Naprawy nawierzchni placu targowego”. 

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 proszę Pana Radnego Grzegorza Pudę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji. Pierwsza  
w sprawie podania informacji o inwestycji na stoku Dębowca, a druga w sprawie zdumiewającej indolencji 
w udzielaniu odpowiedzi na interpelacje. (...) Jeśli można uwagę. Pierwszy tytuł nie budzi moich 
zastrzeżeń, natomiast ten drugi tytuł jest lekko obraźliwy. Ja przypomnę, że według „Słownika wyrazów 
obcych” indolencja to: „nieczułość, brak zaradności, nieporadność, bierność, zobojętnienie (...)”. Myślę,  
że tutaj trzeba takich słów troszeczkę unikać.  
Bardzo proszę o przedstawienie swoich interpelacji.” 

 
Radny Grzegorz Puda   
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja też przygotowałem sobie definicję ze „Słownika języka polskiego”. Indolencja to w skrócie: 
„niezaradność, nieumiejętność” i jeszcze „bierność”, o czym Pan zapomniał...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie, wymieniłem to.” 
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 Radny Grzegorz Puda   
„I ja (...) te słowa podtrzymuję, tzn. moim zdaniem to słowo nie jest obraźliwe...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę, szkoda czasu.” 

 
Radny Grzegorz Puda   
„I jeżeli się różnimy, to bardzo mi przykro z tego powodu. Bardzo proszę o...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Mogę następnym razem nie dopuścić takiej interpelacji, jeżeli uznam ją za obraźliwą, bo to ja o tym 
decyduję.  

Bardzo proszę kontynuować.”   

 
Radny Grzegorz Puda   
„Bardzo proszę Panie Przewodniczący, aby czas rozpoczął się od zera.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie. Minuta piętnaście już jest. Bardzo proszę kontynuować.” 

  
Radny Grzegorz Puda   
„Panie Przewodniczący, (...) nie rozpocząłem interpelacji.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Czekam.” 

 
Radny Grzegorz Puda   
„Ale czas cały czas biegnie...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dokładnie tak.  

Bardzo proszę...” 

 
Radny Grzegorz Puda   
„Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Cały czas czekam (...).” 

 
Głosy z sali poza mikrofonem. 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję.” 

Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Zdumiewającej indolencji w udzielaniu odpowiedzi na interpelacje”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo przepraszam Panie Radny, określenie: „podawanie nieprawdy”, czyli kłamstwo, jest to Pana 
osobista opinia, bo to nie zostało nigdzie udowodnione. Ja doceniam wagę spraw, które Pan porusza  
– oczywiście czas doliczę, spokojnie – tylko bardzo proszę, aby (...) szanować wszystkich urzędników, 
którzy pracują (...). Nawet, jeżeli Pana zdaniem wykonują (...) swoją pracę nierzetelnie, nie w taki sposób, 
w jaki Pan sobie życzy, nie upoważnia to Pana do obrażania nikogo i tu myślę, że się Pan ze mną zgadza.  

Bardzo proszę kontynuować.”    

 
Radny Grzegorz Puda   
Kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, bardzo proszę o mówienie tych samych treści bez obrażania nikogo. Tylko o to mi chodzi.” 

 
Radny Grzegorz Puda   
Kontynuował wygłaszanie interpelacji. Kończąc wystąpienie powiedział: 

„Dziękuję serdecznie. 

Druga interpelacja nie zostanie wygłoszona. Poproszę o odpowiedź pisemną. 

Dziękuję uprzejmie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Myślę, że balansuje Pan na linii obrażania innych, ale pozostawiam to bez komentarza.  

Bardzo proszę kolejna interpelacja w sprawie problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny Miętusiej  
– Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”   
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Radny Bronisław Szafarczyk 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „Problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny Miętusiej”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Rozumiem, że zmierzamy powoli do końca?” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Tak, już powolutku.” 

Kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę nie przeciągać ponad standardowy czas wypowiedzi. Być może trzeba będzie zainstalować 
jakieś tutaj pikanie – tak?  

Na tym punkt interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta został zakończony  
– ze strony oczywiście Radnych.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie, zechce się Pan odnieść do wszystkich lub do części?” 

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

takie może uwagi ogólne, zanim przystąpię do szczegółów.  

Pierwsza sprawa, to może do tej ostatniej interpelacji, że „Prezydent Miasta jest odpowiedzialny  
a wszystkie inne instytucje są tylko pomocnicze” – to się zgadza, ale Panie Radny, ja myślę,  
że ta interpelacja to by wystarczyło gdyby Pan powiedział, że: takie coś BRD ustaliło i proszę  
o przeanalizowanie powtórne, bo uważam, że to nie za bardzo jest właściwe. Natomiast takie tłumaczenie, 
że „prezydent odpowiada”, to gdyby literalnie iść za Pana głosem, to prezydent musiałby np. jeżeli 
mówimy o budownictwie mieszkaniowym, mieszkania budować i iść na budowę; bo w sumie jak ma nie 
usłuchać BRD, tylko ma sam podejmować decyzje o znakach drogowych… A na szczęście prezydent nie 
podejmuje, tylko ma instrumenty do tego właśnie w postaci m.in. (…) Wydziału Komunikacji i (...) Komisji 
BRD, gdzie są wszyscy ludzie, myślę, którzy się znają na tym. To przecież nie można mówić, że prezydent 
ma wbrew BRD znaki ustawiać, bo to byłoby chyba niewłaściwe, delikatnie bardzo mówiąc. Jeśli ktoś 
by zaprojektował dom, a Pan powie, że projektant to źle zaprojektował, to prezydent ma iść i budować 
według swojego poglądu – przecież tak nie można. Miesięcznie wydajemy ok. 10 tys. decyzji  
– z upoważnienia prezydenta – w mieście i wiadomo, że nie ma żadnej technicznej ani praktycznej 
możliwości żeby (...) prezydent każdą z tych decyzji osobiście (…) doglądał czy weryfikował. Tak że (...) 
 to jest jedna rzecz.  

Druga rzecz – bardzo bym prosił żeby nie odbierać mi moich prerogatyw, moich uprawnień, tzn. oceny 
pracowników, zwalniania, bo mi Radni zaczynają zwalniać pracowników, tutaj oceniać. Ja się powiedzmy 
nie zgadzam z tym i bardzo bym prosił żeby każdy zachowywał się właściwe, tzn. każdy ma swoje 
uprawnienia i tych uprawnień przestrzegajmy powiedzmy. Proszę mi nie zwalniać pracowników,  
nie oceniać, bo to jest moja prerogatywa.  

Trzecia sprawa – były dwie interpelacje dotyczące cmentarzy, to Kolega Juszczyk później na te interpelacje 
odpowie. A teraz przechodząc do interpelacji – jak powiedziałem, Pana Radnego Matyi interpelacja,  
to odpowie później Pan Kolega Juszczyk.  
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Pan Radny Markowski – oczyszczanie potoku Krzywa. Wystąpimy do RZGW, bo jest to w zakresie działania 
RZGW (...).  

Pani Radna Komor – liczniki przy światłach.  

Oczywiście Pani odpowiedź dostanie, ale prawda jest taka – według mojej wiedzy przynajmniej, nie jestem 
przygotowany na tę odpowiedź – jest to niezgodne z przepisami aktualnymi, które są w Polsce, te liczniki 
są niezgodne z przepisami. Niektórzy wprowadzili, a również fachowcy twierdzą, że są zalety,  
ale są również wady tego. Jak mówię nie jestem fachowcem, czytam natomiast na ten temat. Dostanie 
Pani odpowiedź. Z tego co wiem jest to niezgodne z aktualnymi przepisami, które są w Polsce. (...)  

Pan Radny Lisiński – osiedle Beskidzkie, MZK, WC.  

Myślę, że tutaj do tej sprawy przystąpimy, bo to już kolejny raz jest sprawa i chyba faktycznie tam  
to WC trzeba będzie zrobić.  

Przejście dla pieszych – były trzy tutaj interpelacje, odnośnie przejścia dla pieszych dzisiaj, czy cztery, 
proszę Państwa. Jeszcze raz powtarzam, nie prezydent będzie ustalał przejścia dla pieszych, tylko będą  
to robiły odpowiednie instytucje. Ja mogę podpisać to tylko, ale będą to przygotowywały odpowiednie 
instytucje. Na pewno jest od tego Wydział Komunikacji, jest MZD i jest przede wszystkim Komisja BRD, 
gdzie jest policja i wszyscy inni i nie prezydent będzie ustalał przejścia dla pieszych. Na pewno wszystkie 
te trzy czy cztery interpelacje, które były, na pewno jeszcze raz się pochylimy nad tym, będziemy 
analizować.  

Pani Radna Nalepa – parking wielopoziomowy na ulicy Dmowskiego.  

Bardzo dobrze, tylko żeby coś gdzieś robić, to trzeba mieć własność tego. To nie jest nasze, to nie jest 
miejskie, więc nie możemy w nie swoim budynku robić parkingu czy czegoś innego po prostu. To jest nie 
nasze, tak że nie będę o szczegółach mówił, ale jest to nie nasze w każdym razie.  

Pan Radny Łoś – cmentarz. To odpowie kolega Juszczyk.  

Przejście dla pieszych. Również będzie to jeszcze raz analizowane przez BRD.  

Pani Radna Zarębska – tak ogólnie mówiąc, polityka w zakresie gospodarki mieszkaniowej.  

Moim zdaniem to nie jest już interpelacja, bo żeby odpowiedzieć na to tak dokładnie to trzeba 
opracowanie zrobić całe. Dzisiaj w sprawozdaniu prezydenta, które jest w punkcie 7 w części czwartej jest 
m.in. wiele odpowiedzi na Pani pytania. Sądzę, że Pani niedokładnie przeczytała te materiały, bo tam  
w dużej części są odpowiedzi na Pani pytania właśnie w sprawozdaniu prezydenta. Na inne (...) 
poszczególne sprawy, które Pani podała, oczywiście odpowiemy.  

Pani Radna Balicka – naprawa targowiska przy Żabińcu.  

Rozpatrzymy to oczywiście. Jeśli to jest nasze i to jest w naszej gestii, to będziemy to tam robić 
oczywiście.  

Dwie interpelacje Pana Radnego Pudy – nie będę komentował.  

Ja tylko kolejny raz apeluję do Radnych – jest nowa kadencja – żeby stworzyć zespół z Radnych 
wszystkich opcji, które są tutaj i żeby rozpocząć i zakończyć raz na zawsze tzw. interpelacje związane  
z Dębowcem, chyba że chcemy mieć ten serial do końca kadencji – już drugą czy trzecią kadencję  
to przeżywamy, ten serial. Bo uważam, że to należy (…) przeciąć, ale jak Państwo chcecie słuchać,  
to proszę uprzejmie.  

Pan Radny Szafarczyk – już odpowiedziałem na to pytanie.  

Wszystko. Dziękuję uprzejmie.”                         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Szafarczyk. 

Bardzo proszę.” 
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Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję bardzo.  

Panie Prezydencie, ja bardzo przepraszam, chyba się nie do końca dokładnie wyraziłem. Oczywiście  
Pan Prezydent ma rację, że trudno osobiście o wszystkim decydować i decyduje o tym osoba 
upoważniona. Oczywiście Komisja ma tylko głos doradczy, a ta osoba upoważniona decyduje poprzez 
zatwierdzenie projektów organizacji ruchu. Takie krótkie wyjaśnienie.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Przechodzimy do...” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Jeszcze Pan Juszczyk.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„A przepraszam.  

Pan Henryk, bardzo proszę.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
„Tak. W sprawie cmentarzy –  Panu Romanowi Matyi – (...) nie konsultowałem tego nawet z Prezesem 
Zieleni Miejskiej, ale jeślibyśmy coś takiego zastosowali, że bramy cmentarza będą otwarte, to Prezes 
zrezygnuje z umowy z nami. Ja tego nie spotkałem. Ja we wszystkich miastach jak zaczynam zwiedzanie, 
to jestem na cmentarzach – furtki są otwarte, bramy główne nigdy. Dlatego, że – cmentarz w naszym 
przypadku to jest 14 tys. pochówków – każdy właściciel grobu ma prawo coś tam robić, ma prawo 
wprowadzić zakład kamieniarski. O tym musi wiedzieć zarządca i otwiera, i zamyka bramę. Nie ma również 
przypadków, jeśli (…) bierze udział w pogrzebie niepełnosprawny, żeby nie wpuszczono go łącznie  
z samochodem. Jeśli to jest osoba starsza, kaleka to ma prawo w czasie pogrzebu podjechać, dokąd jest 
to tylko możliwe, na grób. Dlatego bramy cmentarzy wszystkich są zamykane. Otwierane są tylko za zgodą 
zarządcy i zapłaceniu kaucji przez te firmy, które chcą coś robić.  

Proszę Państwa, oczywiście jak już dotykamy sprawy cmentarza naszego komunalnego, aż się prosi nam 
duża inwestycja, tj. przedłużenie ulicy Gościnnej, aż do nowego parkingu na tych ostatnich pochówkach, 
które są robione, czyli bardzo wysoko. Byłoby to wtedy bardzo wygodnie, wtedy moglibyśmy  
to skomunikować autobusem nr 7, który by sobie tam nawracał na parkingu. Jest to kilkunastomilionowa 
inwestycja, którą kiedyś miasto musi zrobić.  

Jeśli chodzi o cmentarz wojenny – Pan Radny Konrad Łoś – też tak do wiadomości wszystkich Państwa 
Radnych: na cmentarzach wojennych prowadzimy działania w ramach środków z Urzędu Wojewódzkiego. 
Są to konwencje międzynarodowe i te środki wynoszą 15 tys. na 4 miejsca pochówków. Dwa cmentarze, 
tj. cmentarz Wojska Polskiego na Saperów, duża mogiła 38-osobowa na tzw. „Steinbruchach”, czyli 
cmentarz na Złotych Łanach, gdzie leżą żołnierze z pierwszej i drugiej wojny światowej i 2 mogiły żołnierzy 
PPR-owców, którzy zginęli z rąk niemieckich na cmentarzu na Grunwaldzkim. Te 15 tys. musi nam 
wystarczyć na utrzymanie porządku, ale również gdybyśmy chcieli wymienić zieleń, która na cmentarzu  
na ulicy Saperów jest już przestarzała – te jałowce są tam już po prostu do wycięcia. To są wielkie środki 
odnowy tablic itd.  

Proszę Państwa, jeśli się zdarzają przypadki, a takie się zdarzają, że wandale nam zniszczą jakiś nagrobek, 
to robimy to z naszych miejskich pieniędzy, bo nie mamy szans od Wojewody dostać na takie zdarzenia.  
I tak samo wymiana tych tablic, o których Pan wspomina, które trzeba by było zrobić. Występujemy  
co roku o środki – nie mamy tych środków. I w ramach tych 15 tys. to możemy tylko i wyłącznie sprzątać. 
Liści ubiegłorocznych tam na pewno nie ma, bo ja jestem na tym cmentarzu co miesiąc, natomiast liście 
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lecą teraz wszędzie – jak ktoś ma kawałek sadu przy domu to ma jesień, bo po prostu tak faktycznie jest. 
Natomiast sporadycznie może się zdarzyć, że jest tam jakiś bałagan. Sam zastałem młodych ludzi, którzy 
sobie piwo pili w rogu tego cmentarza, no ale tam nie ma monitoringu. Natomiast (...) w tej chwili jest tam 
teraz posprzątane (....). Natomiast nie mamy środków na renowacje tych wszystkich pomników.  

Dziękuję.”                      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Pan Przewodniczący Roman Matyja ad vocem.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk 
„Aha, jeszcze przepraszam. Istotny moment – nie mamy w dokumentacji. Mamy dokumentacje  
tzw. pochówków na cmentarzu na Saperów, natomiast nie wiem – chciałbym się spotkać z tym 
historykiem, który twierdzi, że tam są pochowani żołnierze z tzw. fortów Węgierskiej Górki.  
My w dokumentacji czegoś takiego nie mamy. Tak że ktoś tam sobie rylcem dopisuje żołnierzy  
z Węgierskiej Górki – nie wiem, czy to nie jest jakiś po prostu maniak historyczny. Bo naprawdę, wierzcie 
mi Państwo, księgę którą mamy to mamy księgę pochówków i my to już w różny sposób przymierzaliśmy, 
bo tam mamy: imię, nazwisko, stopień i bardzo dużo mogił osób bezimiennych, natomiast nie zgadza się 
nam tam nic żeby to były z 1939, roku a przynajmniej nie mamy tam oznaczeń takich, że to są mogiły 
żołnierzy, którzy zostali przetransportowani już w czasie wojny – bo to by się tak musiało dziać albo tuż  
po wojnie. Nie wiem czy władza ludowa była tym zainteresowana żeby tych żołnierzy z Węgierskiej Górki, 
którzy tam polegli, pochować na naszym cmentarzu. Tak że na to dokumentacji nie ma i jeśli mnie ktoś  
o to pyta to mówię: Nie mamy żołnierzy z Węgierskiej Górki na tym cmentarzu.  

Dziękuję.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję i teraz już bardzo proszę Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, w mojej interpelacji (...) chodziło mi przede wszystkim o to żeby ta druga brama 
została udostępniona dla wprowadzania konduktów żałobnych. Byłem kilkukrotnie ostatnio na cmentarzu 
właśnie z tego powodu (...) i te uwagi zostały zgłoszone nie tylko przez organizatorów, również przez 
jednego z proboszczów, również przez uczestników tych konduktów żałobnych. Naprawdę sytuacja się 
zmienia na naszym cmentarzu, przybywa grobów, odległość nowo powstających grobów jest znaczna  
w stosunku do istniejącej otwartej obecnie bramy. Uważam, że problemu nie ma. Musimy zacząć patrzeć  
i słuchać ludzi, a to że Pan dyrektor cmentarza ma jakieś inne zdanie – ma do tego prawo, ale starajmy się 
odpowiadać i reagować na potrzeby ludzkie, a nie tkwić w tym co już było 10 lat temu. 10, 15 lat temu 
było – nie wiem – set czy kilkaset mniej grobów na naszym cmentarzu. Dlatego jeszcze raz Panie 
Prezydencie proszę, bo to nie jest interpelacja, którą zgłosiłem w wyniku zapytań kilku osób tylko już (...), 
nie wiem, kilkudziesięciu na pewno i prośby tych osób. Nie jest to wielkie wyzwanie dla organizatorów, 
którzy nadzorują cmentarz, naprawdę. Myślę że nie powinniśmy się upierać, powinniśmy otworzyć, a jeżeli 
już nie otworzyć to przynajmniej udostępnić na wszystkie tego typu uroczystości.”                       

