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Protokół Nr XII/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 29 października 2015 roku 
 
 
 
 
Obecni na XII 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 XII sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej  

za 2014 rok. 
 

6. Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  
za I półrocze 2015. 
SPR. NR 21 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

DRUK NR 189 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 193 + KOREKTA 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 194 - II WERSJA 
 

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 195 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 

finansowego Miasta Bielska-Białej za 2015 rok. 
DRUK NR 188 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadającej Miastu Bielsko-
Biała, wynikającej z tytułu pożyczek udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 190 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej  
– samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 187 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016. 
DRUK NR 186 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej". 
DRUK NR 191 
 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do Bursy w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 183 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września 2015 r.  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów w P.K. „Therma”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 192 
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS. 
 

 
17a.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
  obejmującego tereny w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 

DRUK NR 199 
Projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r. Pana J_____ P_____  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 196 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pana S______ K___  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 197 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2015 r. Pana A______ V___  
na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 198 
 

21. Sprawy różne. 
 

22. Zakończenie obrad.  

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecna Radna Agnieszka Gorgoń-Komor – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.09 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XII sesję Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej. 
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W pierwszej części tego punktu głos zabrali: 
� Radny Grzegorz Puda – poinformował o zrzeczeniu się mandatu Radnego z dniem 29 października 2015 r.  

po zakończonej sesji RM, w związku z wyborem na Posła na Sejm RP; złożył podziękowanie za współpracę, 
� Radny Konrad Łoś – przedstawił biografię, zmarłego w dniu 24 września br., prof. zw. dra hab. Antoniego 

Witosza (w związku z wnioskiem Klubu PiS o uczczenie pamięci profesora). 
Wniosek Klubu Radnych PiS – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Rada Miejska uczciła chwilą ciszy pamięć profesora Antoniego Witosza.  

 
W drugiej części punktu 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wnioski w sprawie zmian w porządku XII sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Radnego Krzysztofa Jazowego o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 (Druk Nr 192): 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    z d j ę ł a  z porządku obrad punktu 171:  
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września  
2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 
Do wniosku Radnego Krzysztofa Jazowego (przed głosowaniem) odniósł się Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek. 

 
2) Wniosek grupy Radnych (tj. Przemysława Drabka, Agnieszki Gorgoń-Komor, Konrada Łosia,  

Karola Markowskiego, Grzegorza Pudy, Piotra Ryszki, Małgorzaty Zarębskiej) o wprowadzenie  
do porządku obrad projektu uchwały, zawartej w Druku Nr 200 wraz z autopoprawką: 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 1 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Romana Matyi: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług  
dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym. 

                              
1 Brak bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady – § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (Załącznik  
nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej). 
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W sprawie złożonego przez grupę Radnych wniosku wypowiedzieli się (przed głosowaniem):  
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek,  
Radna Małgorzata Zarębska, Radna Katarzyna Balicka, Radny Adam Ruśniak. 

 
O godz. 10.42 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 5-minutową przerwę w obradach 
Rady Miejskiej. 
 
 

_____________________  
 
 
O godz. 10.54 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, zawartej w Druku Nr 199. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 17a:  
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego tereny w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu  
na sesji Rady Miejskiej: 

 
1) Wniosek Pani Anny Strzeleckiej i Pana Piotra Strzeleckiego Spółka Cywilna APS. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

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 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Piotrowi Strzeleckiemu Spółka 
Cywilna APS w punkcie 21. „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pana Ryszarda Szczotki – Stowarzyszenie „ATMOSFERA” złożony „w imieniu 

Stowarzyszenia oraz licznych mieszkańców”. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
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 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Ryszardowi Szczotce  
– Stowarzyszenie „ATMOSFERA” w punkcie 21. „Sprawy różne”. 
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3) Wniosek Pana Bartosza Hołowki „HOMAX-BIS”.  
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Bartoszowi Hołowce „HOMAX-BIS” 
w punkcie 21. „Sprawy różne”. 

 
Przyjęty porządek XII sesji Rady Miejskiej str.: 1-2.  

  
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Karol Markowski 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy parkingu dla odwiedzających cmentarz przy ul. Chłopickiego  

w Bielsku-Białej oraz oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.150.2015. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „instalacji tablic informacyjnych przy inwestycjach wykonanych w ramach 

Budżetu Obywatelskiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.151.2015. 
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Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie wykonania kamery 

monitoringu miejskiego na nowo wyremontowanym łączniku ul. Wadowickiej i ul. Orzeszkowej w pobliżu 
sklepów i punktów usługowych tam zlokalizowanych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.152.2015. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odpowiedzi na (…) wcześniejszą interpelację z dnia 20 września 2015 r.  

w sprawie utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy ul. Ikara w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.153.2015. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.154.2015. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „priorytetowego potraktowania sprawy przywrócenia do użyteczności lokalu przy 

ulicy Zamkowej 3”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.155.2015. 
 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia w Bielsku-Białej ćwiczeń RENEGADE-SAREX”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.156.2015. 
 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „utrzymania cmentarza wojskowego na osiedlu Wojska Polskiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.157.2015. 
 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „aktywności MOPS w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.158.2015. 

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

analizy dotyczącej możliwości wybudowania parkingu oraz zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31  
w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.159.2015. 
 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnymi: Katarzyną Balicką, Ryszardem Batyckim, 
Marcinem Lisińskim, Leszkiem Wieczorkiem, Szczepanem Wojtasikiem w sprawie „przeprowadzenia 
analizy dotyczącej możliwości wykonania elewacji stadionu miejskiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.160.2015. 
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Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „czasookresu trwania procedury wyrażania zgody przez UM w Bielsku-Białej 

na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działce dz. 4817 należącej do gminy Bielsko-Biała na 
rzecz działki dz. 2792/3 należącej aktualnie po podziale geodezyjnym w części do inwestora (Bartosza Hołowki),  
w kontekście daty uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ulicą Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617)  
i w kontekście Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 6 czerwca 2012 roku  
nr ON.0050.1466.2012.MGR”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.161.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poinformował o interpelacji złożonej przez Radnego 
Grzegorza Pudę (interpelacja nie została odczytana na sesji Rady Miejskiej), tj.: 
▪ „w sprawie „ustalenia zerowej stawki opłat w strefie płatnego parkowania dla osób posiadających bezpłatną 

kartę parkingową wydawaną za zgodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.149.2015. 

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

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Konrad Łoś, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wniosek o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej przedstawicielowi P.K. „Therma” Sp. o.o.: 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Grażyny Nalepy: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    przedstawicielowi P.K. „Therma” Sp. z o.o.  
w punkcie 21. „Sprawy różne”. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści:  
� Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel,  
� Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta,  
� Senator RP Pan Rafał Muchacki. 

 
Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Miejskiej za 2014 rok 

 
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2014 rok przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej – Załącznik Nr 11 do protokołu.  

 
Ad 6 
Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  
za I półrocze 2015 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz. 

 
O godz. 12.12 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
O godz. 12.22 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przejął prowadzenie obrad  
od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do oceny stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego miasta Bielska-Białej za I półrocze 2015, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 21) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 21. 
  
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 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Ocenę stanu sanitarnego - informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za I półrocze 2015. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
� Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.  

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 189) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat przebiegu prac związanych z wyłonieniem kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Zespołu ds. Wyborów 
Ławników. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski rozpoczął procedurę związaną z przeprowadzeniem 
wyboru ławników na kadencję 2015-2019.  

 
WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ   
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali, w toku ustaleń klubowych, następujący Radni: 
▪ Radny Maurycy Rodak – przedstawiciel Klubu Radnych PiS, 
▪ Radny Dariusz Michasiów – przedstawiciel Klubu Radnych PO, 
▪ Radna Katarzyna Balicka – przedstawiciel Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta. 
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 

 
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    z a m k n ę ł a    l i s t ę    kandydatów do składu Komisji 
Skrutacyjnej.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie en bloc skład Komisji Skrutacyjnej.  
 
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 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     d  o k o n a ł a     w y b o r u    Komisji Skrutacyjnej. 

 
Uwzględniając powyższe Komisja Skrutacyjna udała się na obrady celem ukonstytuowania się oraz przygotowania 
zasad głosowania tajnego.  

 
O godz. 12.29 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 5-minutową przerwę w obradach 
Rady Miejskiej. 
 
 

_____________________  
 
 
O godz. 12.43 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił propozycję kontynuowania obrad w trakcie 
prac Komisji Skrutacyjnej. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych RM. Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił  
do realizacji porządku obrad. 

 
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 przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 193) i korektą 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 193. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/180/2015 
 

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 w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie 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 (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 194 – wersja I i II) 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 194. 
  
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 18 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/181/2015 
 

w sprawie w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

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

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

 
W związku z zakończeniem pracy przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski powrócił do punktu 7 porządku obrad. 

 
Zasady głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników przedstawiła Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej. 
Zasady głosowania tajnego – Załącznik Nr 12 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie, zaproponowane przez Komisję 
Skrutacyjną, zasady głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników. 
 
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 18 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania      p r z y j ę ł a     zasady głosowania tajnego w sprawie wyboru 
ławników.  

 
GŁOSOWANIE TAJNE 
Uwzględniając powyższe, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do głosowania tajnego.  
 

W głosowaniu udział wzięli następujący Radni: Katarzyna Balicka, Ryszard Batycki, Bogna Bleidowicz, Przemysław 
Drabek, Renata Gruszka, Krzysztof Jazowy, Jarosław Klimaszewski, Marcin Lisiński, Konrad Łoś, Karol Markowski, 
Roman Matyja, Dariusz Michasiów, Grażyna Nalepa, Dorota Piegzik-Izydorczyk, Monika Połatyńska, Grzegorz 
Puda, Maurycy Rodak, Adam Ruśniak,  Piotr Ryszka, Bronisław Szafarczyk, Leszek Wieczorek, Szczepan Wojtasik, 
Adam Wykręt, Małgorzata Zarębska.  

 
Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się na obrady celem zliczenia głosów. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przystąpił do realizowania porządku obrad.  
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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 

 
O godz. 13.18 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną 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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 195) 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 195. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/182/2015 
 

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 wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Bielska-Białej za 2015 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego 
dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2015 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 188) 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 188. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/183/2015 
 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
mającego dokonać badania sprawozdania finansowego  

Miasta Bielska-Białej za 2015 rok 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadającej Miastu Bielsko-
Biała, wynikającej z tytułu pożyczek udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
wierzytelności przypadającej Miastu Bielsko-Biała, wynikającej z tytułu pożyczek udzielonych Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 190) 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 190. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/184/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności  
przypadającej Miastu Bielsko-Biała, wynikającej z tytułu pożyczek 

udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

 
 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej  
– samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Polityki Społecznej oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 187) 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 187. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/185/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej  

– samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016, 
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 186) 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 186 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/186/2015 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  
na rok 2016 

 
 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 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 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej", 
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 191) 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 191. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/187/2015 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13  

w Bielsku-Białej" 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Oświaty. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury.  

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 183) 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 183. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/188/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów,  
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów  
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących  

w postępowaniu rekrutacyjnym  
do Bursy w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
W sprawie obradowania nad punktem 17. porządku obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek (uwaga formalna dotycząca interpretacji wyników głosowania nad zdjęciem punktu  
z porządku obrad) oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września  
2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Klubu Radnych PiS. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wniosek Radnego Szczepana 
Wojtasika o ogłoszenie 5-minutowej przerwy w obradach Rady Miejskiej. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 9 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a   z g o d ę    na ogłoszenie przerwy w obradach  
Rady Miejskiej. 

 
O godz. 13.34 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 5-minutową przerwę w obradach  
Rady Miejskiej. 
 
 

_____________________  
 
 
O godz. 14.02 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

 
W związku z zakończeniem pracy przez Komisję Skrutacyjną Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
powrócił do punktu 7. porządku obrad. 

 
O godz. 14.05 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która 
przedstawiła wyniki głosowania tajnego, tj. protokół Nr 1/15 sporządzony na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w dniu 29 października 2015 roku przez Komisję Skrutacyjną w składzie: 
▪ Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji, 
▪ Radny Dariusz Michasiów – Członek Komisji, 
▪ Radny Maurycy Rodak – Członek Komisji, 
celem wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej – Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Nazwiska wybranych ławników odczytał Radny Maurycy Rodak – Członek Komisji Skrutacyjnej.  
 

 
WYNIKI GŁOSOWANIA TAJNEGO 
 
Komisja Skrutacyjna obliczyła (na podstawie listy obecności), że na 25 Radnych uprawnionych do głosowania,  
w głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych.  
  
Wyniki głosowania nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. 
 
Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania: 
▪ oddano kart do głosowania (w głosowaniu wzięło udział): 24 
▪ oddano kart nieważnych: 0 
▪ liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 1 do protokołu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej 
wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 2 do protokołu Komisji Skrutacyjnej, tj.: 
Bużek Małgorzata, Cecerski Piotr, Fabia Adam Mieczysław, Fiema Grażyna, Frąckowiak Małgorzata, Gańczarczyk 
Janina, Gąsienica-Kołodziej Maria, Gibas Jerzy, Gibiec Teresa, Greń Ewa, Grzybowska Anna, Guzy Anita 
Małgorzata, Herzyk Stanisław, Jagosz Elżbieta, Janik Małgorzata, Kamińska Bożena, Kamiński Kazimierz, 
Konieczna Maria, Kostecka-Wal Joanna Elżbieta, Krawczyk Henryk Andrzej, Rupa Romana Teresa, Krystian Halina, 
Kuś Ilona Urszula, Laszczak Krzysztof, Lenert Janina, Markowska Grażyna, Michalski Adam Józef, Mielnik Marek, 
Moczała Aureliusz Andrzej, Namiota Bożena, Niedzielski Andrzej, Ochwat Ewa, Opyrchał Teresa, Pawełek Adam, 
Pietrasina Anna Rojczyk, Alicja, Ryplewicz Maria, Rytwiński Tadeusz, Sadlik Barbara, Sadowska Jolanta, Szatanik 
Grażyna Janina, Szubert Dorota, Szymańska Krystyna Ewa, Śliwa Magdalena, Śliwińska Irena, Urbaniak 
Stanisława, Wilk Mieczysław, Zakowicz-Lekki Leokadia, Ziaja Krystyna. 

 
Wyniki głosowania nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
 
Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania: 
▪ oddano kart do głosowania (w głosowaniu wzięło udział): 24 
▪ oddano kart nieważnych: 0 
▪ liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 3 do protokołu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 4 do protokołu 
Komisji Skrutacyjnej, tj.: 
Fudala Zofia, Hankus Zuzanna, Hendzel Antoni, Tlałka Katarzyna, Studencka Emilia, Stępień Tomasz,  
Szatanik Maria. 

 
Wyniki głosowania nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. 
 
Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania: 
▪ oddano kart do głosowania (w głosowaniu wzięło udział): 24 
▪ oddano kart nieważnych: 0 
▪ liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 5 do protokołu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej 
wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 6 do protokołu Komisji Skrutacyjnej, tj.: 
Biłka Stanisław, Brylska Halina Matylda, Czarnota Mirosława, Głowicka Jadwiga, Gnela Jadwiga, Jasiura Renata, 
Kasperek Wanda, Kiraga Zofia, Koch Małgorzata Maria, Kozłowska Halina, Kubańda Elżbieta, Kula Alina, Mintus 
Agata, Rosner Emilia, Syguła Krystyna, Wawrzkowicz Grażyna, Witkowska Anna, Witoszek Bożena, Zuziak Lucyna. 
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Wyniki głosowania nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
 
Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania: 
▪ oddano kart do głosowania (w głosowaniu wzięło udział): 24 
▪ oddano kart nieważnych: 0 
▪ liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 7 do protokołu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 8 do protokołu 
Komisji Skrutacyjnej: 
Błotko Piotr, Bohacz-Gawłowska Ewa, Burchart Bogumiła, Dobosz Małgorzata, Dyduch Barbara, Dzirba Tadeusz, 
Głodzik Mariusz Dariusz, Hajek Zofia Maria, Heinrich Irena Stanisława, Kilarski Adam Sławomir, Kubala Jan 
Franciszek, Leszczyńska Grażyna Maria, Migdalski Gabriel Mirosław, Muras Sabina, Nizioł Józef, Rosicka Barbara, 
Słowicka Alina Maria. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 189 z uwzględnieniem wyników głosowania tajnego. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/189/2015 
 

w sprawie wyboru ławników na kadencję  
2016-2019 

 
 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września  
2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 192) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały, w imieniu wnioskodawców, przedstawił Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej Przemysław Drabek.  
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Przedstawiciel P.K. „Therma” Sp. z o.o. Pani M________ S_____, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja, Radny 
Konrad Łoś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 192. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania nr 23 (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

 
Z uwagi na zgłoszony błąd w głosowaniu Radnego Wykręta, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcję głosowania nr 23. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania nr 24 (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

 
Z uwagi na zgłoszony błąd w głosowaniu nr 24, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ponownie 
poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcję głosowania nr 23: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 2 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania nr 25 (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a   z g o d ę    na reasumpcję głosowania. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 192. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania nr 26 (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska     n i e     p o d j ę ł a    uchwały. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości. 
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Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
obejmującego tereny w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

 
Punkt 17a, Druk Nr 199 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej  
i ul. Rzeźniczej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 199) 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 199. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/190/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru obejmującego tereny w obrębie Lipnik,  

w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r. Pana J______ P_____  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 196) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 
O godz. 15.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu.  
 
 

_____________________________ 
 
 
O godz. 15.12 – Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przejął prowadzenie obrad  
od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego. 

 
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 196. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/191/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r.  
Pana J______ P_____  

na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pana S________ K___  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 197) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druk Nr 197. 
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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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/192/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2015 r.  
Pana S______ K____  

na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2015 r. Pana A______ V_____  
na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 198) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

  
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 198. 
  
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 18 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XII/193/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2015 r.  
Pana A______ V_____ na Dyrektora  

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 21 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca Pan Piotr Strzelecki – Spółka Cywilna APS, Wnioskodawca  
Pan Ryszard Szczotka – Stowarzyszenie „ATMOSFERA”, Wnioskodawca Pan Bartosz Hołowka – „HOMAX-BIS", 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak, Radny 
Bronisław Szafarczyk, Radny Konrad Łoś, Radny Szczepan Wojtasik. 
 
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Pana Ryszarda Szczotkę ze Stowarzyszenia ATMOSFERA  
– Załącznik Nr 14 do protokołu. 

Kserokopia wniosku złożonego przez Wnioskodawcę Pana Bartosza Hołowkę „HOMAX-BIS" na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Załącznik Nr 15 do protokołu. 

Wydruk prezentacji przedstawionej przez Radnego Bronisława Szafarczyka pt. „B-B, 23-25 września 2015 r. 
Jubileuszowy XX Zjazd Drogowców Miejskich” – Załącznik Nr 16 do protokołu.  

Wydruk prezentacji Radnego Bronisława Szafarczyka pt. „Zarządzanie ruchem na drogach Bielska-Białej”  
– Załącznik Nr 17 do protokołu.  

 
Ad 22 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 16.22. 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych – XII sesja RM w dniu 29 października 2015 roku  

  oraz usprawiedliwienie 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości – XII sesja RM w dniu 29 października 2015 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 roku 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg XII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 października  
    2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    29 października 2015 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Klubu Radnych PiS o uczczenie pamięci prof. Antoniego Witosza 
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pani Anny Strzeleckiej i Pana Piotra Strzeleckiego Spółka Cywilna APS  
    o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Pana Ryszarda Szczotki – Stowarzyszenie „ATMOSFERA” o udzielenie głosu  

   na sesji RM 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Pana Bartosza Hołowki „HOMAX-BIS” o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 10 –  Wniosek o udzielenie głosu na sesji RM przedstawicielowi P.K. „Therma” Sp. z o.o. 
Załącznik Nr 11 –  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych  
    Radnych Rady Miejskiej za 2014 rok 
Załącznik Nr 12 –  Zasady głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników 
Załącznik Nr 13 –  Protokół nr 1/15 Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników wraz z kartami  
    z głosowania tajnego (zamknięta koperta) 
Załącznik Nr 14 –  Wydruk prezentacji przedstawionej obrad przez Pana Ryszarda Szczotkę  

  ze Stowarzyszenia ATMOSFERA w pkt 21 porządku 
Załącznik Nr 15 –  Kserokopia wniosku złożonego przez Wnioskodawcę  Pana Bartosza Hołowkę „HOMAX- 
    BIS” w pkt 21 porządku obrad 
Załącznik Nr 16 –  Wydruk prezentacji przedstawionej przez Radnego  Bronisława Szafarczyka pt. „B-B,  

  23-25 września 2015 r. Jubileuszowy XX Zjazd Drogowców Miejskich”  w pkt 21  
  porządku obrad 

Załącznik Nr 17 –  Wydruk prezentacji Radnego Bronisława Szafarczyka pt. „Zarządzanie ruchem  
    na drogach Bielska-Białej” (dot. pkt 21 porządku obrad) 
Załącznik Nr 18  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 19  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 20 –  Uchwały podjęte na XII sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi naczelników  
    wydziałów/dyrektorów mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
XII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 29 października 2015 roku 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję.  

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.  

Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Kierownictwo Urzędu na czele z Panem 
Prezydentem Jackiem Krywultem. Witam przedstawicieli mediów. Witam Parlamentarzystów – szczególnie 
tych świeżo wybranych. Myślę, że to też jest czas do podziękowań, ale (…) myślę, że w odpowiednim 
punkcie sesji do tego wrócimy. Chciałem serdecznie wszystkich powitać.  

(…) Jak wszyscy wiemy niedawno odbyły się wybory parlamentarne, miały one też wpływ albo będą, 
dokładniej rzecz biorąc (…) – jeżeli wszystkie procedury zostaną spełnione – na skład naszej Rady 
Miejskiej. W szczególny sposób chciałem pogratulować uzyskania mandatu Posła na Sejm Panu – jeszcze 
Radnemu – Grzegorzowi Pudzie…”. 

 
Oklaski. 

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

„…i jeśli pozwoli to na środku sali złożę mu gratulacje.”. 

 
Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

w związku z tym faktem, że zostałem wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 
dzisiejszym przekażę na ręce Pana Przewodniczącego pisemne zrzeczenie się mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej, tym samym dzisiejsza sesja będzie moją ostatnią sesją tej kadencji.  

Korzystając z okazji kieruję szczególne podziękowania dla mieszkańców Bielska-Białej, którzy trzykrotnie 
obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając do Rady Miejskiej. Dziękuję mieszkańcom za 9 lat współpracy  
– za wszystkie spotkania, kontakty, bezpośrednie rozmowy, które były pouczającym doświadczeniem,  
a także krytyczne uwagi, z którymi się spotykałem. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za dobre słowo,  
za przychylność i życzliwość oraz gesty dobrej woli.  

Przez cały ten okres miałem przyjemność współpracować z Panem Prezydentem Jackiem Krywultem, jego 
Zastępcami – i (…) za te lata chcę serdecznie podziękować. Nasze stanowiska niejednokrotnie się różniły, 
czasami się spieraliśmy, ale mam świadomość tego, że zawsze działaliśmy na rzecz miasta i jego 
                                                           
1 Godz. 10.09. 
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mieszkańców. Różnice zdań są czymś naturalnym, a jeśli ktoś poczuł się urażony moimi wypowiedziami, 
proszę, aby tej urazy nie chował.  

Dziękuję również Panu Przewodniczącemu Jarosławowi Klimaszewskiemu oraz jego Zastępcom, wszystkim 
Radnym Rady Miejskiej, wśród których, w czasie bycia radnym, spotkałem wielu wspaniałych ludzi,  
z którymi praca była dla mnie zaszczytem. Przez 9 lat wiele się nauczyłem i zdobywałem coraz większe 
doświadczenie w pracy samorządowej.  

Oddzielne podziękowania składam Pani Dyrektor Danucie Brejdak i pracownikom Biura Rady Miejskiej,  
na których pomoc zawsze mogłem liczyć, nawet w tych trudnych sytuacjach. Za współpracę bardzo 
dziękuję wszystkim urzędnikom Urzędu Miejskiego, bez których praca samorządu nie mogłaby sprawnie 
przebiegać. Funkcja radnego pozwoliła mi dostrzec jak trudna i odpowiedzialna, ale i niewdzięczna bywa  
ta praca.  

Moje miejsce w Radzie zajmie Pani Barbara Waluś, której dotychczasowe doświadczenie oraz 
zaangażowanie w pracy społecznej przyniosły już wiele pozytywnych efektów.  

I na koniec jeszcze jedna rzecz, chciałbym pocieszyć wszystkich moich przyjaciół, życzliwych mi ludzi, 
zmartwić moich oponentów, że składając mandat radnego na emigrację się nie udaję, a z Warszawy, choć 
spojrzenie nieco inne, zamierzam nadal służyć miastu, tylko w inny niż dotychczas sposób.  

Dziękuję serdecznie.”. 

 
Oklaski.2 

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

„Szanowni Państwo,  

oczywiście równie serdecznie gratulujemy wyboru Panu Posłowi Stanisławowi Szwedowi, który odniósł 
bardzo dobry wynik, jeden z lepszych w ogóle w kraju – z tego co czytałem w Internecie – serdecznie 
gratulujemy, oraz oczywiście Panu Posłowi Stanisławowi Pięcie. Tak jakby w zasadzie tak się już 
przyzwyczailiśmy, ale reelekcja jest taka sympatyczna; dobrze też jest, że nie wszyscy się zmieniają  
na tych ławach. Oczywiście będzie czas podziękowań dla Pana Senatora Muchackiego, który wiele zrobił 
dla miasta. Taka jest demokracja, co jakiś czas są wybory, władza jest weryfikowana; bardzo dobrze,  
że tak się dzieje, bo wszyscy, my również jako Radni, jesteśmy przedstawicielami mieszkańców  
czy obywateli.  

Szanowni Państwo, życie tak się toczy, że poza tymi ciekawymi, wesołymi czy smutnymi wydarzeniami  
są też te ostanie, o których wspomniałem, a mianowicie w okresie od ostatniej sesji, w dniu 24 września 
2015 roku, zmarł prof. zw. dr hab. Antoni Witosz, który był profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego  
i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kierownikiem Katedry Prawa na Wydziale 
Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

Bardzo proszę o przedstawienie sylwetki przez Pana Radnego Konrada Łosia – krótkie i zwięzłe.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący za umożliwienie przedstawienia krótkiego biogramu zmarłego profesora 
Antoniego Witosza.  

W dniu 24 września bieżącego roku, w wieku 67 lat, zmarł prof. zw. dr hab. Antoni Witosz. Był wieloletnim 
profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
kierownikiem Katedry Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach. Od ponad 20 lat mieszkał w Bielsku-Białej. Tu także, na ulicy Dworkowej, przez kilkanaście 
lat prowadził zajęcia ze studentami w Bielskim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu 

                                                           
2 Wręczenie kwiatów przez Radnego Grzegorza Pudę: Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jarosławowi Klimaszewskiemu, 
Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Krywultowi, Dyrektor Biura Rady Miejskiej Pani Danucie Brejdak. 
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Ekonomicznego. Był znamienitym uczonym – tytuł profesora otrzymał w 2006 roku – wybitnym 
wychowawcą młodzieży, mentorem i nauczycielem akademickim (wypromował kilkunastu doktorów prawa 
i rzesze magistrów), cenionym praktykiem i popularyzatorem prawa. Specjalizował się w zakresie prawa 
gospodarczego – głównie prawa upadłościowego i naprawczego – a także prawa spółek  handlowych oraz 
Prawa spółdzielczego. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Pokaźne miejsce zajmują w tym zbiorze 
monografie, podręczniki akademickie, komentarze, artykuły naukowe. Do końca życia intensywnie 
pracował. Ostatnio był mocno zaangażowany w prace badawcze związane z mechanizmami pomocy 
przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością na podstawie nowo uchwalonego Prawa 
restrukturyzacyjnego. Niestety śmierć przerwała jego plany. Profesor został pochowany w dniu  
28 września 2015 roku na cmentarzu parafialnym przy parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu  
w Wapienicy.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proponuję uczcić chwilą ciszy pamięć zmarłego.”. 

 
Chwila ciszy. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, przystępujemy do porządkowania dzisiejszych obrad. Porządek obrad został Państwu 
przekazany w ustawowym terminie. Są propozycje zmian.  

Bardzo proszę wniosek formalny w tej sprawie – Pan Przewodniczący Krzysztof Jazowy.”.    

 
Radny Krzysztof Jazowy 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

chciałem zgłosić wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 (...).” 

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

„Tak…”.  

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 
Poza mikrofonem: 

„Co to ma być.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy można? To jest posiedzenie Rady Miejskiej.  

Szanowni Państwo, padł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu w sprawie uchwały 
dotyczącej zbycia udziałów w P.K. „Therma” – Druk Nr 192.  

Kto jest za zdjęciem z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że punkt numer 17 został zdjęty z porządku obrad.  

Kolejne wnioski, które wpłynęły… 

W sprawie porządku obrad Panie Przewodniczący?.  

To wniosek formalny proszę.”. 

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

„W sprawie porządku.”. 

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

„Tak proszę.”. 

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

„Chciałbym się odnieść, bo ten wniosek formalny, który tutaj padł, (…) Pan Przewodniczący  
go przegłosował, ale Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej nie uzasadnił, bo ten projekt, który  
w tej chwili mam przed sobą, w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z 22 września, był opiniowany 
na dwóch posiedzeniach (…) Komisji merytorycznych: na Komisji mieszkalnictwa, na Komisji budżetowej – 
uzyskał pozytywne opinie. I chciałbym odpowiedzieć, że na pewno Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
tematu nie zostawi i będziemy dążyli do tego, żeby powstrzymać prace zmierzające w kierunku zbycia 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, bo to jest temat niezwykle 
ważny i na pewno tego tak nie zostawimy.  

Dziękuję bardzo.”.   

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

„Bardzo dziękuję…”. 

 
Oklaski. 

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

„Bardzo proszę o zachowanie spokoju.  

Bardzo dziękuję.  