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
„Panie Radny, pozwolę się nie zgodzić z Panem, bo Pan pisze wyraźnie: „dlatego według mnie nie stoi nic 
na przeszkodzie, aby pozostawić otwartą bramę cmentarz w porze dziennej”. Bramki owszem tak. Bramy 
głównej, tej dużej, a tych bram jest kilka – nie będą one otwarte. Natomiast nie ma takiego problemu.  
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Jak Pan Radny sobie wyobraża, że na cmentarzu jest pochówek i zarządca cmentarza o tym nie wie. 
Otwiera tę bramę, która jest najdogodniejsza dla danego pochówku. Jeśli to jest pogrzeb w grobie starym, 
bliżej kaplicy – jest otwarta brama...”             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Henryku, ale wydaje mi się, że z tego co mówił Pan Radny Matyja – on nie chce żeby to cały czas 
było otwarte, tylko żeby było otwierane, jeżeli będzie potrzeba.”  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
„W czasie pogrzebów są otwarte – oświadczam”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To może jakoś Wam pomoże… – że w sumie Pana interpelacja została spełniona, ale bardzo proszę.”  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
„Dziękuję.” 

 
Radny Roman Matyja 
„(...) Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, nie kłóćmy się. Ponieważ byłem uczestnikiem ostatnio (...) trzech takich uroczystości  
– te bramy były zamknięte. Ja nie wiem, czy organizator prosił o otwarcie.  

Nie upierajcie się Panie Prezydencie (...). O tę bramę walczę już od poprzedniej kadencji. Gdzieś, komuś 
tkwi stare przekonanie: nie da się, nie da, nie da. Gdyby się nie dało ten kraj by się nie rozwijał. Idźmy  
do przodu.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Myślę, że się uda.  

A teraz bardzo proszę ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Dziękuję za odpowiedź Panie Prezydencie. Wobec tego bardzo bym prosił o sformułowanie odrębnego 
wystąpienia wraz z uzasadnieniem do Pana Wojewody z prośbą o zwiększenie środków na prace właśnie 
na tym cmentarzu wojskowym na osiedlu Wojska Polskiego. Jest tutaj z nami Pani Poseł, być może też 
pomoże nam w tej sprawie, żeby te środki jednak się tutaj znalazły.  

Natomiast co do sprawy żołnierzy, obrońców Węgierskiej Górki, to wprawdzie nie jestem historykiem, ale 
rozmawiałem z historykami i również szukałem informacji u różnych źródeł i ta informacja dotycząca tego, 
że tam są pochowani właśnie ci żołnierze (...), funkcjonuje w pewnej świadomości społecznej (...) i jest 
również potwierdzona przez historyków. Tutaj mogę wymienić – myślę, że się nie obrazi Pan historyk – 
R____ K______, który również zajmuje się tutaj analizą historii, właśnie tej jak gdyby najnowszej, również  
to potwierdza. To że my nie mamy informacji na ten temat to jeszcze nie jest tutaj stwierdzeniem faktu,  
że taka sytuacja nie ma miejsca.  

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

Punkt: Interpelacje i wnioski Radnych uważam za wyczerpany.” 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 4: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  

Bardzo proszę Panią Poseł o zabranie głosu.” 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,  

ja bardzo króciutko chciałam powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy interwencji mieszkańców 
osiedla Sarni Stok, którzy zwrócili się do mnie kilka miesięcy temu z prośbą o to żeby interweniować  
u Wojewody w sprawie wykupu mieszkań i o wysokość bonifikaty chodziło. W trzech przypadkach grunty 
należały do miasta – były to grunty komunalne i bonifikata wynosiła ponad 85%, natomiast  
22 nieruchomości należały do Skarbu Państwa i proponowany wykup był z bonifikatą 50%.  
Po kilkumiesięcznych staraniach – trwało to długo, ale wczoraj dostałam informację od Wojewody,  
że przychylił się do prośby – chciał uregulować w całym województwie podobnie, nie chciał robić wyjątku 
(...) wyłącznie dla Bielska-Białej, stąd tak długo to trwało, ale mieszkańców chciałam poinformować,  
że będą mogli wykupić te nieruchomości z bonifikatą 90%. Dlatego uważam za istotną sprawę, żeby tutaj 
Państwu powiedzieć o tym.  

Druga sprawa, chciałam zaprosić wszystkie panie – kobiety Podbeskidzia na „Kongres Kobiet”, który już  
od lat się odbywa. W tym roku jest jubileuszowy – piąty. Będzie trwał od 16 do 19 we wszystkich miastach 
Podbeskidzia. Dzięki tutaj uprzejmości Pana Prezydenta gala (...) jubileuszowa będzie odbywała się  
w Bielskim Centrum Kultury. Jest strona internetowa...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Września – tak? Bo miesiąc nie padł. Którego miesiąca?” 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
„19 września, tak. Nie powiedziałam? Bardzo dziękuję za czujność Panie Przewodniczący (...). Proszę wejść 
na stronę, bo trzeba się zarejestrować na stronie. Będzie wiele atrakcji, wielu wspaniałych gości tak jak już 
w historii Kongresu bywało.  

Dziękuję bardzo.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Poseł za obecność i przekazanie pozytywnych informacji.  

Przechodzimy do punktu nr 5, tj. Sprawozdanie Prezydenta Miasta...  

Przepraszam bardzo zasłoniłem sobie monitor.  

Pan Prezydent...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie, bo nie mogę się Panie Przewodniczący...”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przebić – rozumiem.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie przebić, nie, bo chodziło o tę ostatnią interpelację, tę dyskusję słowną między Panem Radnym Matyją 
a Panem Juszczykiem. Pan Juszczyk powiedział bardzo wyraźnie, że jeśli są pogrzeby i są kondukty,  
to się otwiera tę bramę którą potrzeba, którą sobie życzą, a Pan Radny Matyja dalej zakończył – to jest 
nagrane przecież – (...) swoje wystąpienie: „Idźmy do przodu, otwierajmy bramy cmentarzy”. (...)  
To hasło takie: „Idźmy do przodu, otwierajmy bramy cmentarzy” – (...) nie wiem, czy to jest takie 
najlepsze powiedzmy. Ja myślę, że otwierajmy bramy cmentarzy wtedy, kiedy jest potrzeba po prostu.  

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie dziwię się Panu Radnemu. Oczywiście udzielam głosu, bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
„Myślę Szanowny Panie Prezydencie, że Pana uwaga była (...) taka nieadekwatna do mojej wypowiedzi  
i troszkę urąga powadze problemów. To naprawdę nie o to chodziło i nie w takiej atmosferze chciałbym 
przeprowadzać dyskusję. Szanujemy groby, szanujemy wszystkich którzy tam leżą, bo to są nasi 
przodkowie. Nigdy bym sobie nie pozwolił na humorystyczne potraktowanie tego tematu.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Myślę że humorystycznie była potraktowana Pana wypowiedź...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam, nie mówiliśmy o grobach, tylko mówiliśmy o bramie cmentarza, więc proszę (...) nie 
wmawiać mi to, czego nie powiedziałem. Jest dyskusja o bramie cmentarza, a nie o grobach, więc proszę 
teraz uszanować faktycznie, bo teraz Pan manipuluje swoimi wypowiedziami. Powiedział Pan: „Idźmy  
do przodu” – chodzi o otwarcie bramy cmentarza.  

Dziękuję.”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Zamykam tą dyskusję. Panie Radny, pozwolę sobie...” 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź nieczytelna poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, Pan Radny powiedział tutaj, że to jest nadinterpretacja. Myślę, że wszyscy i Pan Prezydent, i Pan 
Radny działamy w interesie dobra mieszkańców, a tak naprawdę wydaje mi się po tej dyskusji,  
że problemu już nie ma. Pan Henryk powiedział wyraźnie, że jeżeli kondukt chciałby przejść i bramę trzeba 
otworzyć, to jest to do załatwienia, trzeba to tylko zgłosić. Jeżeli były z tym jakieś kłopoty pewnie ich nie 
będzie.  

Bardzo dziękuję. Powtórzę jeszcze raz, ten punkt mamy już wyczerpany.”       

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej w z dnia 10 lipca 2015 roku  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2015 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy teraz do punktu nr 5: Sprawozdanie Pana Prezydenta z dnia 10 lipca z realizacji Uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata.  

Bardzo proszę o przedstawienie Pani Naczelnik Godyń.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jak Pan Przewodniczący powiedział, przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji uchwały  
tzw. kompetencyjnej, w którym wyszczególniono wszystkie podjęte zarządzenia Prezydent Miasta  
na podstawie przedmiotowej uchwały wraz z określeniem sposobu ich realizacji.  

Informuję, że w II kwartale bieżącego roku podjęto 75 zarządzeń, z czego 32 (...) dotyczyły zbycia 
nieruchomości, 6 – nabycia nieruchomości, 18 – wydzierżawienia, tyle samo ustanowienia służebności  
oraz 1 w sprawie zamiany.  

Proszę więc o przyjęcie przedmiotowego sprawozdania.  

Dziękuję bardzo.”   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. (...)  

To sprawozdanie było przedstawiane Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Obie Komisje to przyjęły.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa jest za sprawozdaniem zawartym w Druku Nr 16? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.” 

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 6 – Sprawozdanie Nr 17. Jest to Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
2015 roku.  

Bardzo proszę Pan Sekretarz.” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

Prezydent Miasta regularnie składa sprawozdania Wysokiej Radzie ze swojej działalności – tym razem  
za II kwartał bieżącego roku według stanu wiedzy na 30 czerwca. Sprawozdania te składają się z części 
opisowej, o której zaraz więcej powiem, i z załączników. Załączniki w tym przypadku mamy trzy.  

Pierwszy to tradycyjnie, enumeratywnie wyszególnione są podjęte zarządzenia wykonawcze Prezydenta 
pogrupowane rodzajowo, tak jak realizowały je Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki organizacyjne. 
Natomiast II kwartał to równocześnie koniec I półrocza. Tu jak zwykle w takich sytuacjach mamy jeszcze 
opis w załączniku 2 realizowanych miejskich inwestycji i w załączniku 3 kapitalnych remontów 
prowadzonych przez nas na terenie miasta. Z części opisowej natomiast możemy się dowiedzieć między 
innymi, że: w omawianym okresie Prezydent wydał 272 zarządzenia, w tym 55, jeśli chodzi  
o gospodarowanie budżetem, a więc zmiany: budżetu, w budżecie, planów finansowych itd.; że przedłożył 
Radzie Miejskiej 59 projektów uchwał, 6 sprawozdań i 38 zarządzeń do zaopiniowania; przyjął, 
przeanalizował 161 wniosków i opinii, które z Państwa Komisji spłynęły – tutaj jest specyfikacja  
ile z poszczególnych Komisji wniosków i opinii było; odpowiedział również i rozpatrzył 69 interpelacji, odbył 
1 spotkanie konsultacyjne ze swoimi Zastępcami i współpracownikami; Urząd w omawianym okresie wydał 
20 tys. 22 decyzje administracyjne i 1826 postanowień; wpłynęło 10 skarg – mamy tutaj specyfikację, 
w jaki sposób one zostały rozpatrzone lub są rozpatrywane. Nasz Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 
7 kontroli problemowych – w 5 przedszkolach tutaj wymienionych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 2 i Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Najważniejsze ustalone usterki 
 i uchybienia zostały do dyrekcji tych placówek tutaj wyspecyfikowane. Mamy również informację,  
że byliśmy dosyć intensywnie kontrolowani przez kontrole zewnętrzne – tych kontroli było 8.  
Urząd Wojewódzki Województwa Śląskiego kontrolował realizację projektu: „Elektroniczny obieg 
dokumentów w Urzędzie Miejskim” – projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej; Wojewoda 
Śląski kontrolował realizację zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, 
gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w naszym mieście, Powiatowa Komisja Lekarska kontrolowała 
kierowanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej; ponownie Wojewoda Śląski kontrolował 
prawidłowość wykorzystania środków dla projektu: „Maluch” – chodzi tutaj o dzieci do lat 3. Dalej, 
Ministerstwo Finansów, a konkretnie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, kontrolował gospodarowanie 
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środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego programu operacyjnego 
województwa śląskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował realizację projektu: 
„Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” współfinansowanego z tego RPO właśnie; 
ponownie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował realizację projektu połączenia ulicy  

Partyzantów z Żywiecką w Bielsku-Białej; i jeszcze raz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
kontrolował zamówienia publiczne dla projektu: „Aktywne przestrzenie. Rewitalizacja terenów miejskich”. 
Wpłynęło również w omawianym okresie sprawozdawczym 26 wniosków o udzielenie informacji publicznej 
– mamy tutaj specyfikację rodzajową tych wniosków, na wszystkie udzielono wymaganej odpowiedzi  
w 14-dniowym terminie.  

Dziękuję bardzo.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu.  

Dodam, że sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miejskiej poza Komisją 
Rewizyjną i przez te Komisje zostało przyjęte.  

Bardzo proszę, nie widzę głosów, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.” 

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2015.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 sierpnia 2015 r. 
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 
30 czerwca 2015 roku) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 7 – sprawozdanie Nr 18. Jest to sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2015 roku, według stanu na dzień 30 czerwca.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu ponownie o przestawienie.” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Takie sprawozdanie Prezydent Miasta składa Wysokiej Radzie w cyklach półrocznych, a więc tutaj mamy 
do czynienia z realizacją za I półrocze. Sprawozdanie bardzo obszerne, trudno byłoby jej szczegółowo 
zreferować, powiem tylko, z jakich części się składa - mianowicie z czterech części. Najbardziej obszerna 
to jest część pierwsza, gdzie na 72 stronach opisujemy realizację uchwał podjętych przez Radę Miejską  
w Bielsku-Białej w latach 1997-2014. To wszystko są uchwały, które mają jeszcze swój cykl realizacyjny. 
Niektóre są wręcz na bieżąco permanentnie realizowane, jeżeli chodzi np. o programy wieloletnie.  

W części drugiej, na kolejnych 14 stronach, opisujemy realizację uchwał podjętych w I półroczu przez 
Wysoką Radę, które już od razu miały jakiś wymiar realizacyjny w tymże I półroczu.  

Wreszcie, jak zawsze przy tego rodzaju sprawozdaniach, w części trzeciej na kolejnych 8 stronach 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej sprawozdaje realizację w I półroczu „Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” i w części czwartej, na kolejnych 11 stronach, 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sprawozdaje realizację „Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017” za to I półrocze.  

Dziękuję bardzo.”        
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo Panie Sekretarzu.  

Również sześć Komisji Rady Miejskiej zapoznało się z tym sprawozdaniem i je przyjęło.  

Nie widzę głosów. Przystępujemy do głosowania.  

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

Proszę do protokołu, bo się nie wyświetliło, że Pan Przewodniczący Matyja również był za, co czyni  
to sprawozdanie przyjętym jednogłośnie.”  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 8 – Druk Nr 171 wraz z korektą, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok.  

Bardzo proszę Panią Skarbnik.” 

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

korekta tej uchwały jest związana z podjęciem przez Pana Prezydenta zarządzenia w związku  
z otrzymaniem dotacji na m.in. podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – chodzi  
tu o Edukację (...), wobec tego jest korekta dochodów i wydatków.  

Jeśli chodzi o samą uchwałę, w tej uchwale proponuje się zwiększenie działu 600 – Transport i łączność  
o w sumie 82 tys. 500 zł dla MZD. Są to środki, które są uzyskane z gwarancji ubezpieczeniowej  
i ze zwrotu środków za zakupione kasy fiskalne z przeznaczeniem oczywiście dla tej jednostki. 

 Zwiększenie kolejne dotyczy Rady Osiedla – darowizna dla Rady Osiedla, przekazana przez spółkę „AQUA” 
dla osiedla Straconka, wprowadzenie jej do budżetu.  

Kolejne dwie pozycje dotyczą oświaty, (...) jest to rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla oświaty 
również na sfinansowania pomocy dydaktycznych i wyposażenie gabinetów lekarskich, i również 
zwiększenie dla oświaty o łączną kwotę ponad 1 mln zł z różnych tytułów, w tym największa kwota 
dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu 
„Erasmus”, który będą realizowały dwie szkoły: Zespół Szkół im. Tuwima i Bielska Szkoła Przemysłowa,  
jak również wprowadzenie do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17. Oczywiście te wszystkie 
środki, które uzyskały szkoły są przeznaczone dla tych placówek, które je uzyskały.  

W zakresie Pomocy społecznej zwiększenie dotyczy domów pomocy – Domu Pomocy dla Osób Starszych  
w związku z wyższymi wpływami, jak również MOPS-u z przeznaczeniem na zwrot środków, które zostały 
wykorzystane: nienależnie opłacone składki bądź nienależnie pobrane świadczenia, zwrot do Wojewody, 
zwiększenie środków z PFRON-u – chodzi tu o (...) koszty obsługi tych zadań.  

Środki z darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przeznaczone dla tego podmiotu 
zgodnie z wolą darczyńcy. I zwiększenie wydatków na kwotę prawie 5 mln 900 tys. – dotyczy  
to: Gospodarki mieszkaniowej, a ściślej pokrycia zobowiązań gminy jako spadkobiercy przymusowego  
po zmarłej osobie fizycznej, jak również zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarczym. 
Zwiększenia wydatków na podwyższenie kapitału Spółki ZIAD, to jest największa kwota – 4 mln zł;  
dla (...) Ochotniczej Straży Pożarnej; dla Straży Miejskiej.  

Zwiększenie środków dla Pomocy społecznej dla domów pomocy społecznej w związku z obniżeniem ich 
dotacji od Wojewody. Dla Żłobka również wynika to ze zmniejszonej dotacji, którą otrzymał żłobek  
na swoją działalność bieżącą. Dla Teatru Polskiego, jak również na modernizację boiska wielofunkcyjnego.  
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Jeśli chodzi natomiast o zmniejszenie wydatków dotyczy to zmniejszenia środków w Oświacie w związku  
z wnioskami placówek oświatowych. W zakresie Polityki społecznej również jest to związane z aktualizacją 
z kolei wniosku o dofinansowania. I zmniejszenie środków, które otrzymaliśmy z pożyczki  
na termomodernizację budynków: Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej, w związku z niższą kwotą  
– oczywiście całość kosztów zadania – wobec tego konieczne jest pomniejszenie zarówno pożyczki, 
jak i wydatków z tym związanych. I zmniejszenie wydatków (...) – dotyczy działu 900, tj. Ochrona 
środowiska. Również to dotyczy projektu, który miał być realizowany jako „Poligon Smart Grid w celu 
efektywnego zarządzania energią” – ten projekt nie będzie realizowany, wobec tego konieczne jest 
zmniejszenie tych wydatków. I Kultura fizyczna – chodzi o przesunięcie środków na rok przyszły, dotyczy 
to (...) modernizacji płyty boiska.  

Te zwiększone wydatki, już wcześniej mówiłam, będą sfinansowane właśnie w części zmniejszonymi 
wydatkami, o których w tej chwili mowa i zwiększeniem (...) wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym.  

Dziękuję.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Dodam, że sześć Komisji Rady Miejskiej, poza Komisją Rewizyjną, obradowało nad projektem tej uchwały. 
Opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów.... Już widzę.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
„Panie Prezydencie, bo wczoraj nie uzyskałem odpowiedzi na posiedzeniu (...) Komisji Budżetu  
(…). Tutaj bardzo ważną kwotą jest w tym roku 4 mln. W WPF-ie, który będziemy głosowali  
za chwilę, jest zapisane kolejne 4 mln dla ZIAD-u na inwestycję w kolejkę na Szyndzielni. Bardzo bym 
prosił o odpowiedź, jaki jest przygotowany plan: czy to plan marketingowy, czy jakikolwiek plan 
funkcjonowania tej kolejki? (...) Jeżeli przez 35 tys. godzin – bo taką informację uzyskałem – pracy tej 
kolejki w poprzednich latach nie udało się Spółce uzyskać kapitału na odtworzenie tej kolejki, jaki jest plan 
nadal? Czy za kilka lat... – teraz gmina da pieniądze, zyski będzie Spółka przekazywała jakby na swoją 
działalność, a za kilka lat znowu miasto będzie odbudowywało kolejkę? To jest oczywista sprawa, że takie 
urządzenia mają swoją trwałość. I co dalej, oprócz tej kolejki właśnie w masywie – Skrzycznego już 
miałem powiedzieć – Dębowca (...)?”       

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Otrzymał Pan wczoraj odpowiedź, a że Pana nie satysfakcjonuje to proszę nie mówić, że nie było 
odpowiedzi po prostu. Była odpowiedź i jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem na Komisji Budżetu: 
kolejka musi być zmodernizowana, bo alternatywą jest zamknięcie kolejki i chyba nikt by sobie na to nie 
pozwolił żeby zamknąć tą kolejkę. Gdybyśmy taką propozycję dali, to byłaby awantura wielka.  
Jak modernizujemy to znowu jest pytanie: „co dalej?”. Nic. Kolejka będzie tak funkcjonowała. Zrobiliśmy 
wieżę widokową. I powiem to, co mówiłem już wielokrotnie – Szyndzielnia nie jest własnością (...) miasta 
Bielska-Białej, bo 0,5 m za ogrodzeniem wieży widokowej to już nie jest własność naszego miasta. 
Zrobiliśmy tylko w tym miejscu wieżę, gdzie jest nasza własność. Powtarzałem to na Komisji wczoraj, 
a Pan mówi, że nie było odpowiedzi – była odpowiedź. Po prostu my możemy robić tylko, inwestować  
na własnych posiadłościach, na tym co jest w naszym władaniu. Pozostałe są we władaniu głównie Lasów, 
ale również są tam gminy pozostałe. Szyndzielnia nie jest własnością Bielska-Białej.  

Dziękuję bardzo.”         
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ad vocem – Pan Przewodniczący Drabek.  

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Czyli ja rozumiem, że do tej inwestycji wartej ok. 10 mln Spółka ZIAD nie przygotowała jakiejś strategii  
i pomysłu jak dalej ma funkcjonować. Ma funkcjonować tak jak dotychczas – tak?”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Wypowiedź poza mikrofonem 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
„Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„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.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 9 – Druk 172, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok.  

Bardzo proszę, ponownie Pani Skarbnik.” 

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

uchwała przenosząca – są cztery zmiany w tej uchwale, dotyczą one przeniesienia środków. W pierwszej 
pozycji, zgodnie z wnioskami Rad Osiedli do tych działów, które będą (...) w ramach zadań statutowych 
realizowały (...) Rady Osiedla przy współudziale przedszkoli, instytucji kultury i innych placówek.  

Przeniesienie środków również na to samo zadanie – dotyczy tutaj „Narodowego programu ochrony 
zdrowia psychicznego”. Te środki były zaplanowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia, natomiast w chwili 
obecnej proponuje się je przenieść na ten sam cel do (...) Pomocy społecznej, dla domów pomocy 
społecznej, które będą to zadanie realizowały.  
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Kolejne przeniesienie również pomiędzy działem Pomoc społeczna a Ochroną zdrowia. Chodzi tutaj  
o uzupełnienie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, a pozbawionych 
opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w placówkach wychowawczych, opiekuńczych, które  
ze względu na stan zdrowia (...) wymagają opieki. I przeniesienie drobnej kwoty również pomiędzy 
działami Pomocy społecznej – chodzi tu z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu; Komisja 
Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  Opinie  
są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku (…) [172]? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.”     

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 10, tj. Druk 173 wraz z korektą, w sprawie zmiany uchwały (...) Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  

Ponownie Pani Skarbnik, bardzo proszę.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący,  

korekta dotyczy uzupełnienia załącznika – uzasadnienia do tej uchwały – gdzie zostały pominięte trzy 
punkty; one są w uchwale, tylko brak w uzasadnieniu. I zmiana numeru jednego zadania, które zostało też 
pomyłkowo inaczej ponumerowane, a (...) tutaj jest właściwy numer tego zadania.  

Jeśli chodzi o samą uchwałę. W tej uchwale w zakresie projektów miękkich, te które realizują w zasadzie 
nasze placówki oświatowe czy MOPS – jest tutaj zmiana. Zmiany dotyczą m.in. (...) przede wszystkim 
zmniejszenia limitów wydatków w związku z zawarciem kolejnych umów, według stanu na dzień  
30 czerwca, jak również zmniejszenia limitu czy zamknięcia pewnych pozycji. Związane jest  
to z zakończeniem realizacji projektu bądź ewentualnie jakimiś wnioskami, które są składane o aktualizację 
zadania.  

Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany to tutaj jest zmiana również pomiędzy (...) zadaniami, które realizuje (...) 
Geodezja i kartografia – chodzi tutaj o projekt geodezyjny; (...) pomiędzy tymi dwoma projektami, które 
realizuje ten Wydział następują zmiany.  

Oprócz tego, jest jeszcze dodanie pozycji dotyczącej wniosku o kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego. Chodzi tutaj o zmianę nazwy tego zadania, jak również zmianie ulegają łączne nakłady 
finansowe.  
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Oprócz tego, są jeszcze zmiany w zadaniach, które prowadzi MZD. Zgodnie z wnioskiem MZD przeniesienie 
pomiędzy pozycjami zadań, które są w Wieloletniej prognozie finansowej.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Nad projektem tej uchwały obradowały dwie Komisje: Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz (...) 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie są pozytywne. 

A do głosu w sprawie zgłosił się Pan Radny Grzegorz Puda.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

jednak (...) nie dała mi spokoju poprzednia wypowiedź Pana Prezydenta. Otóż nie wiem kto Pana 
Prezydenta poinformował, o tym że nie można poza terenem miejskim...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, ale ten punkt już mamy wyczerpany...” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Wiem, wiem Panie Przewodniczący...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie. Albo Pan mówi o punkcie, w którym jesteśmy… – był czas wtedy, a teraz mówimy o prognozie 
finansowej.  

Bardzo proszę do rzeczy.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Już, już. 4 mln było zapisane i chciałem tylko zwrócić uwagę na to...”  

          
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny...” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący, to są bardzo ważne...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, w „Sprawach różnych” Pan wróci do tego. Ma Pan coś...” 
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Radny Grzegorz Puda 
„W „Sprawach różnych” mamy też inne tematy.  

Będę bardzo krótko mówił. Obiecuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dobrze, mam do Pana słabość.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję serdecznie.  

Przepraszam, że w tym punkcie, ale po prostu nie dało mi to spokoju.  

Chcę tylko powiedzieć, że nie jest do końca prawdą to, co Pan Prezydent mówi i to nie wynika 
prawdopodobnie z niewiedzy Pana Prezydenta tylko, z tego że po prostu może Pan zapomina o tym,  
że podobnego typu kolejka na Dębowiec w większości nie jest położona na (...) terenach należących  
do gminy. Tak więc jak gdyby to nie jest argumentem – bo ja oczywiście popieram i głosowałem za tym, 
aby te 4 mln ZIAD-owi przeznaczyć. Ale nie jest to argumentem stricte (…) nieprowadzenia koncepcji 
co dalej z podstoczem Szyndzielni czy z tym co będzie na górze – tak? Bo tam też, jeżeli dobrze Pana 
Prezydenta zrozumiałem, tereny należą do Lasów Państwowych, czyli do Skarbu Państwa. Podobna 
sytuacja ma miejsce na stoku Dębowca i dało się jakoś z tymi Lasami w tej sprawie dogadać.  

Dziękuję.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Żeby inwestować gmina musi mieć tytuł prawny.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Pan Jacek Krywult 
„Dało się, tylko że mamy 2 lata interpelacje w związku z tym teraz. I chcemy następne 4 lata mieć 
interpelacje? – przepraszam.  

Dziękuję.” 

 
Śmiech.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Bardzo proszę, podałem opinię Komisji. Jesteśmy przypomnę w punkcie nr 10.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 173 wraz z korektą? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 
pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 11 – Druk Nr 165 + załącznik, tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania 
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową  
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Bardzo proszę – Pani Naczelnik (...).” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości zakłada zwolnienie z tego 
podatku od budynków, budowli, gruntów zajętych na potrzeby funkcjonowania boisk sportowych, 
stadionów, wyciągów narciarskich, odkrytych basenów, hal widowiskowo-sportowych.  

Warunki zwolnienia wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów, powołanego w tej uchwale. Zwolnienie  
to będzie stanowiło pomoc operacyjną. Próg tej pomocy to 2 mln euro rocznie. Warunkiem przyznania 
pomocy jest jej obliczenie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych bieżącej działalności, a kwota tej 
pomocy ustalana jest z góry na podstawie rozsądnych prognoz. Kwota ta nie może przekroczyć strat 
operacyjnych w odnośnym okresie. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. koszty personelu, 
materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji.  

Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej jest dokonanie przede wszystkim zgłoszenia zawierającego 
konieczne informacje na druku, który stanowi Załącznik do tej uchwały oraz spełnienie następujących 
warunków: wykorzystanie infrastruktury sportowej przez więcej niż 1 użytkownika uprawiającego sport 
zawodowo, przy czym inni użytkownicy uprawiający sport zawodowo lub amatorsko korzystając  
z infrastruktury co najmniej 20% potencjału czasowego rocznie, udostępnianie infrastruktury sportowej  
i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących 
zasadach w cenach publicznie dostępnych. Przedsiębiorca nabywa prawdo do otrzymania tej pomocy  
z dniem dokonania zgłoszenia. Uchwała ta ma obowiązywać do końca 2020 roku.  

Dziękuję.”                  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowały dwie komisje. Pierwsza to Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu; druga – Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Obie opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy zatem do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 165 wraz z załącznikiem? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta.” 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  
w których zostaną wykonane remonty elewacji 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad – Druk Nr 166, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.  

Bardzo proszę o przedstawienie – ponownie Pani Naczelnik Skoczeń. A nie pomyliłem się. 

Bardzo proszę.” 

  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk 
„Szanowni Państwo,  

przedkładam projekt ustawy w sprawie...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Uchwały.” 

                      
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk 
„..projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z 24 marca dotyczący zwolnienia od podatku  
od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji, w zakresie  
§ 1 ust. 1, który określał obszar objęty przedmiotowym zwolnieniem.  

W tej chwili proponujemy, zgodnie z zapisami § 1 ust. 1, zwiększenie tego obszaru. Zostało ono również 
uzgodnione – to zwiększenie – z Plastykiem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków.  

Pragnę zaznaczyć, że na tym obszarze znajdują się obiekty o wysokich walorach architektonicznych  
i historycznych. Proponowane ulice, zwiększenie zakresu rzeczowego, obejmuje główne ciągi 
komunikacyjne do instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych i zabytków. Budynki znajdujące się w tym 
obszarze nie są w najlepszym stanie technicznym. Remont i to zwolnienie, które pozwoli na wykonanie 
remontów, ułatwi remonty właścicielom prywatnym, pozwoli również na zaangażowanie środków  
w te remonty i jednocześnie przyczyni się do zmiany wizerunku miasta i stanu estetycznego.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Tylko dodam Panie Przewodniczący, bo wczoraj Pani Pełnomocnik na Komisji budżetowej powiedziała,  
że zainteresowanie tą inicjatywą Rady jest. Najlepiej byłoby Panie Prezydencie żeby tak rozpropagować  
tę uchwałę, żeby skuteczność tej uchwały była duża, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym żeby 
poprawiać estetykę miasta. To jest w dobrym kierunku uchwała (...) i teraz wiele zależy od nas żeby 
weszła w życie.  

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

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz 
Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy zatem do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 166? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Rozumiem, że Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor była za – proszę o wpisanie do protokołu.  

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 13 porządku obrad, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Bardzo proszę o przedstawienie – Pani Kierownik Sobczak, jak znam życie.” 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Szanowni Państwo, Wysoka Rado,  

zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 
1 lutego 2015 roku nadszedł czas, aby Rada Miejska uchwaliła zryczałtowaną roczną stawkę dla kategorii 
nieruchomości „domy letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe”, wykorzystywane jedynie przez część roku.  

Stawka ryczałtowa roczna powinna zostać ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających  
na wskazanych nieruchomościach wyrażony w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Na tej podstawie została przeprowadzona analiza nieruchomości tej kategorii  
w Bielsku-Białej oraz wyliczona stawka opłaty. (...) Tutaj zaproponowano podział nieruchomości na dwie 
kategorie ze względu na ich charakter i sposób odbierania odpadów, tj. domy letniskowe i inne 
nieruchomości wykorzystywane w celach wypoczynkowych, oraz ogródki działkowe w rodzinnych ogrodach 
działkowych. W związku z tym zaproponowano roczną ryczałtową stawkę dla ogródka działkowego – 40 zł 
rocznie za selektywną zbiórkę i dwukrotność tej kwoty za nieselektywną, oraz 144 zł za domek letniskowy  
i dwukrotność tej kwoty za nieselektywną zbiórkę. W zamian za tę opłatę Gmina Bielsko-Biała będzie 
świadczyła zupełnie inne usługi niż do tej pory. Na tych nieruchomościach do tej pory odbierano (...) 
dokładnie tyle odpadów ile zadeklarowano i opłacono, czyli stawka za pojemnik – 1 pojemnik 13 zł. W tej 
chwili, od 1 stycznia 2016 roku, po wejściu w życie tej uchwały odpady będą odbierane w sposób podobny 
do nieruchomości zamieszkałych, tj. odpady suche i mokre, w nielimitowanej ilości wystawionej przez 
właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą mogli również korzystać z PSZOK przez cały rok 
bez limitów za wyjątkiem odpadów budowlanych oraz odpadów zielonych. (...) Tutaj propozycja jest, aby 
limit przyjmowania odpadów budowlanych wynosił 100 kg rocznie na działkę oraz 100 kg miesięcznie  
na domek letniskowy lub inną nieruchomość, natomiast jeżeli chodzi o odpady zielone propozycja była, 
aby to były 4 t rocznie na domek letniskowy i 100 kg rocznie na działkę.  

Następnie została Państwu przedstawiona II wersja tej uchwały w związku z przeprowadzonymi w okresie 
od 10 do 27 lipca konsultacjami społecznymi. W trakcie konsultacji składano różne wnioski i uwagi  
do projektu uchwały i zarządy ogródków działkowych złożyły bardzo dużo uwag w tej sprawie wskazując, 
że roczna wysokość opłaty jest zbyt wysoka w stosunku do ilości odpadów, które powstają na tych 
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nieruchomościach – w szczególności, że w regulaminach Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest zapisane,  
że każda działka obligatoryjnie ma kompostownik i nie będą oddawane odpady mokre – i w związku z tym 
też wnoszono o to, aby limit, 100 kg na działkę rocznie, przyjmowania odpadów zielonych do PSZOK, 
obniżyć do 40 kg, bowiem nie ma potrzeby, aby więcej odpadów zielonych oddawać.  