Myślę, że cała Rada Miejska, jak i Pan Prezydent tej sprawy nie zostawią, co jest naturalne.  
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Są kolejne propozycje, tym razem dotyczące wprowadzenia na wniosek Pana Prezydenta i również…  
– bo mamy dwa wnioski w tej samej sprawie.  

Pierwszy wniosek grupy Radnych o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
w Lipniku.  

Pan Prezydent w tej sprawie chciał najpierw zabrać głos.  

Bardzo proszę.”.    

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja otrzymałem dzisiaj 15 minut przed 10.00, na spotkaniu, na które umówiłem się wczoraj z Panem 
Przewodniczącym Glaserem3 i z jedną z członkiń Rady Osiedla, petycję i myślę, że należałoby dzisiaj nie 
podejmować tego tematu, bo trzeba tę petycję po prostu poważnie – jak mamy poważnie traktować 
sprawę – rozpatrzyć. (…) Rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym Glaserem i będziemy dalej 
rozmawiać. Proponuję żeby dzisiaj tego tematu w ogóle nie podejmować, bo jak powiedziałem, petycję 
dostałem, trzeba tę petycję (…) po pierwsze przeczytać (…) w ogóle, rozpatrzyć ją trzeba i na pewno 
będziemy rozmawiać z Radą Osiedlową, z mieszkańcami będziemy na ten temat rozmawiać. (…) Na pewno 
jest coś do zrobienia i na pewno tej sprawy tutaj nie zostawimy Lipnika, bo to jest sprawa oczywista.  
I rozmawiałem wczoraj i dzisiaj z Panem Przewodniczącym Glaserem i na pewno ta sprawa znajdzie swoje 
jakieś miejsce, ale jak mówię, to trzeba spokojnie przeanalizować, na razie nic się nie dzieje (…)  
w Lipniku. Tak że nic nie pali się, żeby dzisiaj podejmować jakieś takie czy inne uchwały czy decyzje w tej 
sprawie.  

Dziękuję.”.    

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ja chciałbym jednak zaapelować do Szanownych Państwa Radnych (…) żeby wprowadzić  
do porządku obrad Druk 200 wraz z autopoprawką, gdyż jest to Druk, który został podpisany przez grupę 
Radnych (…). To jest Druk i uchwała przygotowana w stu procentach na wniosek właśnie osób, które 
wystosowały petycję do Pana Prezydenta, więc ten Druk i ta uchwała daje możliwość prac i już 
merytorycznej pracy wspólnie – razem z mieszkańcami Lipnika, razem z Radą Osiedla – nad 
przygotowywaniem i wypracowaniem takiego projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który 
będzie zadowalał myślę, że wszystkie strony. Dlatego jeżeli Pan Prezydent uważa, że ten temat, z tego  
co przed chwilą usłyszałem, jest ważny i trzeba go przepracować, to ta uchwała jak najbardziej daje Panu 
Prezydentowi pełne możliwości prowadzenia (…) tych prac, zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi 
procedurami.  

                                                           
3 Przewodniczący Rady Osiedla Lipnik. 
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Dlatego wnioskuję o to, żeby jednak ten projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Lipniku (…) został wprowadzony do porządku obrad i został przegłosowany i żeby 
przystąpiono do prac planistycznych.  

Dziękuję.”.  

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej.   

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

„Bardzo dziękuję.  

Ale bardzo proszę o umożliwienie prowadzenia...  

Szanowni Państwo,  

wiemy, że sprawa jest dla Was ważna, ale pozwólcie nam obradować, bo od wyniku tych obrad zależy  
to, o co Państwo jak sądzę walczycie.  

Bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska    
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

tak jak Pan Prezydent słusznie zauważył, trzeba zacząć rozmawiać z mieszkańcami Lipnika. I to nie jest 
prawdą, że w Lipniku się nic nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie, w Lipniku się bardzo dużo dzieje.  
Nie możemy się tutaj nie zgodzić ze sformułowaniem, że „Lipnik nie jest doświadczony różnymi 
okolicznościami tam funkcjonującymi i znajdującymi się”.  

W związku z tym wnioskuję również, i proszę Państwa Radnych o to, by wszcząć tę procedurę, o której 
mówił Pan Przewodniczący Drabek, tym bardziej że ona bezpośrednio nawiązuje do sformułowania Pana 
Prezydenta, że należy zacząć rozmawiać z mieszkańcami.  

Dziękuję serdecznie.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej.   

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Katarzyna Balicka.” 

 
Radna Katarzyna Balicka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

ja pozwolę się nie zgodzić się z tym, co mówił Pan Przewodniczący Drabek, dlatego że do mnie zgłosili się 
mieszkańcy, którzy pytali o ten wniosek – to też mieszkańcy Lipnika – którzy nie uczestniczyli jakby w tym 
przygotowaniu tego wniosku. I ja się sprawą (...) zainteresowałam dosyć szczegółowo i otóż dla mnie 
wątpliwe jest to, czy rzeczywiście jakby dla wszystkich mieszkańców Lipnika będzie dobre przystąpienie  
do sporządzenia nowego planu a nie dokonanie zmiany w konkretnych zakresach. Dla mnie jest troszkę 
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niejasny ten zakres – tak – bo musimy mieć na względzie to, że wiadomo chcemy zrobić tak, aby pogodzić 
interesy wszystkich mieszkańców. I nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że przystępując  
do sporządzenia całego nowego planu to rzeczywiście pewne elementy poprawimy, natomiast mieszkańcy, 
którzy w tej chwili są zadowoleni ze swojej sytuacji, czyli na przykład mają działki o określonym 
przeznaczeniu, po prostu nie będą podejrzewali, że my im coś tam zmienimy i ta sytuacja może się dla 
nich odwrócić na gorsze (…). Czyli ja nie wiem, czy formuła przystąpienia do zupełnie nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Lipnika jest lepsza niż sprecyzowanie w jakim zakresie powinny iść 
zmiany. Tak że jeżeli chodzi o procedowanie, to czy będziemy wprowadzać cały nowy plan czy będziemy 
wprowadzać zmiany będzie...”.   

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Ale bardzo proszę o zachowanie spokoju.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

 „I w takiej formule i w takiej jest wyłożenie planu, w związku z tym w każdej z tych formuł mieszkańcy 
mogą złożyć uwagi. Dlatego – w mojej ocenie – ja nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzanie zmian punktowych, na przykład dotyczących ograniczenia uciążliwości czy przewidzenia 
konkretnej działalności w danym terenie; ale to jest moja uwaga. Tak jak mówię, interesowałam się 
sprawą i (...) patrzę po prostu na wszystkich mieszkańców (…).  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Prezydent.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Panie Prezydencie...  

ale nie obrażajmy się Szanowni Państwo, bo naprawdę wszyscy dyskutują i chyba wszyscy mają dobrą 
wolę.  

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

„Ja jeszcze raz chciałem powtórzyć, bo może Państwo niedokładnie mnie zrozumieli.  

Dostałem 15 minut przed 10.00 petycję. To jeśli mamy poważnie traktować sprawę to trzeba tę petycję 
naprzód przeczytać...”.  

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Tylko ja bardzo proszę, proszę Państwa, żeby się nie obrażać i dać skończyć jak ktoś mówi, bo jak 
będziemy ubliżać sobie to nie załatwimy nic naprawdę. My nie jesteśmy chłopcami tutaj do bicia,  
że Państwo będziecie gwizdać czy krzyczeć. Jestem też obywatelem Bielska-Białej i należy mi się 
szacunek.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Przepraszam, jak Pan chce dyskutować to proszę zejść na dół.”.  

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Co Państwo sobie wyobrażacie? My tutaj robimy zabawę?  

My poważnie traktujemy sprawę. Tylko my odpowiadamy za całe miasto a nie jak Państwo – odpowiadacie 
tylko za to, co się Wam podoba.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Przepraszam, nie będę w taki sposób dyskutował.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej.   

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

„Szanowni Państwo,  

mam taką informację dla Państwa. Jeżeli tak będzie wyglądało i będziecie zakłócać spokój, zakończę 
dyskusję i przejdę do głosowania na mocy uprawnień, które mam. Tak że wybierzcie sobie wersję.  

Bardzo dziękuję za zrozumienie.  

Pan Prezydent jeszcze coś. 

Bardzo proszę.”.     

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

„Tak. Jeszcze raz chciałem powtórzyć: w tej chwili nic się w Lipniku nie dzieje takiego, żeby trzeba coś 
gwałtownie, jakieś działania podejmować. To jest pierwsza sprawa.  

Druga. Nie dopuścimy – daliśmy już na to dowód – żeby coś się zrobiło takiego w Lipniku, co byłoby 
uciążliwe dla mieszkańców.  

I po trzecie, jeśli mamy coś zmieniać to musimy wiedzieć, w jakim zakresie chcemy zmieniać  
– a to dopiero po przeczytaniu petycji, po rozmowach m.in. z Radą Osiedlową; wtedy zrobimy i (...) 
prawdopodobnie przystąpimy do zmiany planu. Jestem też za tym, ale jeszcze jak mam przystępować  
do zmiany planu, to muszę wiedzieć w jakim zakresie i co chcę uzyskać po prostu.  

Jeszcze raz powtarzam: nie wiem, Lipnik i Stowarzyszenie „Atmosfera” powinny być świadome,  
że to, co mówię to słowa dotrzymuję, bo przykładem jest chyba ZGO. I jeśli mówię, że nic się nie dzieje  
w tej chwili w Lipniku i nic nie będzie się działo złego w Lipniku, to, to powinno naprawdę wystarczyć. 
Szanujmy się wzajemnie.  

Dziękuję bardzo.”.   

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

„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(...) Szanowni Państwo,  

oczywiście zgadzam się z Panem Prezydentem, że nie ma co pochopnie tutaj wystawiać jakichś wniosków. 
A ja się zgłosiłem ad vocem – ad vocem do Koleżanki Zarębskiej, ad vocem do Pana Przewodniczącego 
Drabka.  
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Komisją właściwą do rozpatrywania tych spraw jest Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. Spotkanie odbyło się w zeszłą środę i długo rozmawialiśmy na ten temat. Były w zasadzie 
dwie strony tej sprawy, mogliśmy powymieniać swoje poglądy. Tak się składa, że ten Druk, jeszcze przed 
autopoprawką, również się znalazł na posiedzeniu tej Komisji i szkoda Drodzy Państwo, że żadna z pięciu 
osób podpisane wtedy pod (…) tamtym Drukiem nie pojawiła się na tej Komisji żeby porozmawiać. 
Szkoda, że jest to przenoszone na sesję, wtedy gdzie są media, gdzie jakieś niezdrowe emocje można 
tutaj wyrażać. Wtedy były chęci ku rozmowie, reprezentował Państwa jeden z obecnych tutaj Radnych, 
jednak on nie chciał jak gdyby informować nas co do meritum sprawy.  

Tak że Szanowni Państwo, ja uważam, że słowo Pana Prezydenta – przekonaliśmy się o tym wszyscy –  
jest takim słowem, któremu można zaufać i jak Pan Prezydent mówi, że w Lipniku się nic nie wydarzy,  
to się nic nie wydarzy; natomiast uważam, że na spokojnie. To, co dzisiaj przedstawiciele Rady Osiedla 
złożyli do Pana Prezydenta, trafiło to do Prezydenta i powinno to trafić na właściwą Komisję merytoryczną. 
Zresztą ta Komisja w ubiegłą środę złożyła wniosek formalny do Pana Prezydenta w tej sprawie  
– jak Pan pewno wie – który również idzie w tym kierunku zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.  
Tak że myślę, że nie ma co wykonywać jakichś pospiesznych ruchów, sprawa jest w toku.  

Dziękuję.”.         

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

„Bardzo dziękuję.  

Mamy otwarte dwa ad vocem.  

Pani Małgorzata Zarębska – bardzo proszę.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja w kwestii wypowiedzi Koleżanki Radnej. 

Otóż projekt uchwały nie zawiera szczegółowych kwestii, którymi należałoby się zająć, tylko otwiera 
dyskusję na temat planu. W związku z tym ci przedsiębiorcy, o których Pani mówiła, również będą mieli 
możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej tego planu.  

A co do wypowiedzi Pana Kolegi Ruśniaka – autopoprawka, którą dzisiaj przedkładamy, zawiera sugestie  
w dwóch punktach dotyczących zmiany, zasugerowane przez radcę prawnego, w związku z tym  
ma troszkę inny kształt niż na Komisji, która wypowiedziała się – jak Pan powiedział – negatywnie.”.       

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałbym odnieść się ad vocem (...) do Koleżanki Radnej Balickiej. 

Jedna kwestia – problem polega na tym, że to z wielkim zaskoczeniem usłyszałem od Pani, że faktycznie 
plan może być tak procedowany, że mieszkańcy nie będą wiedzieli co w tym terenie się dzieje. I dlatego  
ja uważam, że właśnie tutaj trzeba dołożyć wszelkich starań, że tę dyskusję jak otworzymy, żeby wszyscy 
byli w pełni świadomi, wiedzieli co jest w tym planie, żeby mogli te swoje uwagi wnosić. Więc ja zakładam, 
że jest dobra wola żebyśmy wszyscy wiedzieli jak ten plan będzie procedowany i dlatego te uwagi wszyscy 
będą mogli wnieść na planie dyskusji. Więc ja w ogóle nie biorę pod uwagę takiej sytuacji, o której Pani 
powiedziała. 
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A co do Kolegi Radnego Ruśniaka – chciałbym odpowiedzieć, że (...) dzisiaj był doskonały przykład,  
że dwie Komisje merytoryczne, gdzie trwała długa dyskusja na temat uchwały (...) związanej z THERMĄ, 
były dwie pozytywne opnie i tam uzyskaliśmy pozytywną opinię, ale tak faktycznie decyzję podejmujemy 
dzisiaj, czyli na sesji Rady Miejskiej Radni podejmują decyzję. Więc doskonale widać, że dzisiaj ta decyzja 
będzie wiążąca a nie decyzja Komisji – a widać, że mogą być te decyzje rozbieżne.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pani Radna Katarzyna Balicka.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Przewodniczący, ja również bym chciała żeby wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o tym 
zakresie zmian –  jak najbardziej – i na pewno tak się stanie (…), niemniej jednak moje doświadczenie  
– ja w tej chwili nie jestem w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ale w poprzedniej 
kadencji byłam przez 4 lata – wskazuje na to, że w momencie kiedy dokonaliśmy jakiejś zmiany w jakimś 
kierunku, w którym mieszkańcy konkretnie chcieli, to na kolejnej Komisji pojawiali się mieszkańcy, którzy 
chcieli trochę inaczej, tak. W związku z tym wydaje mi się, że należy rozważyć coś takiego, czy nie 
zmieniać to w konkretnym zakresie. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli mieszkańcy złożyli petycję, w której 
mam nadzieję właśnie wskazali tak naprawdę, co chcieliby zmienić, to wydaje mi się, że należałoby  
to rozważyć i w tym momencie (...) w tym kierunku zmierzać – w tym kierunku, w którym mieszkańcy 
właśnie chcą w tej petycji.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Pani Radna Grażyna Nalepa...  

A Panie Prezydencie – bardzo proszę.”.    

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

„Jeśli można.  