W świetle sytuacji w (...) gospodarce odpadami w naszym mieście, zwłaszcza z odpadami zielonymi, 
zostały te uwagi przyjęte pozytywnie, stąd II wersja uchwały. (...) Tutaj została opłata obniżona z 40 zł  
do 30 zł na rok zakładając trzy kwartały odbioru odpadów zamiast czterech, aczkolwiek usługa będzie 
świadczona również w okresie zimowym, ponieważ są Rodzinne Ogrody Działkowe, które do tej pory 
oddawały odpady również zimą.  

Uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały po uwzględnieniu – jeżeli wolno zgłosić – autopoprawki, 
ponieważ teraz w trakcie sesji Pan Radca Prawny tu zwrócił jeszcze uwagę, że w zapisie w § 2 (...) jest 
numeracja – tutaj jest pomyłka. Zamiast ust. 3 powinien być ust. 2. Uprzejmie prosiłabym  
o przegłosowanie takiej poprawki...”                

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, oczywiście będziemy głosować z tą korektą. To jest w kategorii pomyłek pisarskich, tak że nie 
zmienia to treści uchwały.  

Czy to wszystko Pani Kierownik?”   

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Tak. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dobrze, to przystępujemy do swojego zadania...  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„W tej uchwale Pani Kierownik, jest też taki zapis, który może byłoby warto wyjaśnić, że: „Do pojemników 
nie wolno wrzucać odpadów w workach foliowych nieulegających biodegradacji w procesie 
kompostowania”. Dotyczy to tylko ogródków działkowych i rekreacyjnych czy – przy zmianie,  
bo tu zmieniamy uchwały – (...) będzie dotyczyło, że tak powiem, wszystkich odpadów mokrych w całym 
mieście i tego jak to teraz funkcjonuje?”     

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Będzie to dotyczyło wszystkich odpadów mokrych w całym mieście i...”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„I stąd też moje pytanie, bo to jest bardzo ważny element (...), który na żadnej z Komisji nie był (…) 
poruszony, że od podjęcia tej uchwały wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej są zobligowani odpady mokre 
wyrzucać do pojemników w workach biodegradowalnych, nie wolno wyrzucać w żadnych innych workach. 
Czy te worki będą dostarczane przez SITĘ? – bo to podraża koszt wrzucenia (...), muszą mieszkańcy 
kupować specjalne worki na te odpady.  

Dziękuję.” 
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Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„W (...) „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie obecnie obowiązującym na terenie miasta 
jest również zapis, on tam się znajduje już od dłuższego czasu, że: „odpady biodegradowalne należy 
gromadzić w workach biodegradowalnych”. Tak że taki obowiązek jest, to nie jest nic nowego. Natomiast 
tutaj doprecyzowano zapis, że chodzi o materiał biodegradowalny ulegający w procesie kompostowania. 
Jest to również związane z konsultacjami społecznymi oraz wcześniejszymi rozmowami,  
np. ze Stowarzyszeniem „Atmosfera”, które tutaj czynnie działa o kwestię atmosfery w Lipniku i zabiega  
o to, aby mieszkańcy w prawidłowy sposób gromadzili odpady mokre. Tak że, tak jak mówię, to jest tutaj 
takie uszczegółowienie, natomiast jest to pierwszy z kroków do tego żeby postarać się wprowadzić jak 
najszerszą skalę stosowania tego zapisu. W związku z tym, pracujemy nad tym, aby Spółka SITA 
przygotowała taką ofertę usługi dodatkowej w ramach, której będzie można zakupić worki 
biodegradowalne ulegające w procesie kompostowania również w SITA, nie tylko na wolnym rynku tak jak 
to można w tej chwili uczynić, natomiast wymaga to podpisania nowej umowy ze Spółką i przygotowania 
się logistycznego do tego przez Spółkę.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę,  

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek ponownie.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Właśnie o to chciałem zaapelować, bo był taki czas, że ciężko było nawet dostać tego typu worki,  
a jak były to były wygórowane ceny, bo oczywiście popyt i podaż to oczywista sprawa – reguluje też cenę, 
więc jeżeli SITA czy odbiorca, ktoś kto będzie odbierał te odpady, będzie i (...) można u kierowcy np. kupić 
w korzystnej cenie zestawy worków różnej wielkości, to na pewno chętniej mieszkańcy z takiej oferty 
skorzystają, nie będą musieli biegać do sklepów i szukać czy akurat ten, czy tamten worek jest właściwy, 
bo to, że jest znaczek jakiś „biodegradowalne” nie znaczy, że akurat rozłoży się tak jak by sobie tego 
życzył odbiorca, czyli ZGO. Więc to jest bardzo ważne żeby w tym kierunku iść i to ułatwiać, i przede 
wszystkim doprowadzić do tego żeby to było jak najtańsze, bo wtedy jest prawdopodobieństwo (...),  
że będą mieszkańcy z takiej oferty korzystali.  

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Jeden myślę ważny przekaz powinien iść z tego dla mieszkańców, że z podjęciem tej uchwały – to, co Pani 
powiedziała, że to już jest w Regulaminie, ale szczerze mówiąc, ja jako też mieszkaniec korzystający  
z odbiorów nie stosowałem dotychczas worków biodegradowalnych, co więcej nie dostałem żadnej nalepki 
ani informacji – bo kiedyś była taka akcja, chyba dobra, że jeżeli ktoś coś źle posegregował to dostawał  
w cudzysłowie ostrzeżenie: „Postaraj się lepiej”;  coś takiego, bardzo fajna akcja. Tak że myślę, że tutaj 
też przy wprowadzaniu tego – bo skoro mi umknęło, to myślę, że mogło też umknąć komuś innemu  (...) 
– trzeba o tym poinformować.  

Natomiast drugi przekaz jest taki, że: do momentu zaproponowania przez firmę odbierającą, jeżeli 
mieszkańcy chcą postępować zgodnie z uchwałą, muszą sobie te worki zorganizować sami. Tak Pani 
Kierownik?         

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Tak, natomiast chciałam zwrócić uwagę, że zapis mówi tutaj, że: „Nie wolno wrzucać odpadów  
w workach foliowych nieulegających biodegradacji w procesie kompostowania”, co oznacza, że bez 
worków lub w papierowych torbach luzem można wrzucać jak najbardziej.”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Okay, rozumiem. Dziękuję. 

Nie widzę  głosów w sprawie. Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa; Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; oraz Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Mamy 11 – za, wstrzymało się 9. Do tej uchwały wystarczy więcej za niż przeciw, w związku z tym 
uchwała została podjęta.  

Dziękuję.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 14 porządku obrad – Druk Nr 156, II wersja: Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości.  

Bardzo proszę – ponownie Pani Kierownik.” 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Konsekwencją przyjęcia uchwały w sprawie opłaty i zakresu świadczonych usług dla nieruchomości 
letniskowych jest konieczność przyjęcia wzoru deklaracji o wysokości opłaty, który będzie składany przez 
właścicieli nieruchomości.  

I tutaj tak króciutko, wzór deklaracji jest przystosowany do obydwu typów nieruchomości. Przy domach 
letniskowych (...) indywidualni właściciele tych domów letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych jedynie przez część roku, wypełniają osobiście  
i składają do Prezydenta Miasta, natomiast w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych deklarację  
w imieniu działkowiczów składa zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego. I tutaj wpisuje liczbę działek, 
które znajdują się na terenie ogrodu i stawkę opłaty za zbieranie odpadów.  

I jeszcze jedna ważna uwaga. Zgodnie z zapisem tej uchwały właściciele nieruchomości są zobowiązani 
złożyć pierwszą deklarację w terminie od 21 września do 20 listopada 2015 roku, co oznacza, że w tym 
czasie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim deklaracje, będą one weryfikowane (...). Obowiązek 
wnoszenia opłaty wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku (...). Oczywiście będzie to wszystko 
poprzedzone kampanią edukacyjno-informacyjną. Taka informacja pójdzie do właścicieli nieruchomości 
żeby byli poinformowani skutecznie o tym, że taki obowiązek się pojawił.  

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”     
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz – bardzo prosiłbym troszkę ciszej – (...) Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

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 15 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 15 – Druk 169, tj. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi 
Miasta uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej.  
Proszę się skupić, to bardzo ważna uchwała.  

Proszę o przedstawienie.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
„Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej do kompetencji stanowiącej Rady Miasta należy 
ustalenie opłat za m.in. korzystanie z szaletów miejskich, ale w związku z art. 4 ust. 2 taką powinność 
można powierzyć Prezydentowi Miasta. W związku z tym przedstawiam projekt uchwały o powierzeniu 
Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia tej wysokości.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(…) Będziemy o tym teraz właśnie dyskutować. 

 Ja tylko dodam, że opiniowały (...) projekt tej uchwały dwie komisje: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz (...) Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Czy ktoś chciał dać upust swoim przemyśleniom w tej sprawie? Nie widzę.  

W związku z tym przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Gratuluję Panie Prezydencie nowych uprawnień.”   
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 16 – Druk Nr 150: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania.  

Bardzo proszę, Pan Sekretarz – tak?”  

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk  
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

to standardowy projekt uchwały, który ostatnio Wysoka Rada dosyć często podejmuje. Tym razem 
myślimy już o wyborach parlamentarnych – 25 października, a Państwo doskonale wiecie, że Prezydent  
ma obowiązek, wynikający z Kodeksu wyborczego, zwrócić się do kierowników różnych placówek typu 
domy pomocy społecznej, szpitale, areszt śledczy o to, czy w momencie głosowania będzie tam 
co najmniej 15 wyborców. Po potwierdzeniu i na wniosek tychże kierowników tych jednostek 
organizacyjnych mamy obowiązek tworzenia tzw. obwodów odrębnych. Proponujemy utworzenie tych 
obwodów 7, takich samych jakie wysoka Rada już utworzyła na sesji czerwcowej, teraz w przypadku 
referendum ogólnokrajowego 6 września.  

Dziękuję.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję, sprawa jest oczywista.  

Opinia branżowej Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 150? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?…” 

 
Radny Piotr Ryszka 
„(…)”. Wypowiedź nieczytelna poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Proszę?” 

 
Radny Piotr Ryszka 
„(…)”. Wypowiedź nieczytelna poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę do protokołu, Pan Radny Piotr Ryszka jest za (...).  

Dziękuję.” 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu 
Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy 
Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek 
„Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę, przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad… – poprzednia uchwała została 
podjęta jednogłośnie – punkt 17, Druk Nr 152, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii 
Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury  
w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu  
w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Jerzy Pieszka.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka 
„Wysoka Rado, Panie Przewodniczący,  

proszę o podjęcie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów wszystkich instytucji bielskiej kultury. 
Jest to efektem zmian, które dokonaliśmy – przypomnę – w zeszłym roku w dwóch statutach: w statucie 
Bielskiego Centrum Kultury i Miejskiego Domu Kultury i teraz jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia 
jednolitego tekstu. W związku z tym, że mamy to w jednej uchwale, więc proszę o zaakceptowanie jeszcze 
raz wszystkich statutów, wszystkich bielskich instytucji kultury.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Jak widać jest to uchwała porządkująca stan prawny.  

Komisja branżowa Edukacji i Kultury 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?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”     

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2015 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 18 – Druk Nr 153: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015.  

Bardzo proszę o przedstawienie.”   
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Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska 
„Szanowni Państwo,  

miasto Bielsko-Biała otrzymało dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 216 tys. 506 zł, w związku z tym istnieje konieczność dokonania zmian  
w dotychczasowej uchwale określającej zadania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych właśnie 
z tego Funduszu.  

Projekt podziału tych środków określony został w załączniku do projektu uchwały i przygotowany  
z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy – realizatorów tych zadań.  

Projekt uzyskał również pozytywną opinię Powiatowej, Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Obradowała nad projektem tej uchwały 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?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1087/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn.: „Termomodernizacja 
budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej" 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 19 – Druk Nr 161: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XLV/1087/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy 
Bratków 6 w Bielsku-Białej”.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Pacia.” 

 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Jan Pacia 
„Szanowni Państwo,  

uchwała ta ma charakter wyłącznie porządkujący. W ubiegłym roku została podjęta uchwała o zaciągnięciu 
pożyczki – na cel jaki jest wskazany w uchwale – w kwocie 1 mln 730 tys. zł. Ta kwota została ustalona  
w oparciu o wartość kosztorysu inwestorskiego i zakładała maksymalny możliwy poziom dofinansowania 
o jaki może starać się gmina. W wyniku rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,  
ta kwota uległa zmniejszeniu – co jest regułą, bo nigdy gmina nie dostaje i nikt nie dostaje (...) tej 
maksymalnej wartości – a nadto część została przyznana w formie dotacji, co też pomniejsza (...) wartość 
tej pożyczki.  

Po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu, podpisaniu umowy z wykonawcą, gdzie wybraliśmy bardzo 
korzystną ofertę, ta kwota uległa dalszemu obniżeniu. Stąd ostatecznie wynosi ona 783 tys. 798 zł.  
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Dodam, że zadanie realizowane jest w pełnym zakresie przewidzianym umową i dokumentacją,  
i jest realizowane zgodnie z harmonogramem.  

Proszę o podjęcie tej uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo Panu dziękuję.  

Obradowała nad tym Komisja Edukacji i Kultury – opinia 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?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”    

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 20, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu  
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta 
Bielska-Białej” – jest to Druk 164 wraz z autopoprawką.  

Przy tej okazji witam Pana Tomasza Pawelec – doradcę ds. gospodarki niskoemisyjnej w Consus Carbon 
Engineering sp. z o.o. w Krakowie, który będzie wraz z Panem Prezydentem Michniowskim prezentował.  

Bardzo proszę o zabranie głosu, a chwilowo przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu 
Batyckiemu2.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

dokument który dzisiaj przedkładam – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej” – to dokument o niemal strategicznym znaczeniu dla 
naszego miasta. Zapewne wszyscy Radni już w tej chwili zdają sobie sprawę z tego, że Bielsko-Biała  
od ponad 20 lat prowadzi niemal wzorcową gospodarkę zarządzaniem energią w mieście, gdzie jesteśmy 
często przykładem, w jaki sposób można realizować te zadania, jak optymalnie planować wykorzystanie 
energii, jak współpracować z mieszkańcami i z podmiotami gospodarczymi na naszym terenie. Polityka 
niskoemisyjna wynika przede wszystkim z tego, że jest to polityka Unii Europejskiej, polityka Polski, 
przyjęta również w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, a co więcej, w tej chwili właśnie, jest  
w opiniowaniu również u nas w Urzędzie Narodowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokumenty, które 
przyjmowaliśmy dotychczas to: w 2003 roku założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe; (...) w 2006 roku sam plan dotyczący tego, a co ważne w 2009 roku 
przystąpiliśmy do Porozumienia Burmistrzów Europy, gdzie nałożyliśmy na siebie – zresztą na mocy 
uchwały – realizację zadań w ramach tzw. planu działania, czyli „SEAP-u”, czyli Sustainable Energy Action 
Plan. Ten plan przewidywał: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20%, wprowadzanie 20-procentowego 
udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 20-procentowego wzrostu efektywności 
energetycznej. Naszym apelem, m.in. (...) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska było to, żeby  
te miasta, które mają przygotowane takie plany, były w jakiś sposób priorytetowo traktowane przy 
przydziale środków na realizację zadań z zakresu: efektywności energetycznej, racjonalnego wdrażania 

                                                           
2 Godz. 11.57. 
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również nowych technologii. Narodowy Fundusz odpowiedział w ten sposób, że przygotował koncepcję 
planu gospodarki niskoemisyjnej, co jest pewnego rodzaju powieleniem tego, co mamy w „SEAP-ie”, czyli 
tym planie działania Porozumienia Burmistrzów, natomiast jest znacznie mniej restrykcyjny niż plan, który 
obowiązuje w tej chwili dla ponad 6 tys. miast i gmin w całej Europie. Oczywiście wynikało to stąd, że nie 
każde miasto, nie każda gmina jest w stanie zrealizować ten program „3x20”. W związku z tym te miasta, 
te gminy, które mogą zrealizować – być może w niektórych zakresach znacznie większe efekty,  
w niektórych mniejsze – również mogły brać udział w partycypacji środków związanych z ochroną 
środowiska i z tymi programami polskimi i europejskimi.  

W związku z powyższym proszę jeszcze raz żeby Szanowni Radni przeanalizowali – tak jak to było  
na Komisji – przedstawiony dokument i w ramach uchwały podjęli decyzję o wdrażaniu tego dokumentu  
i jednocześnie realizacji zawartych w nim postanowień.  

Bardzo proszę Pana Tomasza Pawelca oraz Pana inżyniera Sołtyska o przedstawienie prezentacji.”   

 
Doradca ds. gospodarki niskoemisyjnej w Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. w Krakowie  
Pan Tomasz Pawelec        
„Dzień dobry Państwu,  

bardzo krótko postaram się scharakteryzować, czym jest dokument i jego główne postanowienia. 
 Z dokumentem mieli Państwo okazję zapoznać się w materiałach przekazanych. Również dostali Państwo 
materiały dotyczące autopoprawki i prezentacja uwzględnia już te poprawione elementy. Sam „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej” jest dokumentem strategicznym, jest to nowe opracowanie, które w Polsce 
(...) od niedawna powstaje. Tak jak Pan Prezydent Michniowski już wspominał wynika to zarówno  
z działań Bielska-Białej i zobowiązań, które zostały podjęte poprzez przystąpienie do Porozumienia 
Burmistrzów, jak i też z nowego rozdania finansów unijnych w latach 2014-2020, gdzie „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej” jest jednym z dokumentów wymaganych wobec gmin starających się o finansowanie 
projektów z programu „Infrastruktura i Środowisko” i regionalnych programów operacyjnych.  
Plan ten, jego uzasadnieniem jest unijna strategia „Europa 2020”, która wyznacza cele dla Unii 
Europejskiej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Każde z państw członkowskich musi realizować te cele. 
Te cele dotyczą przede wszystkim: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 
1990, wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% – a w przypadku Polski jest to cel  
15-procentowy – oraz zwiększenia efektywności energetycznej (...) do roku 2020 o 20%. Te cele to są 
cele gospodarki niskoemisyjnej, natomiast jeszcze w naszym przypadku tutaj, ponieważ jest to projekt 
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również został 
położony nacisk na ochronę powietrza, na połączenie zagadnień gospodarki niskoemisyjnej – właśnie 
uwzględnienie (...) poprawy jakości powietrza, więc również tutaj mają znaczenie założenia dyrektywy 
CAFE, czyli wyznaczającej standardy jakości powietrza dla Europy. Te cele są realizowane przez programy 
ochrony powietrza, a Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do nich też musi nawiązywać. Również wspomniany 
wcześniej „Narodowy program (...) rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” – to jest nowy dokument rządowy, 
strategiczny, który jest obecnie w fazie konsultacji. Również będzie wyznaczał dla Polski, dla 
poszczególnych sektorów gospodarki kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie niskoemisyjnym. 

Co należy rozumieć poprzez „gospodarkę niskoemisyjną”? To nie jest tylko i wyłącznie ograniczanie 
wysokiej emisji, tak jak może się to kojarzyć z nazwą, ale przede wszystkim ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych i wykorzystanie energii w rozwoju gospodarczym. Chodzi o to, aby nie hamować rozwoju 
miasta w żaden sposób, tylko ograniczyć wpływ funkcjonowania miasta na środowisko poprzez 
ograniczenie emisji i efektywne korzystanie z energii, a przede wszystkim z energii ze źródeł odnawialnych. 
Korzyści są bardzo wszechstronne, poprzez rozwój gospodarki innowacyjnej, tworzenie lokalnych miejsc 
pracy zwłaszcza w sektorze odnawialnych źródeł energii. A to, co należy jeszcze wziąć pod uwagę jako 
uzasadnianie dla prowadzenia właściwej polityki energetycznej w mieście, to przede wszystkim działania 
na rzecz efektywności energetycznej: oszczędzanie energii, wzrost cen energii tutaj ma... Jeżeli energii 
będziemy mniej zużywać w mieście, nie tylko w jednostkach miejskich, ale w ogóle w całym mieście, tym 
mniejsze koszty będą zarówno dla budżetu miasta jak i dla mieszkańców, większe bezpieczeństwo 
energetyczne przy rozwoju lokalnych źródeł, zwłaszcza odnawialnych – (...) zwłaszcza widoczne było  
w ostatnich miesiącach susz i upałów, kiedy mieliśmy zagrożenia z wyłączeniami prądu. Więc ten rozwój 
lokalnych źródeł ma jak (...) najbardziej duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego tutaj lokalnie; 
oczywiście ochrona zasobów nieodnawialnych i rozwój konkurencyjności gospodarki; a także istotny 
element adaptacji do zmian klimatu, czyli do zmieniających się warunków zwłaszcza pojawiających się 
ostatnio często fal upałów czy ulewnych deszczy powodujących powodzie.  
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Jeżeli chodzi o sam dokument jest to dokument strategiczny, który określa długoterminową wizję  
– tj. w perspektywie długoterminowej rozwój gospodarki w mieście i wyznacza również konkretne cele  
w perspektywie do roku 2020, a także zawiera konkretny plan, zestaw działań, które służą realizacji tych 
wyznaczonych celów. To jest dokument też „żywy” – wymagana będzie jego aktualizacja według bieżących 
potrzeb. To nie jest dokument, który się raz uchwala i podlega realizacji, ale (...) powinien być 
adaptowany do ciągłych zmian. Oczywiście, tak jak powiedziałem, musi on spełniać wszystkie cele 
gospodarki niskoemisyjnej z unijnych dokumentów, polskie – na poziomie regionalnym i lokalnym, również 
musi (...) być zgodny i jest zgodny z tymi dokumentami. Jego ogólna struktura to: określenie stanu 
obecnego; wyznaczenie obszarów problemowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, czyli tych 
obszarów, w których w mieście mamy wysokie zużycie energii, wysokie emisje, gdzie jest potrzeba 
realizacji działań; wskazanie wielkości emisji gazów cieplarniach dla roku bazowego i kolejnych lat,  
w których inwentaryzacje tych emisji były wykonywane oraz prezentacja, zaplanowanie konkretnych 
działań ograniczających emisje, ograniczających zużycie energii. Cele, tak jak już wcześniej wspomniałem, 
realizowane przez ten dokument to cele unijne: 20-procentowy, 15-procentowy w zakresie OZE, a także 
poprawa jakości powietrza.  

Plan, aby być skutecznie wdrażany i aby mógł funkcjonować tak jak powinien, czyli zapewniać możliwość 
pozyskania finansowania z programu „Infrastruktura i Środowisko” i regionalnych programów 
operacyjnych, musi spełniać konkretne warunki, m.in. jednym z kluczowych elementów jest przyjęcie  
go (...) do realizacji przez Radę Miasta. Jesteśmy właśnie po długim procesie opracowania tego planu, 
gdzie ten plan był poddany różnym konsultacjom. Obecnie na etapie uchwalenia pozostało nam tylko 
podjęcie decyzji o jego realizacji.  

Króciutko na temat wyników inwentaryzacji. Ponieważ wielość emisji i zużycia energii zostały tutaj 
scharakteryzowane od roku 1990 do roku 2012, chciałem tylko podkreślić, że widać bardzo duże efekty 
realizowanych działań w zakresie budynków miejskich i działań Urzędu Miasta – w gminie prawie 
trzykrotny spadek zużycia energii w obiektach miejskich jest tutaj warty podkreślenia, co również 
przekłada się na spadek emisji o połowę w zakresie działań realizowanych (...) bezpośrednio przez miasto. 
Są to głównie efekty działań w zakresie: termomodernizacji, wymiany indywidualnych źródeł ciepła (tych 
węglowych na gazowe i inne niskoemisyjne), modernizacji komunikacji i działania inwestycyjne,  
i nieinwestycyjne Biura Zarządzania Energią. Natomiast na kolejne lata zaplanowane działania służą przede 
wszystkim: rozwojowi, wdrażaniu niskoemisyjnych rozwiązań w jednostkach miejskich, niskoemisyjnego 
transportu publicznego i nie tylko publicznego, też indywidualnego i zapewnieniu wsparcia mieszkańcom  
w zakresie realizacji działań niskoemisyjnych. Szczegółowy plan, zestaw działań, wynika ze zgłoszeń  
i ustaleń poczynionych w fazie opracowania planu. To są zgłoszenia wszystkich jednostek miejskich, które 
były zaangażowane w opracowanie planu, a także jednostek nie tylko miejskich, czyli interesariuszy 
zewnętrznych, spółdzielni mieszkaniowych, indywidualnych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy włączyli 
się w opracowanie planu. Tak że ten zestaw działań jest wynikiem tych konsultacji – samego dokumentu.  

Po podsumowaniu wszystkich działań, które zostały zawarte w planie jako planowe do realizacji – można 
stwierdzić, że realizacja tych działań pozwoli ograniczyć emisję o ponad 200 tys. t w perspektywie do roku 
2020, co oczywiście pozwoli zrealizować cele przyjęte przez miasto w ramach Porozumienia Burmistrzów, 
czyli ponad 20-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990. Również 
koszty działań (...), które tu są zgłoszone, to są koszty planowane, one nie są w tym momencie 
precyzyjne, tylko często są to szacunkowe kwoty, a zostaną doprecyzowane na podstawie aplikowania  
o środki z programów unijnych w fazie realizacji tych zadań.  

Tak jak wspomniałem (...) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jest to narzędzie, które pozwala sięgnąć  
po finansowanie zwłaszcza z pierwszej osi priorytetowej programu „Infrastruktura i Środowisko”, czyli 
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, a także z „Regionalnego programu operacyjnego dla województwa 
śląskiego” z osi priorytetowej „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna”. Co ważne uchwalenie tego planu to nie jest tylko sposób na (...) umożliwienie 
finansowania działań realizowanych przez jednostki miejskie, ale również przez wszystkie (...) 
zainteresowane strony z obszaru gminy Bielsko-Biała. Tak że jest to bardzo ważny dokument dla całego 
miasta.  

Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję za przedstawienie obszernego dokumentu, który liczy ponad 200 stron.  

Szanowni Państwo, otwieram dyskusję na ten temat.  

Pan przewodniczący Matyja, bardzo proszę.”  

 
Radny Roman Matyja  
„Ja chcę krótko powiedzieć o takich kilku uwagach, które nasunęły mi się w wyniku przedstawionego 
projektu.  

Oczywiście sam projekt jest bardzo potrzebny, bo ukierunkowuje i daje nam jakąś perspektywę osiągnięcia 
tych danych, natomiast zwrócę Państwa uwagę na kilka elementów, które nie mogą być tutaj 
uwzględnione w wyniku m.in. niezrozumienia... – jak zwał tak zwał, w każdym razie nie do końca dobrej 
polityki państwa właśnie w tworzeniu dobrego prawa i zmiany na rzecz tzw. energii czystej. Ona dotyczy 
fotowoltaiki i sposobu wykorzystania elementów fotowoltaicznych dla celów publicznych, m.in. dla szkół, 
przedszkoli i tego typu (...) instytucji. Ponieważ ustawodawca stworzył prawo, które jak gdyby promuje 
fotowaltaikę, ale zapomniał o podmiotach (...) państwowych czy miejskich i tutaj nie ma jakiegoś 
subwencjonowania tej energii, jest natomiast przy wykorzystywaniu indywidualnym. Chodzi o to żeby 
przez promowanie tej energii czystej – fotowoltaicznej, żeby to można było zastosować w mieście.  

Szanowni Państwo, w mieście (...) sama edukacja, czyli ten dział oświaty wydaje ok. 13 mln zł na energię, 
czyli instytucje, które prowadzą szkoły, przedszkola itd., i tu jest duże pole (...) do działania m.in. właśnie 
fotowoltaiki. Dobrym elementem jest to, co zrobiliśmy, czyli sieć szerokopasmowa, która pozwoli nam 
zarządzać energią w tych instytucjach, w tych budynkach. To jest dobry moment, jesteśmy na jakimś tam 
etapie jeszcze nie do końca zrealizowanym, natomiast wszystkim nam powinno zależeć, żeby korzystać  
z energii słonecznej, ale też to wszystko to są nowe technologie związane z wydatkami finansowymi,  
olbrzymimi (...) i nie ma tutaj takiej tej pomocy jakby, o której mówiłem, pomocy państwa, czyli 
refinansowania, a potem połączone z wykupem czy odkupem nadwyżki energii elektrycznej. Ten element 
co prawda w strukturze tutaj przedstawionej nie wykaże większych jakiś tam uzysków, niemniej jednak dla 
miasta jest bardzo ważny i w przyszłości musimy uwzględniać czy próbować uwzględnić te elementy. 
Myślałem, że da się jakoś zainstalować... Tutaj z Panem Pełnomocnikiem ds. energii rozmawialiśmy  
na temat zastosowania fotowoltaiki na dachach w instytucjach publicznych. Tak jak mówię, to jest duży 
wydatek, jeszcze (...) technologia nie jest na tyle duża, że pozwoli mieć dobrą skuteczność, sprawność, 
natomiast to jest ważny element. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę cały „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej” dobrze, że on jest, dobrze, że go mamy, bo będziemy mieli jakieś kierunki rozwoju,  
co poprawi znakomicie, a może jak już nie znakomicie to przynajmniej w dużym stopniu, atmosferę (...)  
i naturę, czyli możliwość życia w symbiozie z przyrodą.  

Dziękuję.”                                       

  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo, mnie też...  

Proszę bardzo Panie Przewodniczący.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie Przemysław Drabek   
„Dziękuję serdecznie.  

Ja też mam taką uwagę, że jedno stwierdzenie, które tutaj padło jest ważne, że „ten plan nie jest 
ograniczeniem rozwoju miasta”, bo w tym kierunku nie powinniśmy iść żeby sobie zakładać kaftan  
i ograniczać możliwości rozwoju miasta. Uważam, że w takich kierunkach nie powinniśmy iść, żebyśmy 
sobie, przez czasami pewne idee, ograniczali możliwości funkcjonowania miasta. Ja rozumiem, że jest  
to dokument, który pozwala nam ograniczyć koszty funkcjonowania miasta, ograniczyć zużycie energii  
i pozyskać środki (...) zewnętrzne na to żeby te inwestycje przeprowadzić. Pod tym względem jak 
najbardziej jest to sensowne. Ii jeżeli równocześnie z ograniczeniem kosztów funkcjonowania miasta  
i wydatkowanych środków na energię i pozyskania środków zewnętrznych poprawimy jakość powietrza  
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w Bielsku-Białej – to są cele zasadne, ale też trzeba pamiętać żebyśmy w celach często jakichś ideowych 
nie ograniczali też swoich (...) możliwości rozwoju, więc to jest też (...) bardzo ważne, bo czasami tak się 
zdarza, że... bądźmy pragmatyczni. Jeżeli jest możliwość zaoszczędzenia i poprawienia jakości powietrza – 
to tak, ale musimy też po prostu to w rachunku ekonomicznym, w bilansie całym liczyć żeby faktycznie 
miasto na tym zyskiwało a nie traciło.  

Dziękuję bardzo.”       

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo – Pan Pełnomocnik Michniowski.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja myślę że bardzo dobrze, że Pan Przewodniczący Drabek zwrócił uwagę tu na to, że akcentujemy,  
że nie może to być ograniczeniem rozwoju gospodarczego miasta, bo zaiste tak jest i stąd zresztą cała 
koncepcja zrównoważonego rozwoju.  

Natomiast chciałem (...) się w kilku słowach (...) odnieść do wystąpienia Pana Radnego Matyi,  
a mianowicie zwracam uwagę na to, że w tej chwili, tak jak powiedziałem, jest w opiniowaniu „Narodowy 
plan gospodarki niskoemisyjnej”. My również po prostu w tej chwili będziemy go opiniować. (...) Tam 
niektóre rzeczy, które w tej chwili wychodzą w kontaktach z przedsiębiorcami, z instytucjami, z prywatnymi 
nawet potencjalnymi inwestorami, czyli tzw. prosumentami, możemy zawrzeć, jako koncepcje dotyczące 
chociażby możliwości dofinansowania niektórych segmentów.  

Ja chciałem tylko przypomnieć taką rzecz, że bardzo szeroko do dofinansowania czy refinansowania 
fotowoltaiki przystąpiły Czechy i w pewnym momencie zupełnie się przeliczyli z tym, bo się okazało, że jest 
to absolutnie przeinwestowane. Dlatego cała masa tych kolektorów fotowoltaicznych czy paneli 
fotowoltaicznych w zasadzie nie miała możliwości przekazywania prądu do sieci. To jest bardzo 
skomplikowana jednak rzecz, gdyż nie można każdej instalacji fotowoltaicznej podłączać do sieci, 
zwłaszcza jeśli chodzi o małe takie stacje, natomiast to ograniczenie zapewne w związku z rozwojem 
technologii będzie również zmieniane. Sądzę, że my w mieście w tym kierunku pójdziemy.  
Ja przypominam, jak przyjmowaliśmy w 2010 roku plan „SEAP”, czyli Sustainable Energy Action Plan  
do Porozumienia Burmistrzów też mieliśmy wiele wątpliwości, bo nie bardzo wiedzieliśmy jak się będzie  
w ciągu najbliższych lat rozwijała technologia, chociażby odnawialne źródła energii. W tej chwili widzimy, 
że ten rozwój jest bardzo dynamiczny, jest bardzo dużo potencjalnych producentów i tworzy się potężny 
sektor gospodarczy, który umożliwia nawet obniżanie kosztów inwestycyjnych. Myślę, że to jest działanie 
w dobrym kierunku i będziemy pilnować, monitorować żeby również Bielsko miało z tego korzyści nie tylko 
ekologiczne, ale również finansowe.  

Dziękuję.”         

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja  
„Krótka polemika.  Oczywiście zgadzam się z tym co powiedział Pan Michniowski, tym bardziej że on ma 
bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie, natomiast wydaje mi się, że tutaj ma duże znaczenie polityka 
państwa. Polityka państwa powinna iść w tym kierunku, szczególnie jeżeli chodzi o ograniczenia tej emisji  
i wspierania nowych pomysłów m.in. fotowoltaiki i solarów. Chcę Państwu powiedzieć, że ostatnio 
przeczytałem, że bodajże w 2021 roku już współczynnik na przenikanie energii przez okna będzie  
0,8 czy 1,1. (...) To świadczy o tym, że będziemy szli w kierunku budownictwa pasywnego, w tej chwili 
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mamy dużo elementów energooszczędności itd. i to jest dobry kierunek. Natomiast żeby to tak było,  
to niestety wydaje mi się, że tutaj duże lobby zagranicznych koncernów energetycznych spowodowało,  
że ta ustawa w Sejmie nie przeszła w tej formie, w której była proponowana, bo tam m.in. też brano pod 
uwagę instytucje publiczne żeby mogły korzystać ze sprzedaży energii za odpowiednią opłatą – to jest 
problem złożony. My musimy iść w tym kierunku, bo trudno żeby (...) palić węglem całe życie, natomiast 
ten temat bez wsparcia instytucji państwa będzie nam trudno zrealizować. Niemniej jednak Bielsko-Biała 
zrobiło bardzo duże postępy, bo jak widzimy termomodernizacja, potem projekty niskoemisyjne w postaci 
wymiany kotłów itd. To jest bardzo, że tak powiem znaczące i jesteśmy pewnie w czołówce. Zresztą 
wiemy, że Pan Prezydent Michniowski przywiózł wyróżnienie z Brukseli w tej dziedzinie, więc jako Bielsko-
Biała mamy już duże osiągnięcia, co nie zmienia postaci rzeczy, że uważam, że ta fotowoltaika może już 
nie na dzisiaj, ale w najbliższej przyszłości będzie miała większe znaczenie dla oszczędności.”                

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję.  