Proszę Pastwa, ja uważam, że ta cała dyskusja jest bezprzedmiotowa. Ja nie jestem przeciwko zmianie 
planu tam. Powtarzam to bardzo wyraźnie – ja nie jestem przeciwny. Będziemy zmieniać prawdopodobnie 
na 99% – będziemy tam zmieniać plan – tylko żeby przystąpić do zmiany ja muszę wiedzieć, jaki zakres 
żeby był. I musimy (...) przeczytać tę petycję, zapoznać się z tym, musimy porozmawiać z ludźmi, wtedy 
przystąpimy do zmiany planu i napiszemy co jest. Ja nie jestem przeciwny zmianie planu, jeszcze raz 
powtarzam. I ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo udowadniamy coś, nie wiadomo po co sobie 
udowadniamy. Przecież ja nie powiedziałem ani przez moment, że nie chcę czy będę dążył do tego żeby 
nie było zmiany planu. Nie powiedziałem tego, tylko chcę wiedzieć, jaki zakres po prostu zmiany tego 
planu. I to spowoduje, że będziemy rozmawiać po prostu – bo samo przystąpienie przystąpimy, a później 
będziemy dyskutować. To nic nie daje po prostu. Nic to nie daje – po prostu jest cała dyskusja 
bezprzedmiotowa. Nikt nie jest przeciwko zmianie planu, nikt nie jest przeciwko temu, żeby w Lipniku się 
nic nie działo po prostu. I tak sobie dyskutujemy żeby tylko dyskutować i czas sobie wzajemnie zabierać, 
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naprawdę. Bezprzedmiotowa dyskusja moim zdaniem, proponuję przerwać tę dyskusję. Jeszcze raz 
powtarzam, bo nikt nie jest przeciwny temu, żeby było tam w Lipniku dobrze i żeby zmienić ten plan. 
Dziękuję.  

Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Natomiast nie możemy pochopnie podchodzić do zmiany planu.  
Proszę Państwa, my przegraliśmy kilka procesów, właśnie w związku ze zmianami planu i zapłaciliśmy już 
kilkaset tysięcy złotych, a może i kilka milionów nawet, jakby to dodać wszystko razem. I dlatego nie 
możemy tak sobie zmieniać plan, tylko żeby sobie zmieniać i później płacić odszkodowania ludziom. 
Zapłaciliśmy już kilka mówię tysięcy złotych – może ktoś powiedzieć ponad milion złotych  
prawdopodobnie – odszkodowań. Dlatego musimy bardzo ostrożnie podchodzić właśnie do zapisów planu, 
co zapiszemy w tym planie, bo to nie jest [tak], że sobie zapiszemy co chcemy, tylko takie, żeby…  
–  konsekwencje musimy patrzeć jakie z tego są. I w tym jest problem.  

Dziękuję bardzo.  

Proponuję przerwać tę dyskusję.”.    

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

„Bardzo dziękuję. 

Tak do tego też zmierzam, bo w tej chwili dyskutujemy o uchwale, która nie jest wprowadzona  
do porządku obrad. Przypominam wszystkim Radnym, że jesteśmy w punkcie ustalenie, przyjęcie porządku 
obrad – czyli kto chce wprowadzić, kto nie chce wprowadzić. Wszyscy się wypowiedzieli. Do tematu, jeżeli 
ktoś będzie chciał, zapraszam w „Sprawach różnych”.  

Na koniec pozwolę sobie stwierdzić, tylko jednoznacznie – bo wszyscy ci, którzy byli na Komisji,  
a większość z Państwa mieszkańców była, bo tak naprawdę cała Rada z tego co widzę jest zgodna, żeby 
się nad tematem pochylić i procedować nad tym (…) –  jest tylko kwestia metody: jedni chcą już, szybko  
a inni chcą spokojnie się zastanowić. Ja myślę osobiście, że to drugie rozwiązanie jest lepsze, ale ponieważ 
jesteśmy w punkcie ustalenie porządku obrad, mam otwarty wniosek o wprowadzenie wniosku 
dotyczącego Lipnika i (…) przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania, złożony przez pięciu Radnych, 
poddaję go pod głosowanie zamykając dyskusję.  

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

Wniosek nie przeszedł, punkt ten nie jest wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad.  

Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania. Porządek obrad mamy ustalony i mamy jeszcze 
wnioski o zabranie głosu.”.  

 
Radny Roman Matyja 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„W kwestii formalnej?  

Bardzo proszę.”.     
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Radny Roman Matyja 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

(…) nastąpiła pomyłka – oczywiście, że głosowałem za tym wnioskiem; natomiast ja zaraz po tym 
głosowaniu przycisnąłem sprawy formalne i chciałbym zwrócić uwagę.  

Tak że Panie Przewodniczący bardzo proszę, że jestem oczywiście za wprowadzeniem, żeby to zostało 
zmienione…”.  

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

„Jasne.”. 

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

„…natomiast przycisnąłem przycisk dotyczący spraw formalnych.  

Panie Przewodniczący, to jest uwaga do Pana – oczywiście ma Pan takie prawo żeby odbierać innym głos, 
ma Pan do tego tytuł, niemniej jednak, czy to wypada? Ja i Koleżanka byliśmy zapisani, wystarczyło 
troszkę cierpliwości żeby wysłuchać nasze zdania, tym bardziej że zarówno Pani Nalepa, jak i ja mamy 
myślę, że spore doświadczenie w procedowaniu i nasza uwaga byłaby myślę, że potrzebna.  

Tak że zwracam się do Pana, Panie Przewodniczący, szanujmy się wzajemnie, wysłuchujmy na ile to jest 
możliwe.”.    

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

„Panie Radny, zgadzam się – każdy ma prawo się wypowiadać, tylko ja muszę przestrzegać porządku 
obrad. W tej chwili jesteśmy w punkcie ustalenie porządku obrad, nie dyskutujemy merytorycznie nad 
żadnym punktem, dopuściłem i tak długą dyskusję – tu Pan musi się zgodzić – i jednocześnie (…) 
poprosiłem, że możemy wrócić do tego tematu w „Sprawach różnych” gdzie wszyscy równie dobrze mogą 
się wypowiedzieć.  

Bardzo dziękuję (…).  

Ogłaszam 5 minut przerwy.”.    

 
Przerwa.4   

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc (…).  

Szanowni Państwo, kontynuujemy obrady. Wznawiam posiedzenie, (…) dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.5 
Jesteśmy w trakcie ustalania porządku obrad, jest jeszcze jeden wniosek do wprowadzenia – na wniosek 
Pana Prezydenta Druk Nr 199; proponuje się, aby wprowadzić go do punktu 17a, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny  
w obrębie Lipnik, w rejonie ulicy Komorowickiej i Rzeźniczej.  

                                                           
4 Godz. 10.42. 
5 Godz. 10.54. 
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Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad.  

Szanowni Państwo, mamy też wnioski o zabranie głosu.  

Pierwszy wniosek – to wymaga oczywiście przegłosowania – (…) Pani Joanny Strzeleckiej i Pana Piotra 
Strzeleckiego Spółka Cywilna „APS” o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. Rozumiem, że w „Sprawach 
różnych” albo w punkcie 21. Aha, to jest to samo – przepraszam, bo tak tutaj mi napisano.  

Kto jest za udzieleniem Państwu głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że Rada jednogłośnie udzieliła głosu Państwu Strzeleckim w punkcie „Sprawy różne”.  

Kolejny wniosek – Pana Ryszarda Szczotki ze Stowarzyszenia „Atmosfera” o udzielenie głosu w imieniu 
Stowarzyszenia. Co prawda wniosek dotyczył punktu zdjętego z porządku obrad, ale myślę, że w punkcie 
„Sprawy różne” to też jest aktualne, tak że głosujemy.  

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

Informuję, że Rada jednogłośnie udzieliła głosu Panu Ryszardowi Szczotce.  

Jest też…”. 

 
Oklaski. 

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

„Jest też kolejny wniosek – Pana Bartosza Hołowki o udzielenie głosu (pewnie w tej samej sprawie,  
co poprzedni Pan Ryszard Szczotka) i też to wymaga przegłosowania.  

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

(…) Przy jednym głosie sprzeciwu, głos Panu Bartoszowi Hołowce został udzielony.  

Mamy też wniosek przedstawicieli P.K. THERMA, który (...) dotyczył zdjętego punktu.  

Czy jest ktoś z przedstawicieli? – bo wtedy mógłbym po prostu przegłosować udzielnie głosu w „Sprawach 
różnych”. Jeżeli jest ktoś z przedstawicieli P.K. THERMA na sali to proszę o głos, jeżeli nie to wniosek staje 
się bezzasadny, bo dotyczy punktu, którego już nie ma w porządku obrad.  

Zatem jeżeli jeszcze ktoś się zjawi, to będziemy to mogli jeszcze nadrobić.  

Szanowni Państwo, w ten sposób porządek obrad oraz lista osób, które zabiorą głos w „Sprawach różnych” 
jest ustalona.”.       

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony. Dotychczas nie wpłynęła żadna uwaga. Nie widzę też ich 
teraz, w związku z tym uznaję protokół za przyjęty.”.     
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta”.  

Pierwsza interpelacja Pana Grzegorza Pudy – przyszłego Posła – w sprawie ustalenia zerowej stawki  
w strefie płatnego parkowania dla osób posiadających bezpłatna kartę parkingową.  

Pan Radny poinformował mnie i poprosił żebym przedstawił to i będzie oczekiwał odpowiedzi na piśmie, 
nie będzie występował w tej kwestii.  

A zatem proszę o przedstawienie w tej chwili swojej interpelacji Pana Radnego Karola Markowskiego,  
ale zanim to nastąpi muszę nadrobić małe faux pas. W tej atmosferze tutaj nie przywitałem Pani Poseł 
Mirosławy Nykiel. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji i tak jak innym gratuluję wyboru.  

A teraz bardzo proszę – Pan Radny Karol Markowski, w sprawie budowy parkingu dla odwiedzających 
cmentarz przy ulicy Chłopickiego w Bielsku-Białej oraz oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza.  

Bardzo proszę.”        

 
Radny Karol Markowski  
Przedstawił wniosek w sprawie:  
▪ budowy parkingu dla odwiedzających cmentarz przy ulicy Chłopickiego w Bielsku-Białej oraz oświetlenia 

drogi dojazdowej do cmentarza. 

Wniosek dostępny 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 interpelacja w sprawie instalacji tablic informacyjnych przy inwestycjach wykonywanych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.  

Bardzo proszę – Pan (...) Przewodniczący Roman Matyja.” 

     
Radny Roman Matyja 
Przedstawił interpelację w sprawie: 

▪  instalacji tablic informacyjnych przy inwestycjach wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

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.  

Pewnie na wszystkie interpelacje będzie odpowiedź Pana Prezydenta, ale tutaj myślę, że ja mam 
odpowiedź dla Pana Radnego od razu, bo Zespół Weryfikacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego zlecił już takie 
działania, a przedstawię chętnie Panu Radnemu, jeżeli się tym zainteresuje nie tylko na sesji i myślę,  
że tutaj jak najbardziej słuszny wniosek.  

A teraz bardzo proszę Pana Marcina Lisińskiego o przedstawienie interpelacji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie wykonania kamery monitoringu miejskiego na nowo 
wyremontowanym łączniku ulicy Wadowickiej i ulicy Orzeszkowej.  

Bardzo proszę.” 
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Radny Marcin Lisiński  
Przedstawił interpelację w sprawie: 

▪ poprawy bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie wykonania kamery monitoringu miejskiego na nowo 
wyremontowanym łączniku ulicy Wadowickiej i ulicy Orzeszkowej w pobliżu sklepów i punktów 
usługowych tam zlokalizowanych. 

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 interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Konrada Łosia.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Konrad Łoś 
Przedstawił interpelację w sprawie: 

▪ odpowiedzi na wcześniejszą interpelację z dnia 20 września 2015 roku dotyczącą utwardzenia terenu 
pod miejsca parkingowe przy ulicy Ikara w Bielsku-Białej. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę interpelacja nr 11 w sprawie zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej. 
Bardzo proszę nasz fachowiec od dróg – Pan Radny Bronisław Szafarczyk (...).” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił interpelację w sprawie: 

▪ zarządzania ruchem drogowym 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 4 interpelacje – jeżeli dobrze liczę – Pana Przewodniczącego Rodaka: w sprawie utrzymania 
cmentarza wojskowego na osiedlu Wojska Polskiego; w sprawie priorytetowego potraktowania sprawy 
przywrócenia do użyteczności lokalu przy ulicy Zamkowej 3; w sprawie przeprowadzenia w Bielsku-Białej 
ćwiczeń „RENEGADE-SAREX”, oraz w sprawie aktywności MOPS w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę Panie Radny.” 
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Radny Maurycy Rodak 
Przedstawił: 

▪ wniosek w sprawie priorytetowego potraktowania sprawy przywrócenia do użyteczności lokalu przy ulicy 
Zamkowej 3; 

▪ interpelację w sprawie przeprowadzenia w Bielsku-Białej ćwiczeń „RENEGADE-SAREX”; 
▪ interpelację w sprawie utrzymania cmentarza wojskowego na osiedlu Wojska Polskiego; 
▪ interpelację w sprawie aktywności MOPS w Bielsku-Białej. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o ciszę, bo Pan Radny wygłasza ważną interpelację.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Ja również przychylam się do prośby i proszę o wysłuchanie jeszcze parę minut moich słów.” 

Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę, aby któryś z Panów... – to jest wspólna interpelacja Pana Adama Ruśniaka i Dariusza 
Michasiów, a przedstawi Pan Radny Adam Ruśniak.”  

 
Radny Adam Ruśniak 
Przedstawił w imieniu swoim oraz Radnego Dariusza Michasiów interpelację w sprawie:  

▪ przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości wybudowania parkingu oraz zatoki do parkowania przy 
Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku. 

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

„I jeszcze druga interpelacja – sam się zapowiem....” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę, przepraszam.” 

 
Radny Adam Ruśniak 
„Druga interpelacja – jest to też taka zbiorcza interpelacja moja i tutaj Koleżanki i Kolegów z Klubu jako 
wytrwałych kibiców TS Podbeskidzkie – jest to interpelacja w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej 
możliwości wykonania elewacji naszego Stadionu Miejskiego.”  
 

Przedstawił w imieniu swoim oraz Radnych Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta,  
tj. Katarzyny Balickiej, Ryszarda Batyckiego, Marcina Lisińskiego, Leszka Wieczorka, Szczepana Wojtasika:  
▪ interpelację w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości wykonania elewacji stadionu 

miejskiego. 

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 Panie Radny.  

I ostatnia interpelacja Pani (...) Radnej Małgorzaty Zarębskiej w sprawie czasookresu trwania procedury 
wyrażania zgody na ustanowienie służebności, przejazdu i przechodu dotyczące działki – tutaj jest 
konkretnie określona, Pani Radna to pewnie przedstawi szczegółowo.  

Bardzo proszę.”  

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła interpelację w sprawie:  

▪ czasookresu trwania procedury wyrażania zgody przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej na ustanowienie 
przejazdu i przechodu po działce dz. 4817 należącej do gminy Bielsko-Biała na rzecz działki dz. 2792/3 
należącej aktualnie po podziale geodezyjnym w części do inwestora (B_______ H_____), w kontekście 
daty uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr XXII/576/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ulicą Krakowską a torem kolejowym (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012 r. poz. 4617)  
w kontekście zarządzenia Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 6 czerwca 2012 roku  
nr ON.0050.1466.2012MGR.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

W międzyczasie przedstawiciel Thermy zgłosił chęć zabrania głosu w „Sprawach różnych”. Myślę,  
że możemy ten wniosek przegłosować.  

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

Jednogłośnie głos zostanie udzielony w punkcie „Sprawy różne”.  

Jest wniosek Pana Przewodniczącego Drabka o 5 minut przerwy. Jeżeli nie ma zastrzeżeń to właśnie taką 
ogłaszam. 5 minut przerwy.  

Dziękuję.”    

 
Przerwa 5-minutowa.    

 
__________________________________ 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę Radnych o powrót na salę obrad.  

Bardzo proszę, wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie „Interpelacje i wnioski Radnych” i tę część mamy 
za sobą. Przyszedł czas na odpowiedzi Pana Prezydenta.  

Panie Prezydencie, bardzo proszę.”      
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

pierwsza interpelacja Pana Radnego Grzegorza Pudy – to jest sprawa typu, czy jest to prawda. Będziemy 
rozważać oczywiście (...), po prostu prawnicy muszą (…) tę sprawę przeanalizować (...), czy nasza 
uchwała jest zgodna z prawem czy trzeba ją zmienić po prostu. Nie podejmuję się dzisiaj odpowiedzi  
na to.  

Druga – Pan Markowski, budowa parkingu. Oczywiście zobaczymy – przystępujemy w tej chwili  
do opracowania budżetu na 2016 rok i zobaczymy jak to wyjdzie finansowo. Jak zwykle chcę powiedzieć, 
(...) przy konstrukcji tego budżetu, początek jest tragiczny – zobaczymy jak się skończy.  

Tablice informacyjne – nie wiem, bo tu Przewodniczący mówił, że podjęto jakąś tam – ja jej nie znam – 
decyzję odnośnie tego, natomiast ja osobiście nie uważam, że przy każdej (...) inwestycji, która wynika  
z budżetu partycypacyjnego tego typu tablica powinna być, bo w sumie robimy w mieście czy już 
zrobiliśmy kilka tysięcy różnych inwestycji bardzo poważnych – niektóre na dziesiątki, setki milionów 
złotych – i nie piszemy, oprócz unijnych, co do których jest obowiązek (takie ogólne) – a tu nagle 
zaczniemy. Trzeba by przy wszystkich napisać, kto jest może inicjatorem. Tak że myślę że bez przesady 
znowu, abyśmy ilość zdobytych głosów dawali – bez przesady. Może jakaś informacja tak, natomiast nie 
tego typu, (...) bo niedługo całe miasto będzie zalepione – bo są dziesiątki tego – takimi tablicami.  
A dlaczego te mają mieć tablice a inne inwestycje poważne nie mają mieć tablicy, które kosztowały 
dziesiątki czy setki milionów złotych? - i też to, (...) niektórych inwestycji obywatele byli inicjatorami.  
Ale jak mówię, nie znam propozycji, która jest tutaj podana przez Przewodniczącego, więc myślę,  
że trzeba rozpatrzyć, będziemy rozmawiać na ten temat.  

Pan Marcin Lisiński – kamera przy ulicy Wadowickiej i Orzeszkowej. To będzie pewien problem, bo to jest 
tył marketu krótko mówiąc, pomijając że to nie jest nasz teren (...), tylko to jest chyba teren spółdzielni 
mieszkaniowej prawdopodobnie. Nie wiem czy są techniczne w ogóle możliwość, ale to będzie na pewno 
problem z tym, bo takich miejsc, gdzie... Nie jesteśmy po prostu w stanie przewidzieć, gdzie w mieście 
zrobić monitoring i to jeszcze na terenach, które nie są być może nasze. To jest tył dużego marketu. 
Wiem, że było tam kilka włamań ostatnio. Nie wiem, może będziemy się starali tutaj uruchomić żeby były 
częstsze interwencje policji, straży miejskiej w tym zakresie, żeby tam zwiększyć bezpieczeństwo  
po prostu, bo to jest możliwe, natomiast kamery – nie wiem czy technicznie jest to możliwe, zobaczymy.  

Pan Radny Łoś – odpowiedź na interpelację. Ja się dziwię troszeczkę Panu – Pan jest prawnikiem, jeszcze 
z tytułem doktorskim – że Pan (...) pisze takie coś, że „przekazanie do MZD całego [sięgacza] w trwały 
zarząd nie powinno mieć wpływu na realizację skonkretyzowanych żądań mieszkańców”. Aha, czyli mamy 
łamać prawo. Pan jako prawnik namawia na piśmie żebyśmy łamali prawo. MZD nie ma prawnie prawa, 
jak nie przejęło (...) jakiegoś elementu drogi, to nie ma prawa robić, bo to nie jest jego własność, a Pan 
jako prawnik – doktor, mówi żeby łamać prawo; bardzo mi się to podoba. Nie będziemy łamać prawa, 
staramy się przestrzegać prawa jak możemy. Jeśli nawet łamiemy czasami to nieświadomie i wtedy 
poprawiamy się, natomiast świadomie na pewno nie będziemy łamać prawa.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk – nie do końca mogę się zgodzić. Oczywiście częściowo ma Pan rację,  
w niektórych może elementach, natomiast z całością nie mogę się zgodzić, bo nie mogę się zgodzić z tym, 
że stoimy obok jakichś działań. Zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych są, zdecydowana ilości śmiertelnych 
wypadków w naszym mieście jest. To było podane w analizach i widać, trzeba przeczytać, że jest spadek 
liczby ofiar śmiertelnych, chociaż sama liczba też nie świadczy o tym, czy coś jest dobrze czy źle robione 
na ulicy. Nie stać nas na podejmowanie decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa 
drogowego... To trzeba podać konkretnie, gdzie takie podjęliśmy decyzje, bo moim zdaniem nie 
podejmujemy decyzji sprzecznych z przepisami Prawa o ruchu drogowym. „Decyzje niosące błędne 
interpretacje” – pytanie: kto teraz interpretuje?; bo Pan (...) interpretacje. Pytanie, czy Pan ma monopol 
na właściwą interpretację po prostu. Tak że moim zdaniem to pismo, które Pan dał jest dyskusyjne  
w wielu punktach (...). Moim zdaniem zarządzanie ruchem drogowym u nas jest dobre i jest ocena bardzo 
wysoka naszego miasta. Był kongres, na którym Pan był ostatnio i Pan widział, słyszał, że bardzo wysoka 
ocena naszego miasta jest, jeśli chodzi właśnie o działanie w zakresie realizacji zarządzania ruchem 
drogowym, co nie znaczy, żebyśmy się rozumieli, że wszystko już jest bardzo dobrze, bo dążymy żeby było 
coraz lepiej, natomiast nie można się zgodzić z taką oceną, że w ogóle nic się nie robi po prostu, wszystko 
jest błędne, wszystko jest złe. Absolutnie z taką oceną nie mogę się zgodzić, bo to jest nieprawda  
po prostu, ale każdy ma prawo do swojej oceny oczywiście. Natomiast robimy wszystko zgodnie z prawem 
na pewno i to jest podstawowa sprawa, natomiast to, że dostaje Pan odpowiedzi, podpisy to o niczym nie 
świadczy, bo dostaje Pan zawsze podpis członka kierownictwa i to czasami wynika z prostej przyczyny,  
że na przykład jest na urlopie ktoś albo na delegacji któryś z Zastępców moich i podpisuje drugi  
– to o niczym nie świadczy. Na pewno merytorycznie zawsze przygotowuje dział, Wydział, instytucja, która 
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merytorycznie za to odpowiada, a kwestia podpisu to jest druga sprawa. Zawsze członek kierownictwa 
podpisuje, bo szanujemy Państwa Radnych.  

Pan Radny Rodak – (...) pierwsza interpelacja, tj. sprawa lokalu przy Zamkowej 3. Żeby nie przedłużać, 
(…) w drugim (...) tygodniu listopada będzie temat załatwiony, a że trwa to długo – to się zgadzam, 
dlatego że musiały być pozwolenia – takie prawo jest – na budowę, konserwator zabytków – również tutaj 
(...) musieliśmy uzyskać jego zgodę. Tak że tutaj to trwało – ma Pan rację – za długo, ale w tym tygodniu 
listopada będzie ten temat załatwiony.  

Sprawa ćwiczeń „RENEGADE-SAREX” – dostanie Pan odpowiedź na piśmie.  

Utrzymanie wojskowego cmentarza na osiedlu Wojska Polskiego – chcę powiedzieć taką rzecz, że nie jest 
tak, że… – oczywiście odpowiedź na te pytania wszystkie Pan dostanie tutaj. To są konkretne pytania  
o finanse, których nie mamy tutaj przecież – ile wojewoda przekazał, ile kosztuje to. Natomiast ten 
cmentarz na osiedlu Wojska Polskiego on nie jest w złym stanie. Nawet wczoraj czy przedwczoraj była  
tu wizyta, od Wojewody była kontrola – stwierdzili, że jest niezły stan. Natomiast jest problem tam – sami 
stwierdzamy – z zielenią, szczególnie z tyłu, w tych dalszych częściach tego cmentarza – tu jest coś  
do zrobienia, natomiast tu jest ciągły problem, że środki, które Wojewoda… – bo to Wojewoda jest  
za to odpowiedzialny, za przeznaczanie środków – są za małe. My występujemy bez przerwy, ale w tych 
(...) odpowiedziach, które damy, to Pan to zobaczy.  

Sprawa aktywności MOPS-u – bardzo bym prosił żeby w interpelacjach takich stwierdzeń nie robić,  
że: „pojawiającymi się niepokojącymi głosami mieszkańców Bielska-Białej” – (...) jeden człowiek coś powie 
i mówimy „mieszkańcy” – pojawiają się głosy jakieś zanonimizowane. Trzeba konkretnie powiedzieć kto 
mówi, co. Nie wszyscy są zadowoleni z decyzji, nie z działania, z decyzji MOPS-u, bo MOPS (...) działa  
w ramach prawa. To prawo jest bardzo skomplikowane, bardzo obszerne, wielowątkowe, jeśli chodzi  
o pomoc społeczną i MOPS działa w ramach prawa i niestety nie wszyscy dostają pomoc taką, jaką  
by sobie życzyli, bo prawo w pewnych wypadkach nie dopuszcza po prostu i dlatego są niektórzy 
niezadowoleni – wiem o tym, bo sam dostaję korespondencję w tym zakresie, ale to jest sprawa prawa, 
które jest. Ja już mówiłem na jednej z ostatnich sesji, że pomoc społeczna coraz większe środki 
potrzebuje, coraz większe środki przeznaczamy na pomoc społeczną. Jeśli nie mylę się w ciągu 5 lat  
o 100% wzrosły nakłady na pomoc społeczną. W tym roku chyba przewidujemy ok. 99 mln zł przeznaczyć 
na pomoc społeczną – to są ogromne pieniądze. I jeszcze raz powtarzam, MOPS musi działać w zakresie 
prawa, natomiast dane, o które Pan pyta, większość tych danych, a może i wszystkie nawet, większość, 
powiedzmy – żeby nie było wątpliwości – odpowiedzi jest w sprawozdaniu rocznym, które robimy bardzo 
szczegółowe (…) i w tym sprawozdaniu są odpowiedzi na większość tych pytań, które Pan tutaj zadaje.  

Pan Adam Ruśniak, Pan Dariusz Michasiów – sprawa parkingu przy szkole nr 31 i przedszkolu. To jest  
ta sprawa co była już poprzednio. Będą środki wystarczające to będziemy realizować.  

Sprawa – grupa Radnych – która dotyczy przeprowadzenia analizy możliwości wykonania elewacji Stadionu 
Miejskiego. Ja myślę tak, że to jest troszeczkę za wcześnie (...) na taką dyskusję, bo po pierwsze tego 
stadionu jeszcze nie oddaliśmy do użytku, jeszcze trwają te wszystkie sprawy formalne, które wynikają  
z odbioru Stadionu Miejskiego, natomiast oczywiście tę sprawę rozpatrzymy głównie w aspekcie praw 
autorskich, bo są prawa autorskie do architektury tego stadionu i teraz nie wiem (...) na ile prawa 
autorskie pozwalają na to o czym Państwo mówią. Temat był już kilkakrotnie przez Państwa podnoszony  
i będziemy rozważać oczywiście, bo sprawa jest dość ciekawa, natomiast jak na razie trzeba ten stadion 
oddać do użytku, a jak go oddamy to zastanowimy się czy prawa autorskie dopuszczają działanie. Jeśli 
dopuszczają to na pewno w tym zakresie coś zrobimy.  

Pani Radna Małgorzata Zarębska – (...) w tej chwili ja Pani nie odpowiem oczywiście, bo to są szczegółowe 
[pytania], ale na wszystkie pytania, na tę końcówkę oczywiście otrzyma Pani odpowiedź – kiedy procedura, 
jakie (...) środki – na to wszystko odpowiemy, (...) bo trzeba analizę szczegółową przeprowadzić, 
wyciągnąć wszystkie dokumenty krótko mówiąc w tej sprawie. Dzisiaj będą jeszcze wystąpienia  
w „Sprawach różnych”, tak że myślę, że coś się tutaj wyjaśni w tym zakresie.  

Dziękuję bardzo.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”  
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Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję bardzo.  

Chciałbym złożyć pewne uzasadnienie do mojej interpelacji, jednak przewiduję, że przekroczy to czas 
przewidziany dla wypowiedzi ad vocem, w związku z tym proszę Pana Przewodniczącego o udzielenie  
mi głosu w „Sprawach różnych.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Załatwione.” 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś  
„Dziękuję.  

Niestety Panie Prezydencie, nie odniósł się Pan po raz kolejny w sposób merytoryczny do mojej interpelacji 
i rzeczywiście ta odpowiedź wpisuje się w pewien poziom odpowiedzi, o którym w tej interpelacji mówiłem. 
Tutaj mieszkańcy słuchają naszych obrad i oczekują szczegółowej informacji kiedy ten parking zostanie 
przygotowany, a Pan zupełnie nie w temacie o jakimś łamaniu prawa. (...) Właśnie gdyby była odpowiedź 
na tę interpelację szczegółową to bym być może o to nie pytał; bo ja się pytam kiedy zostały podjęte 
działania mające na celu przekazanie tego sięgacza (...) w trwały zarząd MZD? Dopiero wtedy kiedy  
ja wystąpiłem z interpelacją w ubiegłym miesiącu czy też wcześniej - bo ta sprawa jest podnoszona 
cyklicznie od wielu lat na zebraniach rady osiedla. Tak że tutaj jest szereg informacji i szereg spraw 
niewiadomych.  

Dziękuję.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Pan Prezydent, bardzo proszę.”     