Ja chciałem tylko na koniec zauważyć, że tak jak miasto Bielsko-Biała było pionierem opracowując 
program „SEAP” w 2010 roku, przyjęty następnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jako 
wzorcowy do opracowania przez ponad 800 gmin aktualnie opracowujących to w Polsce, tak chciałem przy 
okazji zauważyć, że w ten program wpisuje się m.in. (...) – aktualnie, na postępowaniu przetargowym – 
inwestycja w Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, którym kieruję, gdzie właśnie będziemy jako pierwsi 
budować elektrownię fotowoltaiczną i zgodnie z tymi Pana sugestiami, Panie Przewodniczący, na potrzeby 
własne szpitala bez wprowadzenia do sieci, z tego powodu, że fundusze europejskiej dyktują takie 
warunki. To jest (...) prawie 7-milnionowy kontrakt dla szpitala, o który ubiegaliśmy się w konkursie  
w ubiegłym roku zakończonym postępowaniem w tym roku i to należy podkreślić. (…) Kilka z tych zadań 
jest elementem tego programu, a więc jakby doskonale wpisuje się w ten program dla Bielska-Białej.  
Tak że przy tej okazji tę informację przekazałem.  

Szanowni Państwo, dyskutowany temat był na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
szeroko i Komisja zaopiniowała ten „Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii dla Bielska-Białej” pozytywnie.  

Bardzo proszę, nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem programu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Podaję wyniki głosowania, program został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską Bielska-Białej.  

Gratuluję. Dziękuję. I Panu Tomaszowi Pawelcowi dziękuję za przedstawienie tego programu.”          

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu 
wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości, dostępności oraz 
zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego 
województwa śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu nr 21 – Druk Nr 160: Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami 
samorządu terytorialnego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie 
jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu 
południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

Bardzo proszę o przestawienie tego projektu uchwały (...).” 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

uchwała, o której teraz mówimy, ma stanowić zgodę i upoważnienie jednocześnie dla Pana Prezydenta  
do dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – partnerami projektu, który w ogólnych 
zarysach stawiany był w zeszłym roku we wrześniu i również podejmowana była w tej kwestii uchwała. 
Wtedy otwierała nam ona drogę do sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie dokumentacja jest 
gotowa, przystępujemy do dalszej realizacji, która polega na przede wszystkim złożeniu wniosku wraz  
z projektem, a następnie mamy nadzieję realizacji samego projektu. Projekt wpisuje się w obecnej 
perspektywie finansowej 2014-2020 w oś priorytetową „Cyfrowe śląskie”, w następujące działania:  
typ 1 tych działań, to tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu 
obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz typ 2 – „Cyfryzacja zasobów 
kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych”. Tak więc, jak widać z samych 
założeń, największy nacisk będzie położony na cyfryzację zasobów i udostępnienie ich mieszkańcom, 
interesantom, również poszczególnych jednostek, które biorą udział w tym projekcie, na portalach 
internetowych tych właśnie jednostek. Dodam jeszcze, że ostateczny termin składania wniosków został 
określony na 30 września 2015 roku i oczywiście zamierzamy zmieścić się w tym terminie.  

Dziękuję bardzo.”                    

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję, nie widzę głosów w sprawie.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, zaopiniowała  
ją pozytywnie.  

Proszę uprzejmie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Podaję wyniki głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie.”      

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej pod nazwą Plac Ratuszowy  
w Bielsku-Białej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Przechodzimy do punktu nr 22 – Druk Nr 167: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi 
powiatowej pod nazwą Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej.  

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały. Proszę bardzo, w imieniu...” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia drogi powiatowej – Plac Ratuszowy.  

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego funkcjonowania drogi, 
porównania go z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Komunikacji z 1986 roku dotyczącego 
wykazu dróg wojewódzkich, w którym ujęta była ulica Bohaterów Stalingradu w Bielsku-Białej oraz 
uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 1989 roku zmieniającej nazwę ulicy Bohaterów Stalingradu na Plac 
Ratuszowy, stwierdza że droga nazwana Plac Ratuszowy nie ma możliwości wjazdu pojazdów od ulicy 
Stojałowskiego. Plac Ratuszowy zaczyna swój bieg od strony ulicy Dmowskiego, obsługuje przyległe 
parkingi, siedzibę Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ponownie włącza się do ulicy Dmowskiego. Biorąc 
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pod uwagę konieczność zachowania stanu prawnego z faktycznym funkcjonowaniem drogi, koniecznym 
jest doprecyzowanie przebiegu ulicy Plac Ratuszowy poprzez wskazanie działki stanowiącej jego integralną 
część. Tym załącznikiem jest załącznik graficzny, który wskazuje po jakiej działce ten przebieg drogi  
ma miejsce.  

Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.”             

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Podaję wyniki głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Przekazuję prowadzenie obrad Rady w punkcie 23. Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.3 

Dziękuję uprzejmie.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Dziękuję bardzo za wspomożenie Panie Przewodniczący. I tak jak było wspomniane jesteśmy w punkcie 
23, Druk Nr 168, tj. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.  

Bardzo proszę o przedstawienie.”  

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

projekt uchwały dotyczy pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Niepodległości – od drogi ekspresowej 
do ulicy Wyzwolenia, ulicy Wyzwolenia – od Niepodległości do Lwowskiej, ulicy Lwowskiej. Jest to ciąg 
tych trzech ulic. Te ulice stały się drogami gminnymi w taki automatyczny sposób, bo zadziałały zapisy 
ustawy dotyczące dróg publicznych. W tej chwili jest taka możliwość żeby tę kategorię zmienić z uwagi  
na to, że po rozstrzygnięciu pozytywnym Trybunału Konstytucyjnego jest możliwość zaliczenia tych dróg  
– i to też odbędzie się w sposób automatyczny po podjęciu tej uchwały – do kategorii dróg wojewódzkich.  

Ten ciąg, tych trzech ulic spełnia te wszystkie parametry i po takiej analizie dotyczącej całego układu sieci 
drogowej na terenie Bielska-Białej wskazane jest żeby taka zmiana kategorii nastąpiła. Są to istotne ulice 
łączące drogi ekspresowe z drogą krajową.  

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.”          

 
                                                           
3 Godz. 12.29. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinia 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.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 89/1 i 89/2, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego _ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 89/3 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Przechodzimy do punktu 24 porządku obrad – Druk Nr 166, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działki 89/1 i 89/2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego _ 
na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej jako działka 89/3.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jak już Pan Przewodniczący tutaj określił (...), projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste udziałów nieruchomości stanowiącej własność gminy, stanowiących dwie działki 
o powierzchni 543 m2 na rzecz użytkowników wieczystych działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
przy ulicy Grota Roweckiego, w którym znajdują się lokale mieszkalne wyodrębnione. (...) Uchwała  
ta dotyczy realizacji roszczenia (...) ustalonego w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli 
w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Dodam, że jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1276 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Przechodzimy do punktu nr 25 porządku obrad – Druk Nr 147, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działka 60/8, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego __, na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej jako działka 1276.  

Bardzo proszę Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Jest to kolejna realizacja art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. jeżeli przy wyodrębnianiu 
własności lokali budynków wydzielono dla tego budynku działkę gruntu, która nie spełnia wymogów działki 
budowlanej, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia 
na rzecz właścicieli lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej. I tu w tym 
przypadku, w uchwale Rady Miejskiej, przedstawimy propozycję wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste udziałów nieruchomości stanowiącej własność gminy, oznaczonej jako działka 
60/8 o powierzchni 1014 m2 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej jako działka 
1276 o powierzchni 201 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wyspiańskiego __.  

Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie uchwały.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję.  

Opinia branżowej Komisji jest pozytywna. Nie widzę głosów w sprawie.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału 
stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wynoszącego 9/60 części nieruchomości oznaczonej 
jako działki nr 368, 369 i 6261 o łącznej pow. 2004 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Lipnickiej __, na rzecz współwłaściciela w 51/60 częściach przedmiotowej 
nieruchomości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 26, Druk Nr 154, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wynoszącego 
9/60 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 368, 369 i 6261 o łącznej pow. 2004 m2 obręb Lipnik, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Lipnickiej __, na rzecz współwłaściciela w 51/60 częściach 
przedmiotowej nieruchomości. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

gmina nabyła udział w wysokości 9/60 części w nieruchomości, o łącznej powierzchni 20 a 4 m2, w trzech 
działkach, w części zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Chcę powiedzieć, że nieruchomość 
ta znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, jest niezamieszkała, częściowo ogrodzona, w chwili 
obecnej znajduje się w opiece Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ponieważ współwłaściciel tej 
nieruchomości wystąpił o nabycie udziałów, jak najbardziej zasadnym jest wyzbycie się takiego stanu  
i sprzedaż udziału na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości. 

Bardzo proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zgadza się z Panią Naczelnik i 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 podjęta została jednogłośnie.”. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m² położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 

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

„Przechodzimy do punktu 27, Druk Nr 170, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej 
pow. 853 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki. 

I ponownie Pani Naczelnik. 

Bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – której właścicielem jest gmina – 
przy ul. Olszówka, o łącznej powierzchni 853 m2. 

W planie zagospodarowania teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
wolnostojącą, tak więc jest uzasadnione zbycie tej nieruchomości w drodze przetargu. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, zatem głosujemy. 

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

Uchwała podjęta została jednogłośnie.”. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych  
na mapach zagrożenia powodziowego 

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

„Przechodzimy do punktu 28, Druk Nr 148, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów 
przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Dyrektor Gleindek.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zamiana planów miejscowych, o których mowa w tym projekcie uchwały, wynika z ustawowego 
obowiązku, mianowicie z obowiązku określonego w ustawie Prawo wodne, które stanowi, że wszystkie 
gminy są zobowiązane w ciągu 30 miesięcy od przekazania samorządom, przez dyrektorów Regionalnych 
Zarządów Gospodarki Wodnej, map zagrożenia powodziowego, zobowiązane są do dokonania stosownych 
zmian w planach miejscowych. Ta nowelizacja ma na celu, tak jak jest w tytule projektu uchwały, 
uwzględnienie granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego. 

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Opinia Komisji 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. 

Informuję, że uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 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 29, Druk Nr 149, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia 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. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze o przedstawienie treści.”. 

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

„Ten projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej, a celem nowelizacji, zgodnie z wnioskiem Komisji, jest uchylenie zapisu, który 
mówi o spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim. 

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

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania, wobec braku głosów.  

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

Informuję, że… Rozumiem, że Pani Radna Nalepa też jest za. Pan Roman Matyja już nie ma problemów. 

Informuję, że – 17 głosów za, 1 wstrzymujący – uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30 porządku obrad, Druk Nr 151, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Propozycja przystąpienia do opracowania nowego studium wynika – tak jak to zostało ujęte  
w uzasadnieniu do projektu uchwały – ze zmian ustawowych oraz ze zmian w innych dokumentach, które 
uwzględnia się w studium. I są to przede wszystkim, właśnie omówione już wcześniej, wspomniane mapy 
zagrożenia i ryzyka powodziowego, a także zmiany w strefach ochronnych ujęć wody, uszczegółowienie 
granic obszarów Natura 2000, zmiany dotyczące terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, 
dotyczące układu komunikacyjnego miasta, spisu obiektów zabytkowych, granic terenów zamkniętych,  
a także uwzględnienie wniosków dotyczących zmiany studium. 

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Dyrektorze. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest w tym wypadku pozytywna. 

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 31 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni 

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

„Przechodzimy do punktu 31 porządku obrad, Druk Nr 157, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, Wyzwolenia, 
terenem PKP i terenem zieleni. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Jest to projekt planu, sporządzony na wniosek właścicieli terenów – położonych właśnie tutaj4 –  
w obszarze dawnej BEFAMY przy ul. Piekarskiej, Wyzwolenia. Wniosek dotyczył likwidacji, wyznaczonej  
w obowiązującym obecnie planie, drogi publicznej. Ta droga istnieje i jest drogą wewnętrzną, natomiast 
obowiązujący plan, zgodnie z którym miałaby to być droga publiczna, uniemożliwiał rozbudowę hali, gdyż 
naruszałoby to linię zabudowy.  

Uwzględnienie wniosku powoduje umożliwienie tej planowanej inwestycji wnioskodawcy, natomiast droga 
pozostanie drogą wewnętrzną, tak jak jest to obecnie.  

Dziękuję. 

Po konsultacjach nie wpłynęły uwagi do projektu.”. 

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

„To bardzo fajnie.  

Opinia Komisji też jest pozytywna, w związku z tym przystępujemy do głosowania, ale najpierw zgłosił  
się do głosu Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Czyli zmiana w planie dotyczy tylko tego, co jest na terenie zakładu? Jakby stan faktyczny się nie zmienia, 
dotyczący tego, że ta droga będzie obsługiwała zakład, tak jak obsługuje, tylko da możliwość rozbudowy 
częściowo hali – tak?”. 

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

„Tak. Nie będzie to droga publiczna, tak jak to wynika…”. 

 

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

„Tylko wewnętrzna droga zakładowa.”. 

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

„Tylko wewnętrzna. Tak.”. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Przystępujemy zatem 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 32 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej 

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

„Przechodzimy do punktu 32 porządku obrad, to jest Druk Nr 158: Podjęcie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca,  
w rejonie ul. Karpackiej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Również temat związany z analizą wniosków o zmianę planów miejscowych. Tutaj chodzi o dopuszczenie 
jednej linii zabudowy budynkami jednorodzinnymi, wzdłuż takiego sięgacza prostopadłego do ulicy 
Karpackiej – to już jest rejon stoku Dębowca. Od Karpackiej na wschód jest taki ślepy sięgacz zabudowany 
po stronie północnej, natomiast plan uwzględnia linię zabudowy po drugiej stronie, czyli po południowej 
stronie tego sięgacza. Uwzględnia również wydane decyzje o warunkach zabudowy.  

Po konsultacjach społecznych, podobnie jak w poprzednim planie, nie wpłynęły uwagi. 

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

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się.”. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz  
w rejonie ul. Skarpowej 

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

„Przechodzimy do punktu 33, Nr 159, jeśli chodzi o Druk: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic 
Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej. 

Bardzo proszę – ponownie Pan Dyrektor.”. 

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

„Ten temat obejmuje trzy obszary. Dwa – idąc od północy, czyli ten przy ul. Łuczników i przy skrzyżowaniu 
Jeżynowej i Rysiej – to są obszary związane z lokalizacją planowanego kościoła w Kamienicy. Obecnie 
w planie przewidziany jest teren pod taką funkcję przy ul. Łuczników, natomiast proponujemy zmianę, 
żeby na tym terenie było budownictwo jednorodzinne, a planowana lokalizacja kościoła na terenie 
gminnym przy ul. Jeżynowej, Rysiej. 

Z kolei ten (…) obszar położony przy ul. Skarpowej na południu – ten trzeci – to jest uwzględnienie  
na jednej działce wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla budynku jednorodzinnego.  

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Przy 1 głosie wstrzymującym (…) uchwała została przyjęta.”. 



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

RM.0002.10.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr X/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

 
 

Strona 51 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową 

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

„Przechodzimy do punktu 34, Druk Nr 162: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (…) dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka  
i ul. Młodzieżową. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Projekt planu obejmuje teren bardzo atrakcyjny, eksponowany w krajobrazie miasta i myślę, że projekt 
jest pewną próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy potrzebą ochrony walorów krajobrazowych tego 
terenu a interesem właścicieli. Czyli projekt przewiduje możliwość zabudowy tego terenu na ściśle 
określonych warunkach, a te oznaczają przede wszystkim odsunięcie zabudowy od Al. Armii Krajowej  
i stopniowe zmniejszanie intensywności zabudowy od strony ulicy Młodzieżowej w górę do ul. Olszówki. 

Po konsultacjach społecznych tego projektu wpłynęły uwagi, które w dużej mierze zostały uwzględnione  
w projekcie planu, stąd ponawiano w stosownym zakresie procedurę, ponowiono uzgodnienia i wyłożenie 
do publicznego wglądu. I po powtórnym wyłożeniu wpłynęły znowuż uwagi, które będziemy – myślę – 
omawiać odrębnie.  

Natomiast w skrócie na temat samego projektu to tyle. Gdyby była potrzeba omawiania szczegółowego, 
tych wskaźników, parametrów czy innych ustaleń, to jest taka możliwość oczywiście. 

Czy możemy przejść do uwag?”. 

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

„Tak. Ponieważ tutaj akurat uwagi wpłynęły, to myślę, że zgodnie z procedurą, która już miała miejsce 
nieraz na sesji, najpierw omówimy te uwagi, a następnie będziemy głosować ich przyjęcie bądź 
odrzucenie.”. 

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

„To w takim razie oddaję głos Pani Projektant Magdalenie Marek w celu omówienia uwag…”. 

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

„Czyli (…) zaczynamy od pierwszego wyłożenia.”. 
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Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Do dwukrotnie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wpłynęły uwagi, zarówno  
po pierwszym, jak i po drugim wyłożeniu. I po pierwszym wyłożeniu było to 6 uwag, z czego 3 to były  
to uwagi indywidualne, 3 uwagi zbiorowe – przy czym można powiedzieć – jednobrzmiące.  

Tak że może zacznę od uwagi złożonej przez trzy różne stowarzyszenia. Ona dotyczyła głównie obniżenia 
parametrów ustalonych w tym planie, parametrów zabudowy, jej intensywności, wysokości, ograniczenia 
możliwości realizacji zabudowy pensjonatowej wzdłuż ulicy Olszówka, ograniczenia generalnie zabudowy 
kubaturowej jedynie do terenu znajdującego się w części północnej, czyli w rejonie istniejącej już 
zabudowy klinik. I te uwagi – trzy uwagi – zostały częściowo uwzględnione poprzez zmniejszenie 
wszystkich tych parametrów oraz – tutaj zapomniałam wcześniej powiedzieć – wprowadzenie dwóch 
ciągów pieszo-rowerowych łączących ulicę Olszówki z ulicą Armii Krajowej. Poprzez to został wydzielony 
kolejny teren UT/US/Z.  