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Nie Panie Radny. Pisze Pan wyraźnie – niech Pan czyta co Pan napisał, że działania „polegające  
na przekazaniu do MZD całego sięgacza w trwały zarząd nie powinno mieć wpływu na realizację 
skonkretyzowanych żądań mieszkańców”. Czyli nie ważne jaka jest własność, ma być to, co żądają  
mieszkańcy zrobione, nawet jak jest niezgodne z prawem. Napisał Pan to tutaj wyraźnie, więc proszę nie 
sugerować, że ja coś powiedziałem innego. Napisał Pan (...) że mamy złamać prawo – tutaj w tym piśmie 
jest napisane.  

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, zważywszy na to, że mieszkańcy czekają wiele lat na realizację tej drobnej 
wydawałoby się inwestycji, (…) moje sformułowanie jest w pełni uzasadnione. Tutaj mieszkańców nie 
interesują pewne wewnętrzne procedury, jeżeli sprawa trwa tyle lat. To już dawno powinno być zrobione. 

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Pan Prezydent chciał zabrać głos też. Bardzo proszę.  

Myślę, że już powoli kończymy ten wątek.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Mieszkańców faktycznie ma prawo nie interesować, ale Pana prawo powinno interesować. Pan napisał,  
że mamy łamać prawo. Gdyby Pan napisał kiedy będzie zrealizowane to – to rozumiem pytanie. Natomiast 
jak Pan pisze: bez względu na to czyją własnością jest ten sięgacz ma go MZD zrobić, mimo że nie jest 
właścicielem tego – to jest łamanie prawa. I proszę nie mieszać dwóch spraw, bo Pan udaje teraz, że Pan 
nie wie o co chodzi. Co innego jest – kiedy będzie zrobionym ten parking, dlaczego nie jest zrobione,  
a co innego to, co Pan pisze teraz – bez względu na to jakie jest prawo to mamy to zrobić powiedzmy,  
bo takie jest oczekiwanie mieszkańców. To są dwie różne sprawy i proszę niech Pan jako prawnik 
rozróżnia takie sprawy, a jak Pan nie rozróżnia to mi jest przykro.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Panie Radny, Panie Doktorze, wie Pan, że jest raz ad vocem. Dopuszczam to drugie. Panowie zaczynają 
już mówić te same argumenty kolejny raz, tak że myślę, że to już powoli mógłby być koniec.  

Bardzo proszę Panie Radny.”  

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, wyraźnie zadałem tutaj pytanie: „W jakim terminie wnioskowane roboty mogłyby 
zostać wykonane, skoro ich realizację uzależnia się od konieczności dokonania wszystkich czynności 
formalno-prawnych związanych z przekazaniem do MZD całego sięgacza”. Bardzo proszę czytać całość 
interpelacji w pełnym kontekście, a nie tylko wyrywkowe fragmenty, bo później jest zniekształcanie tego 
co autor miał na myśli.  

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo.  

Chodzi o to, aby język giętki powiedział to, co myśli głowa – powiedział jakiś poeta.  

Bardzo dziękuję, ten punkt porządku obrad mamy wyczerpany.”  
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

Czy ktoś z Państwa?  

Bardzo proszę jako pierwsza Pani Poseł Mirosława Nykiel ponownie wybrana z naszego okręgu.” 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

chciałabym przede wszystkim podziękować bardzo serdecznie wszystkim moim wyborcom, podkreślić  
to, że jestem dumna z wyniku, bo w Bielsku-Białej miałam najlepszy wynik i bardzo to sobie cenię  
i z pokorą przyjmuję wszystkie uwagi. I proszę mnie źle nie zrozumieć Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, ciągle tu podkreślałam – chyba ze trzy razy pamiętam – że szanuję konstytucyjny podział władzy 
pomiędzy parlamentem a samorządem, bo tak jak tu Pan Prezydent podkreślał, należy przestrzegać 
prawa, ale chciałabym prosić Szanownych Radnych w dwóch sprawach o refleksję i rozwagę, bo mam 
nadzieję, że wszyscy traktujemy swoją rolę jako służbę dla dobra wspólnego.  

Jeśli w Lipniku tak wiele osób (...) mówi jednoznacznie, że trzeba rozmawiać, trzeba się pochylić nad 
decyzjami, to ja ogromnie proszę. Byłam wczoraj w Lipniku przez 2 godziny, sprawdziłam dokładnie gdzie 
są te inwestycje, o co chodzi, rozmawiałam też w sprawie tej kolejnej inwestycji i powiem, że należy 
jeszcze raz przemyśleć. To jest moje zdanie, ja będę tylko prosić. Ja tutaj Państwu nie będę sugerować 
niczego, ale prosić o taką głęboką refleksję nad zagospodarowaniem całego tego terenu i zastanowieniem 
się dlaczego taka duża liczba mieszkańców mówi nie – serdecznie proszę.  

I drugą sprawę, o którą się mieszkańcy zwrócili – bo ja nie mogę też odmawiać mieszkańcom, jeśli 
przychodzą do mnie i mnie proszą o wsparcie, przedstawiają problem, proszą, argumentują – to jest 
sprawa THERMY. Proszę Wysoką Radę o głęboką refleksję nad tymi dwoma sprawami.  

I jeszcze raz serdecznie dziękuję za współpracę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie coraz lepsza.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękujemy Pani Poseł.  

Bardzo proszę Pan Poseł Stanisław Pięta.”   

 
Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta   
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, proszę Państwa,  

nawiązując do słów Pani Poseł Mirosławy Nykiel, oczywiście Państwo decydujecie o tym, jaką część 
majątku gminy sprzedać, a jaką nie sprzedać. Wydaje mi się jednak, że nie ma potrzeby prywatyzacji 
przedsiębiorstwa Therma i bardzo bym prosił o ponowne pochylenie się nad tym tematem.  

Podobnie proszę Państwa, kwestia strefy przemysłowej w dzielnicy Lipnik. Jak proszę Państwa pamiętamy, 
Lipnik był już dotknięty budową obwodnicy. Mieszkańcy Lipnika muszą cierpieć emisję odoru z miejskiego 
wysypiska śmieci. Naprawdę uruchomienie tam przedsięwzięć gospodarczych, które będą zmieniały 
charakter tej dzielnicy, narażały mieszkańców na hałas, na jakieś wyziewy czy inne uciążliwości związane  
z transportem jest wysoce niewskazane, niepotrzebne.  
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To tyle, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, natomiast chciałbym też z tego miejsca gorąco podziękować 
wszystkim mieszkańcom Bielska-Białej, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach parlamentarnych. 
Chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy zagłosowali na listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości 
oraz tym, którzy byli uprzejmi zagłosować na moją kandydaturę. Chciałbym proszę Państwa podkreślić,  
że chociaż w wielu różnych sprawach – historycznych, politycznych – możemy się różnić, to chciałbym 
zapewnić Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę, że we wszelkich sprawach, w których 
moja pomoc mogłaby być przydatna dla miasta, w których mógłbym w czymkolwiek (...) pomóc, to jestem 
do dyspozycji, proszę na mnie liczyć.  

Dziękuję uprzejmie za uwagę.” 

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Senatora Rafała Muchackiego.” 

 
Senator RP Pan Rafał Muchacki 
„Państwo Posłowie, Panie Prezydencie, Przewodniczący – co prawda mnie Pan nie witał tak serdecznie 
dzisiaj...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Oj, to nieprawda.”  

 
Senator RP Pan Rafał Muchacki 
„…ale parę słów chciałem powiedzieć.  

Pan Doktor dzisiaj wspomniał profesora Antoniego Witosza. Znałem Pana Profesora Antoniego Witosza 
bardzo dobrze od wielu lat. To był wybitny specjalista i to chyba nie tylko na skalę naszego kraju, ale  
w ogóle Europy – wiele zagranicznych firm korzystało z jego usług. Poznaliśmy się w tych dobrych 
czasach, kiedy był jeszcze zdrowy, kiedy mógł pracować, a pracował rzeczywiście do końca. Potem tak 
bliżej połączyła nas jego choroba i przez ten cały okres też wspólnie z tą chorobą walczyliśmy. Niestety jak 
wiemy w efekcie końcowym przegraliśmy i to są porażki nieodwracalne, i to są porażki, które mnie i moich 
pracowników najbardziej bolą, bo są nieodwracalne. Jak się przegra wybory to po prostu się je przegrywa 
– to są porażki, które się przeżywa i życie płynie dalej. Natomiast ja bardzo dziękuję za te 10 lat, bo 10 lat 
byłem w polskim parlamencie – to były bardzo dobre doświadczenia. Dziękuję Panu Prezydentowi, całej 
Radzie, Panom Przewodniczącym – bo było paru przewodniczących w tym czasie. Dziękuję mieszkańcom 
również za zaufanie i za poparcie, które przez wiele lat miałem. Szczerze gratuluję nowo wybranym  
Posłom, Senatorom. Oczywiście gratuluję Prawu i Sprawiedliwości – wspaniały wynik. Gratuluję „Akcji 
Katolickiej”, bo szef akcji mnie zastąpi w tej chwili w Senacie. Zresztą mamy zawsze i mieliśmy dobre 
kontakty. Mam nadzieję, że to będzie dobra kadencja dla kraju, jak i dla miasta. Oczywista rzecz jest,  
że każda porażka boli, ale tak jak powiedziałem na początku, najbardziej bolą te porażki nieodwracalne.  

Życzę nowo wybranym mądrości i skuteczności.  

Dziękuję Państwu.” 
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Oklaski.      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Myślę, że w imieniu nas wszystkich mogę serdecznie, podziękować Panu Senatorowi za te 10 lat pracy dla 
kraju i dla miasta. Myślę, że przez ten czas (...) chyba prawie nie ma nikogo na tej sali kto by się z Panem 
Senatorem nie spotkał i nie mógł liczyć na jego pomoc w sytuacjach ciężkich, trudnych i życiowych  
– za to jesteśmy Panu wdzięczni i oczywiście liczymy na jeszcze.  

Dziękuję bardzo.”      
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Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Miejskiej za 2014 rok 

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

„Szanowni Państwo, 

Przechodzimy do punktu numer 5 porządku obrad, tj. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 
dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2014 rok. 

Zgodnie z procedurą pozwólcie, że odczytam.  

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podmiot 
dokonujący analizy oświadczeń majątkowych, w terminie do 30 października każdego roku, przedstawia 
Radzie gminy informację o: 
� osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 
� nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem 

i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 
� (…) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Oświadczenia majątkowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.) na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 
złożyło w ustawowym terminie 24 Radnych. 

Wszyscy Radni Rady Miejskiej prawidłowo wykonali nałożony na nich obowiązek ustawowy. 

Analiza danych zawartych w oświadczeniach nie wykazała w tym zakresie nieprawidłowości. 

Realizując obowiązki ustawowe (…), jako Przewodniczący Rady Miejskiej, przekazałem w dniu 2 czerwca 
2015 r. oświadczenia majątkowe Radnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.) wraz z kopiami zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni, do właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania Radnych: Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. 

Właściwe urzędy skarbowe, zobowiązane ustawowo do analizy danych zawartych w oświadczeniach,  
do dnia dzisiejszego nie złożyły zastrzeżeń co do treści oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej. 

Winien też jestem informację od Wojewody, bo jak wiemy oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej składane są do Wojewody. 

W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, stwierdzono co następuje: 
Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta: 
� Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 
� W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki formalne, które zostały w trybie roboczym 

uzupełnione przez zainteresowanego. 
Odnośnie oświadczenia (…) majątkowego Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 
� Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie. 
� W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Tak że, można powiedzieć kolokwialnie, mamy porządek w papierach.”. 
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Ad 6 
Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  
za I półrocze 2015 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu numer 6, tj. Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta. Będzie to przedstawiał Pan – Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Bielsku-Białej – dr n. med. Jarosław Rutkiewicz, którego serdecznie witam i w tym 
początkowym zamieszaniu powyborczym przepraszam, że nie powitałem na początku. 

Bardzo proszę, zapraszam i proszę o przedstawienie.”. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pan dr n. med. Jarosław Rutkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, 

dotychczas raz w roku przedstawiany był stan sanitarny naszego miasta, do tego corocznego 
przedstawiana stanu sanitarnego zobowiązuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ustawa 
o państwowej inspekcji sanitarnej, natomiast w roku bieżącym (…) Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
postanowił, aby w powiatach województwa śląskiego ta informacja była przedstawiona dwukrotnie – i stąd 
dzisiejsze moje wystąpienie. 

Postaram się bardzo krótko tę ocenę zaprezentować Państwu, ponieważ ocena szczegółowa była 
prezentowana podczas posiedzeń trzech Komisji – w minionym tygodniu – i poza tym elementy tejże 
półrocznej oceny będą zawarte również w ocenie całorocznej, która będzie prezentowana Wysokiej Radzie 
na początku przyszłego roku. 

Sytuację epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych oceniono w minionym półroczu jako korzystną  
i stabilną. Nie odnotowano ognisk zatruć pokarmowych. W analogicznym okresie 2014 roku wystąpiły  
2 zbiorowe zatrucia pokarmowe.  

W I połowie 2015 roku odnotowano w Bielsku-Białej 3 zgony, których bezpośrednią przyczyną była 
choroba zakaźna. Były to posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae, zapalenie płuc 
wywołane przez tę że bakterię i posocznica bez zidentyfikowanego czynnika zakaźnego. 

W pierwszym półroczu wykonano 14 kontroli w zakresie zgłaszalności chorób zakaźnych oraz dokumentacji 
związanej z nadzorem lekarskim nad przewlekle zakażonymi wirusem HBV, HCV. Nie stwierdzono w tej 
przestrzeni nieprawidłowości. 

Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Ocenie tego stanu poświęcono 165 kontroli w 154 obiektach spośród 440 ujętych w ewidencji. W trzech 
placówkach stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne, w jednej nałożono mandat karny,  
w dwóch pozostałych wydano stosowne decyzje administracyjne. 

Szpitale, których jest na terenie naszego miasta 12, skontrolowano wszystkie w minionym półroczu. 
Przeprowadzono 27 kontroli, w tym: kontrole kompleksowe, kontrole skuteczności sterylizacji i oceny 
systemu kontroli zakażeń szpitalnych. W jednym szpitalu stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-
higieniczny. 

Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Przeprowadzono w nich 57 kontroli. W 1 placówce stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej. 

Indywidualne praktyki lekarskie. 

Skontrolowano 42 praktyki na 150 ujętych w ewidencji. Także skontrolowano 36 indywidualnych praktyk 
lekarzy stomatologów na 107 ujętych w ewidencji. W czasie kontroli warunków (…) sanitarno-
higienicznych stwierdzono prawidłowe przygotowanie sprzętu i materiału do sterylizacji w tychże 
gabinetach, stosowanie odpowiednich systemów opakowań, właściwego oznakowania i przechowywania 
materiału sterylnego. W jednej indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej odnotowano 
nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń oraz przeterminowane 
testy do kontroli skuteczności sterylizacji. 
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W zakresie zabiegów dezynfekcyjnych stwierdzono, że stosowane są roztwory preparatów do dezynfekcji 
przygotowywane na bieżąco, a także właściwie dobierane. Także nie stwierdzono nieprawidłowości  
w kwestii usuwania odpadów. 

W I półroczu 2015 roku nie zgłoszono żadnego szpitalnego ogniska epidemicznego.  

Szczepienia ochronne. 

W zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych przeprowadzono w punktach szczepień 32 kontrole,  
w tym 6 w placówkach lecznictwa zamkniętego, pozostałe 26 w niepublicznych zakładach opieki 
zdrowotnej lecznictwa otwartego. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie realizacji szczepień 
ochronnych u dzieci i młodzieży. Preparaty szczepionkowe przechowywane były prawidłowo  
z zachowaniem łańcucha chłodniczego i właściwych parametrów temperatury przechowywania. Monitoring 
temperatury w części placówek prowadzono całodobowo w systemie elektronicznym, w pozostałych 
odczytu dokonywano dwukrotnie w ciągu doby. 

Jak mówiłem pół roku temu, omawiając sytuację za miniony 2014 rok, obserwuje się wzrost liczby dzieci 
nieszczepionych z powodu braku zgody rodziców na realizację obowiązkowych szczepień. W I półroczu nie 
zostało zaszczepionych z tego powodu 20 noworodków urodzonych w bielskich szpitalach. W sumie 
odnotowano 97 przypadków dzieci, u których brak jest kontynuacji kolejnych dawek szczepień lub 
szczepienia nie są w ogóle realizowane z powodu odmowy rodziców. Zgłoszono 4 niepożądane odczyny 
poszczepienne. W dwóch przypadkach z ich powodu dzieci hospitalizowano w celu obserwacji objawów 
miejscowego odczynu poszczepiennego. We wszystkich zgłoszonych przypadkach obserwowano pełny 
powrót do zdrowia szczepionych dzieci. 

Higiena Pracy. 

W I półroczu w ewidencji Powiatowej Stacji pozostawały 669 zakłady pracy, w których zatrudnionych było 
37.693 pracowników. Przeprowadzono w tychże zakładach 91 kontroli. Stwierdzono w 43 zakładach 
uchybienia dotyczące postępowania z chemikaliami, w tym substancjami biobójczymi, czynnikami 
biologicznymi w środowisku pracy, ogólnymi warunkami BHP, a także uchybienia dotyczące przekroczeń 
stężeń bądź natężeń czynników szkodliwych, w związku z czym wydano decyzje administracyjne. Wydano 
także dwie decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej i 8 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia 
choroby zawodowej.  

Kwestia zatruć tzw. dopalaczami, substancjami zastępczymi. 

Pierwszy przypadek na terenie Bielska-Białej zgłoszony do Powiatowej Stacji odnotowano  
w dniu 16 lutego 2014 roku. Do końca czerwca br. zgłoszono 28 zatruć, odpowiednio w 2014…”. 

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

„Przepraszam bardzo,  

przekazuję prowadzenie Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.6”. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pan dr n. med. Jarosław Rutkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…odpowiednio w 2014 roku – 15 zatruć, w 2015 – 13.  

W czerwcu 2014 roku zarejestrowano 2 zgony z powodu przyjęcia substancji zastępczej. W bieżącym roku 
nie zarejestrowano przypadków śmiertelnych. Najmłodsza osoba zatruta dopalaczem miała 16 lat, 
najstarsza – 45.Oczywiście wśród osób zatrutych dominowały osoby młode do 30 roku życia i dominowali 
mężczyźni. Zabezpieczono 16 prób produktów podejrzanych o to, że są środkami zastępczymi.  
We wszystkich przypadkach badania toksykologiczne potwierdziły podejrzenia, w związku z czym nałożono 
kary pieniężne na (…) podmioty wprowadzające do obrotu dopalacze na kwotę 900 tys. zł w br.  

                                                           
6 Godz. 12.12. 
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Higiena komunalna i środowiska. 

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w I połowie 
br. pobrano 56 próbek z punktów kontrolnych, zlokalizowanych w stacjach uzdatniania wody i sieci 
wodociągowej. W analogicznym okresie poprzedniego roku pobrano 57 próbek. Wszystkie pobrane próbki 
w badanym zakresie były zgodne z wymogami zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jaki  
i bakteriologiczny – zachęcam do spożywania wody z kranu. Ponadto zbadano wodę ciepłą na obecność 
bakterii Legionella; W podmiotach leczniczych 34 próbki – 1 nie odpowiadała wymaganej jakości,  
w domach pomocy społecznej 7 próbek – wszystkie odpowiadały wymaganej jakości. 

Baseny kąpielowe 

Mieszkańcy miasta korzystali w minionym półroczu z 7 basenów: 3 ogólnodostępnych, 2 szkolnych,  
2 odkrytych. Basen rehabilitujący w Szpitalu Wojewódzkim był remontowany, a wobec tego nieczynny. 
Kompleksowe kontrole sanitarne tychże obiektów, obejmujące warunki higieniczne szatni, natrysków, 
niecek basenowych i innych pomieszczeń sanitarnych zostały przeprowadzone we wszystkich czynnych 
obiektach, a ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Próbki wody ze wszystkich basenów pobierane były  
z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Zarówno badanie fizyko-chemiczne, jak i mikrobiologiczne wody 
potwierdzały jej dobrą jakość. 

Składowisko odpadów 

Przeprowadzono w minionym półroczu 1 kontrolę sanitarną, w wyniku której nie stwierdzono 
nieprawidłowości, które byłyby podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Środki transportu. 

Dokonano kontroli 16 autobusów komunikacji publicznej. Skontrolowane pojazdy utrzymane były we 
właściwym stanie sanitarno-higienicznym z zewnątrz, jak i wewnątrz. 

Toalety publiczne. 

Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych toalet był odpowiedni. 
Obiekty wyposażone były w umywalki z ciepłą i zimną wodą, skutecznie wentylowane, zaopatrzone  
w ręczniki papierowe lub suszarki do rąk, także zaopatrzone w mydło, papier toaletowy. 

Pozostałe obiekty.  

W pozostałych obiektach przeprowadzono 250 kontroli, wydano 9 decyzji administracyjnych, nałożono  
8 mandatów karnych. Te pozostałe obiekty to domy pomocy społecznej, hotele, obiekty sportowe, zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne. 

Interwencje mieszkańców z obszaru higieny komunalnej. 

Wpłynęło w półroczu minionym 16 takich interwencji, dotyczyły m.in. złego stanu sanitarno-higienicznego 
w zakładzie fryzjerskim i tatuażu, zanieczyszczenia balkonów odchodami gołębi, niewłaściwą gospodarką 
odpadami komunalnymi i gospodarką ściekową, zagrzybieniem mieszkań, obecnością gryzoni  
i niewłaściwego utrzymania porządku na posesjach. Część interwencji została przekazana do rozpatrzenia 
innym instytucjom, innym organom zgodnie z ich kompetencjami. W 2014 roku – w porównaniu –  
do Sekcji Higieny Komunalnej wpłynęło 54 takich interwencji. 

Higiena dzieci i młodzieży. 

W I półroczu (…) br. nadzorem sanitarnym objęto łącznie 186 publiczne i niepubliczne placówki nauczania 
i wychowania. W ramach nadzoru przeprowadzono kontrole stałych placówek nauczania i wychowania  
w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego pod względem posiadanej infrastruktury, a więc 
funkcjonalności budynków, stanu technicznego, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania 
higieny osobistej uczniów oraz dokonano oceny warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach.  

Placówki oświatowo-wychowawcze mieszczą się na terenie Bielska w budynkach przystosowanych  
do działalności, zaopatrzone są w wodę do spożycia z wodociągu. We wszystkich skontrolowanych 
placówkach oświatowych i wychowawczych, uczniom i wychowankom, zapewniono dostęp do ciepłej wody 
oraz środki utrzymania higieny osobistej.  

Przeprowadzono badanie w zakresie oceny korzystania przez gimnazjalistów z natrysków po lekcjach 
wychowania fizycznego. To badanie przeprowadzono w 2015 roku w 6 wybranych gimnazjach publicznych, 
które posiadają szkolne bloki sportowe z natryskami (te 6 gimnazjów stanowi 35% wszystkich gimnazjów  
z terenu Bielska-Białej) i to badanie wykazało, że tylko 3% uczniów po zajęciach WF korzysta z natrysków.  
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We wszystkich badanych szkołach takie możliwości – przynajmniej potencjalne – uczniom były 
organizowane. Przede wszystkim uczniowie w badaniu ankietowym stwierdzili, że przyczyną niekorzystania 
z natrysków jest to, że nie mają czasu po zajęciach WF na te natryski (64%), natomiast 22% uczniów 
stwierdziło, że nie odczuwa takiej potrzeby. 

Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 

W pierwszym półroczu br. przeprowadzono 804 kontrole w 667 objętych nadzorem Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Skontrolowane obiekty to: 
� obiekty produkcji żywności – 50 obiektów, 
� obiekty obrotu żywnością – 368 (przede wszystkim sklepy), 
� obiekty żywienia zbiorowego – 243. 

Skontrolowano także miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością. Takich kontroli 
przeprowadzono 6. 

Najczęściej stwierdzane uchybienia to: niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń, 
przechowywanie artykułów spożywczych niezgodnie z zaleceniami producenta, obecność oferowanych, 
przeterminowanych artykułów spożywczych, brudne wózki i koszyki w sklepach spożywczych 
samoobsługowych, niewłaściwa jakość oferowanych potraw w zakładach żywienia zbiorowego. 

Sekcja Higieny…”. 

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

„Przepraszam.  

W kwestii formalnej – przywracam się do prowadzenia obrad.  

Dziękuję bardzo. 

Proszę kontynuować.7”. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja już kończę. 

Do Sekcji Higieny i Żywności wpłynęło w ciągu minionego półrocza 20 interwencji dotyczących 
nieprawidłowości w obiektach żywieniowo-żywnościowych, z których po rozpatrzeniu, 4 uznano  
za zasadne; jedną taką informację przekazano, zgodnie z właściwością miejscową, do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Grójcu, drugą do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej. 

Skarżący w interwencjach zgłaszali najczęściej: niewłaściwą jakość oferowanych środków spożywczych, 
obecność artykułów przeterminowanych, (…) niewłaściwą jakość tychże artykułów, nieprawidłowy stan 
sanitarno-porządkowy obiektów. 

Badania laboratoryjne żywności. 

W pierwszym półroczu br. w nadzorowanych obiektach pobrano do badań laboratoryjnych, w ramach 
urzędowej kontroli i monitoringu żywności, 160 próbek środków spożywczych. Zakres badań obejmował 
parametry mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, obecność zanieczyszczeń, w tym szkodników  
i ich pozostałości oraz obecność ciał obcych. Wyniki badań próbek nie wykazały nieprawidłowości. 

Podsumowując, stan sanitarny naszego miasta w I półroczu br. nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia 
publicznego. 

Dziękuję bardzo.”. 

 

                                                           
7 Godz. 12.22. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękujemy Panu Inspektorowi. 

Ja dodam, że nad tą oceną stanu sanitarnego obradowały trzy Komisje: Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu, Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej oraz Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.  

Bardzo dziękuję Panu Inspektorowi, że tak obszernie nam to przedstawił.”.  

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

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

„I przechodzimy do kolejnego punktu – który pojawia się raz (…) na kadencję w czasie sesji Rady Miejskiej 
– tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

Szanowni Państwo, 

jako Przewodniczący Zespołu ds. Wyboru Ławników chciałem przedstawić krótką informację na temat 
pracy tego Zespołu. 

W dniu 23 maja br., uchwałą Rady Miejskiej powołano ten Zespół; składa się z 17 osób – tworzą go:  
Radni Rady Miejskiej w liczbie 9, Dyrektor Biura Rady Miejskiej oraz 7 Sędziów Sądu Okręgowego i Sądu 
Rejonowego. 

Zakres zadań Zespołu określony zostały w § 2 ww. uchwały, który stanowi: „Zadaniem Zespołu będzie 
przedstawianie Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach w wyborach ławników oraz  
w ewentualnych wyborach uzupełniających przeprowadzanych w trakcie trwania bieżącej kadencji Rady 
Miejskiej – w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.”. Zgodnie  
z zapisem § 3 „Zespół ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem trwania bieżącej kadencji Rady Miejskiej.”. 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na ławników sądowych zgłosiły się 43 osoby. 53 osoby 
zostały zgłoszone przez sąd. Zatem łączna liczba kandydatów na ławników wyniosła 96 osób. 

W dniu 7 października 2015 roku Zespół przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami  
na ławników. Opinie Zespołu co do poszczególnych kandydatów zostały Państwu Radnym przekazane  
w materiałach na dzisiejszą sesję RM. Materiał ten objęty jest ochroną danych osobowych – przypominam. 
Zespół przyjął następującą zasadę: rekomendacje Prezesów Sądów uznano za równoważne pozytywnej 
opinii Zespołu. 

W rezultacie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych opinię pozytywną uzyskało 40 kandydatów, 
natomiast opinię negatywną 2 kandydatów plus 1 osoba nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną. 

Zakres wyboru dokonywanego przez Radę Miejską, to: 
▪ 59 ławników do Sądu Okręgowego, w tym 7 ławników do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy, 
▪ 37 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 17 ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy. 

Szanowni Państwo, kończąc to podsumowanie, chciałbym podziękować za współpracę wszystkim 
Członkom Zespołu, którzy aktywnie uczestniczyli w jego pracach, a Koleżanki i Kolegów Radnych bardzo 
proszę o uwzględnienie przy głosowaniu wypracowanej opinii o kandydatach. 
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Aby przeprowadzić wybory, ponieważ odbywają się one w sposób tajny – stąd ta kabina… 

(…) Panie Prezydencie proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Jeśliby można 5 minut przerwy po prostu – wniosek formalny muszę załatwić po prostu.”. 

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

„Dobrze. 

Ja mam taką propozycję – wybierzmy tylko Komisję Skrutacyjną, która w tym czasie będzie się mogła 
ukonstytuować i przygotować głosowanie. Dobrze? 

Pozwolę sobie tutaj wstępnie (z Klubami rozmawiałem) przedstawić kandydatury – oczywiście również 
mogą padać z sali do Komisji Skrutacyjnej.  

Jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości – proponuję Pana Radnego Maurycego Rodaka.  

Czy Pan Radny wyraża zgodę?”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Wyrażam.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości – proponuję Pana Radnego Dariusza Michasiów.8  

Czy…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej, śmiech. 

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

„Wszyscy jesteśmy Radnymi jednego miasta, tak że przepraszam za błąd, ale może już troszkę zmęczenie. 

Czy Pan Radny wyraża zgodę?”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Wypowiedź poza mikrofonem. Radny wyraził zgodę. 

                                                           
8 Radny Klubu PO. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

I jeśli chodzi o Klub Wyborców Jacka Krywulta – proponuję Panią dr Katarzynę Balicką. 

Czy Pani wyraża zgodę?”. 

 
Radna Katarzyna Balicka  
Wypowiedź poza mikrofonem. Radna wyraziła zgodę. 

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

Czy są jakieś inne kandydatury? 

Nie widzę zgłoszeń. W takim razie pozwólcie Państwo, że przegłosuję zamknięcie listy. 

Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie. 

W takim razie pozostaje przegłosować skład Komisji en bloc. Mamy trzech członków, wymienionych 
wcześniej. 

Kto jest za – aby tak powołać Komisję Skrutacyjną do głosowania w sprawie ławników? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie. 