Natomiast uwagi złożone przez osoby indywidualne – to jest uwaga numer 1, 4 i 6 – dotyczyły kolejno: 
� 1 – przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej od ulicy Armii Krajowej,  
� 4 – zwiększenia (…) wysokości zabudowy (to jest zresztą teren, dla którego została wcześniej wydana 

decyzja o warunkach zabudowy dla zabudowy usługowo-rekreacyjno-turystycznej, hotelowej krótko 
mówiąc) 

� i uwaga numer 6 dotyczyła umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Te trzy uwagi zostały odrzucone przez Pana Prezydenta.  

Po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu zostały złożone kolejne uwagi – ich było tym razem 9, 
przy czym 8 z nich były to uwagi – można powiedzieć – jednobrzmiące, złożone zarówno przez 
stowarzyszenia i grupy osób, jak i osoby indywidualne, natomiast na jednobrzmiących drukach i one 
niezmiennie dotyczyły tych samych spraw. Były to powielone uwagi o obniżenie parametrów zabudowy, 
likwidację zabudowy z części terenów. Wszystkie zostały odrzucone przez Prezydenta, bowiem gros z nich 
– w zakresie jakim tylko to było możliwe – zostało wcześniej uwzględnione. Natomiast uwaga oznaczona 
numerem 7 dotyczyła umożliwienia obsługi, przyległych do projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej, 
obsługi tych działek poprzez tę ścieżkę. I ona została częściowo przez Prezydenta uwzględniona w zakresie 
umożliwienia tej obsługi, natomiast nie został ten ciąg pieszo-rowerowy poszerzony.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo – bardzo proszę Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chciałbym poprosić Panią inżynier żeby bardziej szczegółowo przedstawiła uwagi (…) przedstawione 
przez te stowarzyszenia i sposób ich załatwienia. Chodzi konkretnie o sposób zabudowy…”. 

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

„Jasne.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„… o dostępność do dróg publicznych itd. To powinno dzisiaj dokładniej wybrzmieć, bo to ma duże 
znaczenie jak będziemy głosować. Zależy nam na tym, bo to zostało już przedstawione na gospodarce 
przestrzennej, ale chciałbym żeby to dzisiaj na sesji również zostało szczegółowo przedstawione.”. 

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

„Panie Radny oczywiście już Pana prośba pewnie zostanie spełniona. 

Bardzo proszę – Pani inżynier.”. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak więc kolejno wyszczególnione sprawy w uwagach.  

A mianowicie: wyznaczenie, na bazie istniejących dwóch ciągów pieszych, ścieżek rowerowych łączących 
ulicę Olszówka z ulicą Armii Krajowej. Ta uwaga została przez nas rozpatrzona w zakresie… – tutaj mamy 
jedną z nich i drugą5. Można mówić o ich częściowym uwzględnieniu, bowiem ścieżki powstały, natomiast 
uwzględniliśmy tutaj sprawy własnościowe, czyli granice istniejących nieruchomości, tak że nie są one 
poprowadzone w ciągach – nazwijmy to – historycznych, czyli wydeptanych.  

Sprawa numer dwa, czyli ograniczenie zabudowy kubaturowej jedynie do terenu – i tutaj chodziło o ten 
teren6. No więc w tej części uwagi nie uwzględniamy.  

Natomiast w kolejnych, które brzmią: „zmniejszenie maksymalnej powierzchni zabudowy, zwiększenie 
minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, wykluczenie możliwości dachów płaskich i kolebkowych”… 
– i tutaj ograniczamy parametry. Ja może przytoczę jakie były przykładowo przy pierwszym wyłożeniu 
planu. I to były: możliwość 30% powierzchni zabudowy działek budowlanych w tym rejonie7, kolejno  
25 i 20 – w tym obszarze8. My obniżamy je o 5% każde, natomiast w uwadze miało być to 10%.  
Tak że osiągamy tutaj kompromis. Tak samo co do powierzchni biologicznie czynnych czy wysokości 
zabudowy, gdzie pierwotnie było to 13 metrów w tym obszarze, 10 i 8,5 aż do ronda, natomiast teraz jest 
kolejno 13, 9 i 5 w tym obszarze przy rondzie. Tak że to jest znaczne obniżenie w tym terenie. 

Kolejna sprawa to zwiększenie minimalnej powierzchni działki budowlanej i zwiększenie minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej, zmniejszenie maksymalnej powierzchni zabudowy i zwiększenie 
minimalnych powierzchni biologicznie czynnych oraz likwidacja – tutaj chodzi o teren wzdłuż ulicy 
Olszówka, możliwości realizacji tam zabudowy pensjonatowej. Ja od razu dodam, że ta możliwość istnieje 
tam już na dzień dzisiejszy. Tam obowiązują na dzień dzisiejszy dwa plany miejscowe, które taką 
zabudowę dopuszczają. Tak że ten plan jedynie po prostu powiela tę możliwość. 

Tak że to jeżeli chodzi o…”. 

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

„Dziękujemy bardzo.  

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Rada Miejska przed 
przystąpieniem do głosowania projektu planu może stwierdzić, że konieczne jest dokonanie zmian  
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia 
uwag do projektu planu. 

                                                           
5 Slajd. 
6 Slajd. 
7 Slajd. 
8 Slajd. 
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Przechodzimy do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską zgłoszonych uwag 
do projektu planu, przez podmioty wymienione w Załączniku nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym 
projektu uchwały. 

W pierwszej kolejności będziemy głosować uwagi, złożone po I wyłożeniu do publicznego wglądu. 

W związku z tym, iż dokonana przez Biuro Rozwoju Miasta analiza treści uwag prowadzi do wniosku,  
że treść uwag figurujących w materiałach pomocniczych pod numerem 2, 3 i 5, jest merytorycznie 
identyczna, proponuję Radzie Miejskiej, aby kwestię uwzględnienia bądź nieuwzględnienia tych uwag 
głosować łącznie. Jest to kwestia proceduralna, która wymaga przegłosowania przez Radę Miejską.  

Czy w kwestii głosowania łącznego, wskazanych przeze mnie uwag, są jakieś wątpliwości?  

Nie widzę. W takim razie przegłosujmy tę propozycję. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem połączenia do głosowania en bloc, uwag oznaczonych  
w materiałach pomocniczych numerami 2, 3, 5? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Moja propozycja zyskała jednogłośne poparcie, w związku z tym możemy przejść do głosowania kwestii 
ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską zgłoszonych uwag do projektu planu. 

Przystępujemy do głosowania uwag, złożonych do I wyłożenia do publicznego wglądu.  

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Panią B____ J______ 
 – uwaga nr 1? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Nie widzę. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że przeciw jest 13 głosów, czyli uwaga nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do następnego głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego – uwaga nr 2, Stowarzyszenie „Olszówka” – uwaga nr 3,  
Panią W____ S______ i Karinę N____-K_____ „Społeczny Ruch Ochrony Drzew” – uwaga nr 5, w części 
nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta Miasta? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwagi te, ponieważ głosowaliśmy en bloc, nie zostały uwzględnione. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Pana W_____ O______  
– uwaga nr 4? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Informuję, że (…) uwaga nie została uwzględniona.  

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Pana W_______ W______  
– uwagi w zasadzie nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję.  

I ta uwaga nie została uwzględniona.  

W tej chwili przystępujemy do głosowania uwag złożonych w II wyłożeniu. I tutaj mamy podobną 
sytuację, ponieważ Biuro Rozwoju Miasta po analizie treści – są wnioski, że treść uwag figurujących  
w materiałach pomocniczych pod numerami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jest merytorycznie identyczna, 
proponuję ponownie Radzie, aby tę kwestię uwzględnić jako głosowanie en bloc.  

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

Procedura została przyjęta.  

Przystępujemy zatem do głosowania (…).  

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Pana W_______ K_________  
– uwaga nr 7? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uwaga numer 7 nie została uwzględniona.  

Przechodzimy do głosowania uwagi złożonej przez Stowarzyszenie „Olszówka” – uwaga nr 8, Pana J____ 
Z_____ – uwaga nr 9, Panią M______ i S______ J______ – uwaga nr 10, Panią J____ L_____  
– uwaga numer 11, Państwa J_____ C____ i M_____ C_____ – [uwaga] nr 12, Panią I____ C____  
– [uwaga] nr 13, Panią W____ G____ [uwaga] nr 14 i Pana P____ B______ [uwaga] nr 15?  
Kto jest za uwzględnieniem? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że (…) uwagi te, en bloc głosowane, nie zostały uwzględnione. 
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W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest teraz podjęcie uchwały w sprawie tego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

Przy 14 głosach za, 1 sprzeciwu i 6 wstrzymujących się Rada Miejska uchwaliła plan, który aktualnie 
omawiamy.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica 

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

„Przechodzimy do punktu 35 porządku obrad, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica. 

Bardzo proszę o przedstawienie.  

Druk Nr 163.”. 

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

„Propozycja zawarta w tym projekcie uchwały również jest wynikiem wniosku o zmianę planu, który 
złożyła właścicielka działki położonej w rejonie ulicy Zapora, a celem byłoby dopuszczenie zabudowy 
budynkiem jednorodzinnym zachodniej części działki. 

Dodam, że ta część działki miała (…) prawo zabudowy w planie ogólnym, dlatego pozytywne rozpatrzenie 
wniosku proponujemy w tym zakresie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Opinia Komisji branżowej jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 36 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36. „Sprawy różne” (…). 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ja w kwestii kolejki na Szyndzielnię i bynajmniej nie chodzi mi o kwestie techniczne, ale bardziej o kwestie 
organizacyjne.  

Dostałam od mieszkańców szereg informacji ze zdjęciami dotyczącymi funkcjonowania kasy kolejki  
na Szyndzielnię. Mianowicie w sobotę, czas oczekiwania, jeśli chodzi o kupno biletu, był od 40 minut  
do 2 godzin. Pomimo tego, że na wagoniki się nie czekało, to przy otwarciu tylko i wyłącznie jednej kasy, 
dostępność tej kolejki jest, delikatnie mówiąc, utrudniona. To jedna sprawa. 

I druga sprawa. Chciałbym poruszyć kwestię docierania do podmiotów, które mogłyby wejść w sieć, którą 
uruchomiło miasto, mianowicie w sieć „Rodzina+”. To znaczy oferta dla „Rodziny+” jest dość ograniczona. 
Czy istnieje możliwość poszerzenia tego, tych możliwości, które miasto „Rodzinie+” może dać, czyli  
po prostu podmiotów współpracujących, które dawałyby zniżki rodzinom? Tutaj oczywiście też wydaje się 
zasadne przypisanie urzędnikowi po prostu dzwonienia do tych firm i sugerowania wejścia w tę sieć oraz 
dania tym firmom, dania tym podmiotom coś w zamian, tzn. promocji ich firm na stronach, portalach, 
którymi dysponuje Urząd Miejski. 

Dziękuję, to wszystko.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Korzystając z obecności Pana Dyrektora MZD. Podczas sesji dostałem telefon od jednego z mieszkańców 
Starego Bielska. Dzisiaj jest remontowana nawierzchnia ulicy Otwartej – to jest tam jakiś wynik naszych 
wspólnych wniosków. Ulica jest wykonana z trylinki, ona jest zapadnięta po obu stronach, natomiast  
ten środek jest tak dość mocno wypiętrzony, a że jest to ulica na jeden samochód, to w okresie 
szczególnie zimowym tamten przejazd jest dość mocno utrudniony.  

I teraz (…) dwa wnioski mieszkańców.  

Pierwszy taki, aby remont tej drogi, który właśnie teraz trwa, aby go wykonać od samych torów,  
aż do ulicy Wał Szwedzki. Mam informację, że ten remont jest prowadzony w odległości około 10 metrów 
od tych torów. Przypuszczam, że to są kwestie związane z jakimiś prawami własnościowymi, niemniej 
jednak prosiłbym żeby to wyjaśnić – ta droga w tamtym miejscu ma jakby najgorszą tę nawierzchnię – 
żeby na całej tej odległości ten remont wykonać. 

A drugi wniosek jest taki. Ta ulica Otwarta łączy się z ulicą Cygańską i (…) istnieje możliwość wyjazdu  
z tej ulicy Cygańskiej w rejonie ulicy Andersa. I tamta ulica Cygańska jest zablokowana dwoma takimi 
metalowymi słupkami na stałe. Te słupki dzisiaj, na okres tego remontu, zostały wyjęte, niemniej jednak  
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wniosek mieszkańców jest taki, żeby te słupki przywrócić jednak z taką funkcją żeby można je było 
wyjmować w okresie zimowym. Kiedy ulica Otwarta jest nieprzejezdna, mieszkańcy odcięci są od świata  
i ta drożność poprzez Cygańską jest jedynym możliwym jakby przejazdem w kierunku innych ulic.  

Tak że te dwa wnioski składam. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Panie Prezydencie, 

obowiązujące nas wszystkich przepisy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia o zarządzaniu ruchem 
nakładają na organ zarządzający ruchem obowiązek prowadzenia kontroli organizacji ruchu. Bardzo proszę 
o informację dotyczącą sposobu prowadzenia takiej kontroli. Czy jest ona u nas prowadzona, czy jest 
prowadzona planowo, systematycznie według przyjętego harmonogramu, czy wydawane są zalecenia 
pokontrolne i czy istnieją protokoły dokumentujące prowadzone czynności kontrolne? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – Pan Radny Grzegorz Puda.”. 

 
Radny Grzegorz Puda  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja również mam sprawę różną przygotowaną – dotyczy braku parkingu przy Stadionie Miejskim. 

Informacja, że dokończona została budowa Stadionu Miejskiego i rozpoczęły się odbiory, przy 
jednoczesnym niewybudowaniu nowych miejsc do parkowania w otoczeniu obiektu na 15 tys. widzów jest 
sporym zaskoczeniem, bowiem celowość istnienia parkingu przy obiekcie nie podlega dyskusji.  

Brak parkingu powoduje, że w czasie spotkań ekstraklasy piłkarskiej występują ciągłe, coraz większe 
problemy z parkowaniem samochodów. Dotyczy to głównie bielszczan, ale i kibiców przyjeżdżających  
z różnych miejscowości. Rośnie uzasadnione niezadowolenie nie tylko właścicieli nieruchomości, przed 
budynkami których w różny, częstokroć w dowolny sposób, od długiego czasu pozostawiane są auta  
w miejscach do tego nieprzystosowanych. Istniejąca sytuacja również powoduje zagrożenia pod względem 
bezpieczeństwa. Jakie zatem działania zostały podjęte, aby dalej nie wprawiać w kłopoty właścicieli 
posesji, a także samych kibiców, którzy za każdym razem w różnych miejscach muszą szukać terenu  
do zaparkowania, zamiast w cywilizowany sposób zostawiać samochody w miejscach do tego 
przeznaczonych? 

Z uwagi, że realizacja stadionu trwa od lat, proszę o informacje: 

1. Dlaczego przez tak długi okres nie zadbano o wybudowanie żadnego parkingu, co przy obiekcie  
na 15 tys. osób jest rzeczą zdumiewającą? 

2. Jakie były przyczyny, że nie zrealizowano równolegle budowy stadionu wraz z budową parkingów? 
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3. Czy ten teren położony przy ul. Żywieckiej naprzeciwko bram wejściowych stadionu, gdzie kiedyś było 
targowisko, miejsce do nauki jazdy pojazdami, kiedykolwiek należał do miasta? Jeżeli tak, to kiedy 
(rok i miesiąc) i jaka powierzchnia została sprzedana? 

4. Gdzie gmina planuje wybudować parkingi i na ile miejsc postojowych każdy i jaki jest planowany 
termin oddania do użytkowania? 

5. Jeżeli w tej sprawie podjęto czynności, proszę podać na jakim etapie realizacji są prace? 

6. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Urząd Miejski wyznaczył miejsca parkingowe dla samochodów  
do czasu wybudowania parkingów? 

7. Proszę o przedłożenie kopii decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwolenia na budowę 
stadionu (wraz z projektami zamiennymi, o ile takie występują). 

8. Czy dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu warunkiem jest również zapewnienie 
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych? 

Panie Prezydencie, jak Pan uzasadni swoje publicznie wygłoszone stanowisko sprzed trzech miesięcy, 
kiedy mówiąc o realizacji inwestycji oświadczył Pan, że najpierw robi się parkingi, a potem infrastrukturę, 
że prace rozpoczyna się od budowy parkingów, bo tak się robi. Budowa stadionu pokazała dokładnie 
odwrotny stan rzeczy.  

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

na ostatniej Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa była omawiana sprawa ulg w zakresie 
korzystania z biletów MZK. Ponieważ sprawa ta okazuje się jest dość obszerna, bo wiele stowarzyszeń, 
osób prywatnych (…) zgłasza się o przysługujące im ulgi – twierdzą, że regulamin, który był ustalony 
jeszcze (…) końcem lat 90. jest już zdezaktualizowany – dlatego występujemy z inicjatywą, prośbą  
do wszystkich Radnych żeby powołać komisję, nie tylko z przedstawicieli członków (…) Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, ale również z innych Radnych (…) do opracowania nowego regulaminu  
z uwzględnieniem tych wszystkich uwag, które mieszkańcy składają. Tym bardziej ważne tu są sprawy 
budżetowe, bo wiemy, że już istnienie MZK jako zakładu (…) funkcjonującego miejskiego jest zagrożone, 
jeśli chodzi o udział procentowy finansowy miasta. Jest to dość ważna sprawa, więc bardzo proszę,  
że przed następną Komisji Gospodarki żeby chętni się zgłosili, żeby można było przystąpić do tego.  

A drugą sprawę to mam… – dzisiaj omawialiśmy sprawę dotyczącą wywozu śmieci, trawy i wiem, że była 
kiedyś poruszana sprawa wywożenia tylko traw do Kostkowic. Nie wiem, na jakim etapie jest ta sprawa, 
czy były już dalej prowadzone jakieś rozmowy z Kostkowicami, z tym Instytutem, możliwość odbioru  
tej trawy i na jakim etapie są jakieś rozmowy czy dalsze poczynania w tej materii. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę.”.  
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, 

mam króciutkie zapytanie w sprawie (…) wzmożenia czy zwiększenia przepustowości kas biletowych  
na kąpielisku przy ul. Startowej w okresie letnim, kiedy wiele mieszkańców korzysta z tego kąpieliska.  
Pod rozwagę podnoszę temat ewentualnie automatycznych kas biletowych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

W kilku zdaniach chciałbym odnieść się do interpelacji, którą złożyłem w marcu bieżącego roku. 
Przypomnę, dotyczyła ta interpelacja polowań urządzanych w Starym Bielsku na wzgórzu Trzy Lipki przez 
Koło Łowieckie „Głuszec” z Wapienicy. Po tej interpelacji otrzymałem telefon z Wydziału Ochrony 
Środowiska od Pani – posłużę się tutaj ściągawką – od Pani Beaty Żukiewicz z prośbą o zorganizowanie 
spotkania mieszkańców i myśliwych w celu załagodzenia tego sporu. I końcem czerwca udało się takie 
spotkanie zorganizować, przybyli mieszkańcy ze Stowarzyszenia „Trzy Lipki”, myśliwi, Pan Naczelnik 
Tadeusz Januchta, ja też uczestniczyłem w tym spotkaniu. I w tym momencie chciałbym bardzo gorąco 
podziękować Panu Naczelnikowi za taką otwartość, za takie sprawne i szybkie, profesjonalne zakończenie 
tego tematu – zakończył się on ugodą. Polowania będą dalej w tamtym terenie prowadzone, jednak 
częstotliwość będzie mniejsza – raz, dwa razy góra do roku – mieszkańcy będą wcześniej o takich 
polowaniach informowani. Również na wzgórzu Trzy Lipki powstanie tablica informacyjna (...) – wcześniej 
będą wieszane oczywiście obwieszczania mówiące o takich polowaniach. Tak że jeszcze raz z mojej strony 
ogromne podziękowania i wielki szacunek dla Pana Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pana 
Tadeusza Januchty, że z otwartą przyłbicą przyjął ten temat, nie chował się i podjął ten temat i ten temat 
został szybko załatwiony.  

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panu Naczelnikowi, biorąc pod uwagę jego wzrost, trudno się schować. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tych spraw.”. 

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

„To dalszy ciąg interpelacji po prostu, a nie „Sprawy różne”. 

Kolejki do kolejki na Szyndzielnię. 

Tak, mamy nawet zdjęcia tych kolejek, tylko że my możemy zrobić i doprowadzić [do tego], że kolejki tam 
nie będzie do kasy. Natomiast sprzedaż biletów jest uwarunkowana możliwością przepustowości kolejki 
samej – tak że wagoniki normalnie biegną i tak idzie sprzedaż. Tak że to nie jest problem, że kasy  
nie są mobilne żeby więcej przepuścić, tylko kolejka więcej nie może przepuścić. Mamy zdjęcia, znamy 
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sprawę. Po prostu możemy doprowadzić, że nam sprzedadzą, że nie będzie kolejki do kolejki, natomiast 
będzie kolejka do wagoników po prostu. To jest problem. Tak że mamy zdjęcia, znamy sprawę (…)  
– i to teraz w tym tygodniu się [wydarzyło]. To widać, wieża widokowa zadziałała, że się zrobiła kolejka 
praktycznie może na godzinę, półtorej nawet stania (…). Mamy zdjęcia, możemy pokazać, mamy tu zdjęcia 
nawet zrobione. Tylko że kolejka nie przepuści po prostu więcej – ona ma swój rytm, swoje obciążenie  
i więcej kolejka nie przepuści po prostu. Ale widać tu Koledzy mają odpowiedź niektórzy, którzy się pytali. 
Wieża widokowa zadziałała, bo kolejkę mamy – możemy pokazać zdjęcia – godzina, półtorej stania  
w kolejce do kolejki po prostu. To jest jedna rzecz. 

Jeśli chodzi o „Rodzinę+”. Proszę Panią myśmy (…) przeprowadzili, dalej prowadzimy taką akcję,  
że namawiamy (…), pokazujemy na stronie internetowej jest u nas „Rodzina+”, natomiast nie będziemy 
dzwonić, bo to nie wypada nawet, bo widzę, że nie potrzeba. Ludzie (…), firmy same się do nas zwracają 
w sprawie „Rodziny+” i myślę, że te działania są dobre i właściwe, i one spełniają swoje zadanie  
– tak uważam. Natomiast żebyśmy my, jeśli ja dobrze zrozumiałem… – bo dzisiaj bardzo źle Panie 
Przewodniczący słychać tutaj, jest jakiś pogłos (…). Ja niektórych po prostu nie słyszałem (…), Kolegi Pudy 
prawie w ogóle, nie wiem o co chodzi, o parkingi tylko wiem, ale nie wiem o co chodzi po prostu. Bardzo 
duży pogłos dzisiaj i bardzo źle…”. 

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

„Sprzęt mamy od Pana.”. 

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

„Proszę?”. 

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

„Sprzęt mamy od Pana, Panie Prezydencie.”. 

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

„Ale ja nie słyszę co Pan mówi.”. 

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

„Sprzęt mamy od Pana, Panie Prezydencie.”. 

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

„Z przetargu Panie Przewodniczący.”. 

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

„Najtańsze jest zawsze najlepsze, Panie Przewodniczący.”. 

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

„Ale działało dobrze jakoś.”. 

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

„Najlepsze jest najtańsze, jak wiemy. To mamy przykład kolejny. 

Tak że dzisiaj bardzo źle słychać, nie chciałem mówić. Myśmy Pani Dyrektor już mówili – w ciągu,  
od początku sesji – że bardzo źle słychać, pogłos jest, za dużo jest basów przede wszystkim chyba.  
Tak że niewyraźnie jest po prostu. Tak że wiele tutaj dzisiaj spraw to nam uciekło, bo nie słyszeliśmy  
o czym rozmowa jest. To byłaby ta sprawa. 

Kolega Ruśniak.  

Są dwie sprawy (…) – ulic, słupki, nie słupki. To będziemy tam rozpatrywać. Ja nie odpowiem na to, bo nie 
wiem.  

Pan Radny się patrzy również – kontrola czy kontrola jest spraw. Przekazujemy. 

Parkingi, stadion. 

Nie wiem, bo ja zrozumiałem tylko, że chodzi o parkingi stadionowe, natomiast nie wiem o co tam dalej 
chodziło. To na piśmie (…) zobaczymy. 

Parkingi, jeszcze raz przypomnę, jeśli chodzi o stadion będzie na pewno parking, nie wiem 
– bo rozpatrujemy w tej chwili – czy jednopoziomowy, czy dwupoziomowy na ulicy Broniewskiego.  
Jest uzgodnienie, że buduje się vis-à-vis stadionu obiekt i tam będzie 140 miejsc parkingowych – to będą 
[miejsca] dla nas na czas meczu – i sprawa policji. Jak policja się wyprowadzi wyburzymy cały obiekt (…) 
policyjny i też tam (…) znacząca ilość będzie miejsc parkingowych. Natomiast nigdzie tak na świecie nie 
ma, na żadnym stadionie, że samochodami wszyscy przyjeżdżają na stadion. Nie ma takiego stadionu  
na świecie, bo nikt by nie był w stanie – jak Maracanã ma 200 tys. ludzi powiedzmy, żeby 100 tys. 
samochodów ktoś był w stanie [zaparkować]. Jest transport publiczny i ten transport publiczny 
uruchamiamy, zwiększonej ilości autobusów, i w tym kierunku będziemy dalej iść po prostu, żeby jak 
najwięcej [było] autobusów. Policja specjalnie jest uczulona, reguluje ruch właśnie w ten sposób. I to jest 
główna ilość. Tak że parkingi, obojętnie – bo zrobimy te parkingi, na pewno będzie dość w odpowiednim 
momencie, natomiast to nie jest główny element dojścia na stadion. To samo dotyczy zresztą imprez (…) 
kulturalnych czy innych sportowych, bo nie jesteśmy w stanie nigdzie zapewnić takiej ilości miejsc 
parkingowych.  

Bilety MZK, ulgi – to, co Pani Nalepa mówiła.  

Ja myślę, że to jest dobry pomysł żeby komisję powołać, natomiast chcę powiedzieć, żeby ta komisja 
absolutnie nie szła w kierunku dalszych ulg, bo w tej chwili – ja nie byłem przygotowany oczywiście  
na to pytanie, ale w poprzedniej kadencji była jakaś taka tam dyskusja na ten temat – o ile pamiętam,  
to w tej chwili koło 70 tys. osób ma uprawnienia do bezpłatnej [jazdy] (…), a chyba 35 tys. do ulgowych 
[przejazdów] albo odwrotnie. Ale to są takie ilości, jakieś szokujące praktycznie, i powinniśmy chyba zrobić 
rewizję tego, bo prawie koło 100 tys., ponad 100 tys. ma dzisiaj prawo do bezpłatnych albo do ulgowych 
przejazdów autobusami. (…) Tak że tutaj, moim zdaniem, musi być jakaś tutaj weryfikacja tego 
wszystkiego, bo my dopłacamy już ogromne pieniądze do MZK. To, co mówiła tu Pani Radna, jesteśmy  
na granicy w tej chwili, tak że nie możemy żadnych ruchów finansowych robić, bo jesteśmy na granicy 
50% – a to nie może tak być, że większość społeczeństwa jeździ za darmo, bo trzeba by ustalić,  
że w ogóle można za darmo jeździć, no ale wtedy skąd 20 mln dopłacić do tego wszystkiego. 
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Pani Radna Agnieszka Komor – kasy, [ul.] Startowa. 

Nie wiem, jestem zaskoczony, bo sprawa Startowej – kas to była dwa, trzy lata temu. Moim zdaniem 
temat żeśmy rozwiązali. Był w tej chwili problem, pojawił się w tym roku na „Panoramie” – (…) była 
zagwozdka przez dwa dni, ale (…) dodatkowe kasy uruchomiliśmy i nie ma problemu; również  
na „Panoramie” nie ma w tej chwili problemu. Tak że nie wiem, skąd się to wzięło, bo według nas 
Startowa została załatwiona, jest odpowiednia ilość kas. Nie wiem (…), to jest pierwszy sygnał, który 
mam; bo była sprawa „Panoramy” w tym roku (…), faktycznie dwa dni było nieporządku, załatwiliśmy. 
Akcja była zrobiona i kasę nawet (…) fiskalną, taką w środku basenu zrobiliśmy, jak była potrzeba.  
Pierwszy raz słyszę, że…”. 

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

„W wodzie?”. 

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

„Proszę?”. 

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

„W wodzie? Nie? Bo mówił Pan Prezydent, że w środku…” 

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

„Nie, nie. Koło, zaraz koło Panie Przewodniczący, obok wody zaraz było. 

I to byłoby na tyle.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ad vocem Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeśli chodzi o kąpielisko na [ul.] Startowej – to były pojedyncze doniesienia mieszkańców Olszówki, którzy 
tam korzystali. W „Sprawach różnych” myślałam, że mogę poruszyć tę tematykę. 

A odnośnie kolejek do kolejki mam taką [poradę] – już jako lekarz teraz tutaj będę mówić – że jednak  
w ramach profilaktyki chorób układu krążenia zalecamy mieszkańcom ruch, a nie tylko wyjeżdżanie 
wagonikami na Szyndzielnię. A skoro mamy taką fantastyczną wieżę widokową i cieszy się tak ogromnym  
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zainteresowaniem, to wszystkich do tego zachęcam. I nie każdy musi mieć przejście dla pieszych pod 
własnym domem, bo nawet w populacji ludzi starszych, w wieku podeszłym, także zalecamy ruch.  
Tak że tytułem do tego słowa Pana Prezydenta. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – chyba też dobra kolejność – (…) Pani Radna Małgorzata Zarębska. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja również zachęcam wszystkich do zdrowego trybu życia – to po pierwsze – natomiast kolejka jest, jest 
fantastyczna i trzeba z niej korzystać. I rozumiem Panie Prezydencie, że w związku z tym, że jest tam 
przewidziane miejsce na drugą kasę, ona jest możliwa, tzn. otwarcie tej drugiej kasy przy takim natężeniu 
w weekendy jest możliwe. 

A druga moja kwestia, to Pan pozwoli…”. 

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

„To nic nie da, tylko to nic nie da. To nic nie da, bo kolejka nie pojedzie szybciej.”. 

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

„Wąskie gardło jest wyżej, nie przy kasach.”. 

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

„Przepustowość kolejki jest.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Nie będę się spierała, natomiast trzeba przyznać to, że (…) przewidziane są dwie, możliwość otwarcia 
dwóch kas, a działa i funkcjonuje tylko jedna. Być może nie sprawdziliśmy tego, być może, że zadziała.”. 

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

„To będą (…) stać obok z biletami. Z biletami będą stać.”. 
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Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„A druga kwestia – Pan pozwoli, że się nie zgodzę z tym, że…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Ale bardzo proszę nie przeszkadzać Pani Radnej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Właśnie, bardzo proszę nie przeszkadzać.  

(…) Pan pozwoli, że się nie zgodzę z tą kwestią, że „nie wypada dzwonić do podmiotów gospodarczych”, 
bo można jako samorząd zachować się jak (…) przedsiębiorca i wychodzić z ofertą, tym bardziej że w grę 
wchodzi interes bielskich rodzin – tak? Więc nie wydaje mi się, że to jest niegrzeczne, nieładne  
i nie wypada.  

To tyle.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Prezydent chciał coś powiedzieć widzę. 

Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Za dużo basów.”. 

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

„Nie do końca się zgadzam z Panią (…). Jeszcze raz powtarzam, jest strona internetowa, (…) był 
promocyjny okres, jeśli tak można to nazwać, również było na Izbie Gospodarczej gdzie są właśnie bielscy 
przedsiębiorcy – też żeśmy tę sprawę przedstawiali, chyba niejednokrotnie. Tak że zrobiliśmy (…), a dalej 
już nie wypada, bo nie można nikogo na siłę do akcji charytatywnej zmuszać po prostu. I to działa,  
to widać, że działa, bo (…) podmioty się same zgłaszają, że chcą wziąć udział w tym. Tak że tutaj  
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to działa, moim zdaniem nie ma potrzeby jakiejś większej, bo nie można być nachalnym, jeśli chodzi  
o sprawy charytatywne. Było na Izbie Gospodarczej, też zgłaszaliśmy, jak powiedziałem. Uważam,  
że wystarczająco działamy i działa to dobrze u nas. Tak uważam.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, 

tu właśnie odpowiadając Panu, właśnie zadaniem tej komisji – zresztą to omawialiśmy już z Panem 
Prezydentem Zawieruchą, chodziło o to, żeby ten zespół na nowo opracował regulamin, bo tam dużo jest 
na wyrost może niektórych tych zwolnień czy jakichś ulg od tych biletów, żeby po prostu przeanalizować 
od nowa i szczególnie z uwzględnieniem budżetu, jak my możemy.  

Jeszcze nie dostałam odpowiedzi na drugie pytanie, które miałam odnośnie wywożenia traw do Kostkowic. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Prezydent – tak?”. 

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

„Tu odpowiedzi nie było na więcej rzeczy. Na piśmie Pani dostanie odpowiedź, bo cały czas  
z Kostkowicami… – ja mogę odpowiedzieć, ale to nie wiem, czy coś da. Kostkowice są dalej gotowe do 
tego żeby wziąć od nas mokre, ale musi być to bardzo czyste, tylko i wyłącznie trawa, nie może tam nic 
być. Niestety nie mamy na dzisiaj…”. 

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

„Musi być mokre i czyste.”. 

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

„Tak. Mokre i czyste musi być. Po prostu nawet korzenie, jak są korzenie to oni nie przyjmują.  
Jest dyskusja, że mają jakieś tam urządzenia być może dokupić, dość drogie, do tego żeby mieliły  
po prostu. Na dzisiaj Kostkowice mają takie urządzania, że mogą tylko i wyłącznie czystą trawę wziąć. 
Niestety to, co my otrzymujemy na ZGO to dalekie jest, delikatnie mówiąc, od tego co powinno być.  
A anegdoty to nie będę tu opowiadał, co w mokrych również się znajduje. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem do wypowiedzi Pana Prezydenta Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Do tej poprzedniej odpowiedzi – to jeżeli czysta trawa, to może warto by ją było faktycznie odbierać tylko  
i wyłącznie od mieszkańców, można ją przekazywać. Ale nie na ten temat chciałem mówić.  

Moje ad vocem odnosi się do akcji „Rodzina+” i zachęcenia większej ilości uczestników do uczestniczenia  
w tej akcji. I to nie można powiedzieć, że to jest akcja charytatywna Panie Prezydencie. Jako 
wnioskodawca i pomysłodawca pewnych działań, idea była taka żeby to był układ „win-win”, czyli dwóch 
wygrywa. Jeden ma więcej klientów, a oferuje taką zniżkę, która mu pozwala wygenerować właściwy zysk. 

Dziękuję.”. 

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

„Już Pan zakończył?”. 

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

„Tak.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo – wobec wyczerpania porządku obrad za chwilę skończymy – ja mam jeszcze dwie 
informacje porządkowe.  

Jak Państwo Radni wiedzą, zmienił się termin październikowej sesji Rady (…) z 27 na 20 października. 
Jednocześnie wstępnie informuję, być może pojawi się potrzeba zmiany terminu wrześniowego – 
przyspieszenia tej sesji. Myślę, że do końca tego tygodnia, jeżeli taka potrzeba będzie, będziemy 
zmieniać.”. 



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

RM.0002.10.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr X/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

 
 

Strona 67 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 37 
Zakończenie obrad 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

Zamykam X sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.9  

Dziękuję.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Godz. 13.30. 