Zapraszam Komisję – właśnie wybraną – Skrutacyjną, aby się ukonstytuowała i zgodnie z prośbą Pana 
Prezydenta – ile minut Panie Prezydencie?”.  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Pięć.”. 

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

„Pięć minut przerwy. 

Ogłaszam przerwę.9 

Dziękuję.”. 

 
Przerwa. 

 

                                                           
9 Godz. 12.29. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę o zajmowanie miejsc. 

Szanowni Państwo wznawiam obrady.10 

Quorum Radnych jest na sali. Bardzo proszę o ciszę. 

Szanowni Państwo chciałem zaproponować w kwestii procedury wyboru ławników, aby kontynuować 
obrady w trakcie pracy Komisji Skrutacyjnej, tj. podczas jej konstytuowania się, po dokonanym wyborze, 
oraz w trakcie liczenia głosów, po przeprowadzonym głosowaniu tajnym lub ewentualnie ogłoszenie wtedy 
przerwy w obradach. 

Jeżeli nie zobaczę głosów sprzeciwu uznam, że propozycja ta jest przyjęta. 

Nie widzę, zatem pracujemy dalej. 

Jeżeli Komisja Skrutacyjna się zgłosi i przedstawi swoje propozycje, wrócimy do tego punktu.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok. (…) Druk Nr 193 wraz z korektą. 

Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała zwiększająco-zmniejszająca. Korekta dotyczy wprowadzenia przez Pana Prezydenta  
(zarządzeniami) środków od Wojewody Śląskiego, m.in. na wybory, które się odbyły (…) w ubiegłym 
tygodniu w niedzielę, jak również na wypłatę zasiłków stałych, jak i dofinansowanie świadczeń z pomocy 
materialnej dla uczniów – i w związku z tym jest zmiana, ogólne kwoty przychodów, rozchodów, dochodów 
i wydatków.  

Jeśli chodzi zatem o całą uchwałę wraz z tą korektą: zwiększenie dotyczy środków MZD, które  
MZD uzyskał (…) w związku z tym, że dostał środki z tytułu rękojmi za wady, w związku z brakiem 
realizacji robót usterkowych przez zobowiązanych. Te środki proponuje się przeznaczyć oczywiście  
na usunięcie tych usterek, czyli wprowadzenie ich do dochodów i do wydatków budżetu. 

Zwiększenie z dochodów, które uzyskał Wydział Mienia Gminnego. Są to środki z tytułu wyższych środków 
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i te środki przeznacza się na wycenę, na wypłatę 
odszkodowań za nieruchomości, jak i uregulowanie zobowiązań podatkowych, z tytułu podatku  
od nieruchomości.  

Wprowadzenie do budżetu środków Rad Osiedla (…), otrzymanych w wyniku darowizn z przeznaczeniem 
na wnioskowane przez Rady Osiedla zadania, cele. 

Bezpieczeństwo publiczne. Tu (…) większe wpływy z tytułu mandatów karnych dla Straży Miejskiej  
z przeznaczeniem dla tej jednostki. Również Państwowa Straż Pożarna uzyskała środki z (…) Funduszu 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – proponuje się oczywiście wprowadzić do budżetu  
z przeznaczeniem dla tej jednostki.  

                                                           
10 Godz. 12.43. 
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Większe niż planowano wpływy z różnych tytułów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 313 tys. 
Są to różne wpływy, które uzyskały szkoły, m.in. z duplikatów, z wpływów za wynajem – i te środki 
oczywiście proponuje się przeznaczyć dla tych placówek, które je uzyskały.  

(…) Ta sama sprawa dotyczy „Pomocy społecznej” gdzie również są większe wpływy uzyskane przez 
placówki pomocy społecznej z tytułu darowizn czy z innych drobnych wpływów, z przeznaczeniem dla tych 
placówek. 

W „Edukacyjnej opiece wychowawczej” również taka sama sytuacja – dotyczy to wyższych wpływów  
z różnych tytułów z przeznaczeniem dla tych placówek. 

I również w dziale 900 – Miejskie Schronisko  dla Bezdomnych Zwierząt z kolei otrzymało środki z z odpisu 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych i proponuje się oczywiście przeznaczyć, zgodnie z wolą 
podatników, dla tej jednostki. 

W zakresie „Kultury fizycznej” tutaj mamy zwiększenie. Związane to jest z otrzymaniem środków  
z (…) Funduszu Kultury Fizycznej na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Ogrodniczych. To jest w sumie 350 tys. – proponuje się te środki wprowadzić do budżetu  
z przeznaczeniem na to zadanie.  

I również (…), ponieważ mamy zmiany dotyczące subwencji oświatowej – w sumie zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej w gminie i zmniejszenie w części oświatowej powiatu – w sumie per saldo 
jest zwiększenie subwencji o ponad 1,5 mln, którą oczywiście proponuje się przeznaczyć dla tych dwóch 
działów 801, 854.  

Mamy również większe wpływy, które uzyskał BBOSiR i te środki proponuje się przeznaczyć na wydatki,  
w tym na wykupy ruchomości, na zamianę gruntów pomiędzy Gminą a ZIAD, dla Straży Miejskiej  
na klimatyzację i na wydatki bieżące, jak już mówiłam wcześniej, dla „Oświaty”, dla zdrowia  
na dofinansowanie zakupu lasera dla (…) Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego, na „Pomoc 
społeczną” dla Domu Pomocy Społecznej, jak również na dodatki mieszkaniowe dla „Gospodarki 
komunalnej”, tu jest 1 mln zł na podwyższenie kapitału ZGO. I te wydatki, które tu są proponowane, 
proponuje się oczywiście sfinansować tymi zwiększonymi dochodami, które otrzymaliśmy, i w pozostałej 
części wolnymi środkami (…), zwiększenie deficytu, którego źródłem pokrycia są wolne środki,  
i jak również zmniejszonymi dochodami i wydatkami, które mamy w dziale „Transport”. Jest to zadanie 
inwestycyjne w związku ze zmianą harmonogramu (…) – pozostały wolne środki i proponuje się również 
przeznaczyć na te zwiększone wydatki. Poza tym proponuje się zmniejszyć wydatki w „Kulturze fizycznej”  
– tu jest kwota 3.580.000, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na budowę stadionu  
i w związku z tym zmniejsza się również deficyt i kredyt bankowy, który (…) służy jako planowanie tego 
deficytu. 

Zmiany w tej uchwale dotyczą również załącznika gdzie mamy zadania finansowane z udziałem środków. 
Są to w zasadzie głównie projekty edukacyjne – Leonardo da Vinci, Comenius, jak również program 
Erasmus. I tutaj są, oprócz takich drobnych zmian w tych projektach, wynikających powiedzmy  
z harmonogramu czy z potrzeb, które są związane z realizacją tych projektów, dodaje się dwa programy 
też dotyczące realizacji przez placówki oświatowe, czyli jeden program będzie realizowało VIII Liceum 
Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, i Zespół Szkół Gastronomicznych  
i Handlowych. 

Zmiany w tej uchwale również dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – przeniesienie z wydatków 
bieżących na wydatki majątkowe. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] 
Bezpieczeństwa i Samorządności, [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska i oczywiście Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– opinie są pozytywnie. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, tj. Druk Nr 194 – wersja II: Podjęcie uchwały w sprawie w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok.  

Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie.”. 

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

„Zmiany w tej uchwale dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. I jest przeniesienie dochodów  
i zawiązane jest z dostosowaniem planowanych dochodów do właściwej klasyfikacji. I dotyczy  
to po pierwsze projektów, zadań, które są sfinansowane w dziale „Oświata”, jak i „Edukacyjna Opieka 
Wychowawcza”, również w „Administracji” – jest to projekt związany ze środkami unijnymi w ramach 
realizacji zadań instytucji pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego; i tu jest 
przeniesienie pomiędzy zadaniami gminy i powiatu. 

W zakresie wydatków środki zaoszczędzone przez Miejski Zarząd Dróg, pomiędzy działami proponuje się 
przenieść do działu 600 na wykonanie progów zwalniających ul. Krausa, Kryształowej i Doliny Miętusiej. 

Z kolei środki, 30 tys. – które są w dziale, dysponuje „promocja”, jak również Wydział Kultury – dla BCK  
na promocję „Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej”. I tutaj zmiany, których wcześniej nie było w tej I wersji  
– tutaj chodzi o wprowadzenie do budżetu i dokonanie przeniesienia kwoty 972.112 zł, w tym na nabycie 
udziałów w Bielskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 960 tys. i 12.112 zł na wypłatę świadczenia 
odszkodowawczego członkowi OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu, na skutek doznanego w związku  
z pełnieniem służby. 

Poza tym zmiany są związane ze środkami, którymi dysponuje Wydział Polityki Społecznej  
z przeznaczeniem na zorganizowanie Wigilii, paczek świątecznych dla osób najuboższych. I środki, które 
dotychczas mieliśmy przeznaczone w zadaniu dotyczącym „Modernizacja boisk zlokalizowanych przy 
placówkach oświatowych” (…) – one były w dziele 801 – konieczne jest przeniesienie tych środków  
do działu „Kultura fizyczna”. Związane to jest (…) z uwagi na umowę o dofinansowanie tego zadania  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

I drobne zmiany dotyczą środków z „Ochrony środowiska”, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy 
„Podkowa”.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały w wersji pierwszej obradowały dwie Komisje – Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu, i Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz nad II wersją Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywnie. 
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

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

„Szanowni Państwo, 

wracamy do punktu numer 7 porządku obrad w związku z zakończeniem pracy przez Komisję Skrutacyjną. 

Udzielam głosu Przewodniczącemu Komisji – nie wiem kto nim jest, ale bardzo proszę o przestawienie 
sposobu głosowania oraz zasad. 

Bardzo proszę, z tego co już wiem, Przewodniczącą jest Pani dr Balicka.  

Bardzo proszę udzielam Pani głosu.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

zasady głosowania tajnego w spawie wyboru ławników. 

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej. 

Karty do głosowania wydawane są w kolejności alfabetycznej każdemu z Radnych przez Komisję 
Skrutacyjną. Po otrzymaniu karty do głosowania, Radny udaje się do kabiny, gdzie dokonuje aktu 
głosowania, a następnie złożoną kartę do głosowania wrzuca do urny w taki sposób, aby strona 
zadrukowana nie była widoczna. 

Radny może dokonać wyboru wszystkich kandydatów na ławników z danej listy, ponieważ liczba 
kandydatów jest równa liczbie ławników, zgłoszonej przez Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego  
w Bielsku-Białej.  

Oddanie głosu „za” danym kandydatem to pozostawienie nieskreślonego imienia i nazwiska tego 
kandydata. Oddanie głosu „przeciw” kandydatowi to skreślenie imienia i nazwiska tego kandydata. 

Chcielibyśmy tutaj jako Komisja zaznaczyć, że nie wystarczy skreślenie numeru porządkowego na liście, 
danego kandydata, ale skreślenie całego imienia i nazwiska danej osoby, tak aby jakichkolwiek wątpliwości 
uniknąć. 

Wszelkie ewentualne dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu. 

Dla ustalenia ilości Radnych biorących udział w głosowaniu nie bierze się pod uwagę kart do głosowania 
przedartych całkowicie na dwie lub więcej części lub innych niż urzędowe. 

Za wybranych przez Radę Miejską na ławników uznaje się kandydatów, którzy uzyskali więcej głosów  
„za" niż głosów „przeciw”. 

Szanowni Państwo,  

my teraz tutaj będziemy wyczytywać…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeszcze momencik, bo muszę przegłosować zasady głosowania, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Bardzo prosimy Panie Przewodniczący.”. 

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

„W związku z przedstawioną przez Panią Przewodniczącą procedurą głosowania, trzeba ją przegłosować. 
Dlatego przystępujemy do głosowania. 

Poddaję pod głosowanie zaproponowane przez Komisję Skrutacyjną zasady głosowania tajnego w sprawie 
wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Jednogłośnie te zasady zostały przegłosowane. 

Mam też prośbę techniczną…”.  

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, my też prosimy o zaprotokołowanie, że jesteśmy „za”.”. 

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

„Tak – członkowie Komisji również są za.  

(…) Mam prośbę techniczną, ponieważ Państwo, którzy są na widowni nad (…) kabiną do głosowania, 
bardzo proszę – może nawet straż miejską, jeżeli jest – aby Państwo przesunęli się poza ten pierwszy filar. 
Tego wymaga tajne głosowanie. Bardzo przepraszam za utrudnienia; na ten moment, tylko na czas 
głosowania. Bardzo dziękuję za współpracę. 

Szanowni Państwo, w takim razie oddaję głos Pani Przewodniczącej. Proszę Komisję o przeprowadzenie 
głosowania i wzywanie kolejno osób z Rady Miejskiej. 

Dziękuję.”.  

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący,  

Szanowni Państwo my teraz będziemy po kolei, zgodnie z tymi zasadami, które przedstawiłam, 
wywoływać, zapraszać tutaj do nas Radnych. Każdy Radny otrzyma cztery takie pakiety list, w czterech 
różnych kolorach. Wszystkie strony są opieczętowane. 

Balicka Katarzyna jako pierwsza.  

Następnie prosimy – Batycki Ryszard. 



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

RM.0002.12.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 29 października 2015 roku 

 
 

Strona 39 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Zapraszamy Panią Radną Bognę Bleidowicz. 

Zapraszam Pana Radnego Przemysława Drabka. 

(…) Panią Radną Renatę Gruszkę prosimy. 

Prosimy Pana Radnego Krzysztofa Jazowego. 

Prosimy Pana Radnego Jarosława Klimaszewskiego. 

Zapraszamy Pana Radnego Marcina Lisińskiego. 

Zapraszamy Pana Radnego Konrada Łosia. 

Zapraszamy Pana Radnego Karola Markowskiego. 

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypomnimy, że oddanie głosu za, to pozostawienie nieskreślonego 
imienia i nazwiska tego kandydata, a oddanie głosu przeciw to skreślenie imienia i nazwiska tego 
kandydata. 

Zapraszamy Pana Radnego Romana Matyję. 

Zapraszamy Pana Radnego Dariusza Michasiów. 

Prosimy Panią Radną Grażynę Nalepę. 

Zapraszamy Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk. 

Zapraszamy Panią Radną Monikę Połatyńską. 

Prosimy Pana Radnego Grzegorza Pudę. 

Prosimy Pana Radnego Maurycego Rodaka. 

Zapraszamy Pana Radnego Adama Ruśniaka. 

Zapraszamy Pana Radnego Piotra Ryszkę. 

Prosimy Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. 

Prosimy Pana Radnego Leszka Wieczorka. 

Zapraszamy Pana Radnego Szczepana Wojtasika. 

Zapraszamy Pana Radnego Adama Wykręta. 

Zapraszamy Panią Radną Małgorzatę Zarębską. 

I raz jeszcze zapraszamy Pana Piotra Ryszkę. 

Szanowni Państwo, wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji oddali swoje głosy. 

Bardzo dziękujemy.”. 

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

„Bardzo dziękuję Komisji. 

Kontynuujemy porządek obrad, w tym czasie Komisja Skrutacyjna będzie liczyła głosy i po zakończeniu 
swojej pracy i wynikach nam je przedstawi.”. 
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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  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jesteśmy w punkcie numer 10. 

Przekazuję prowadzenie Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”.11 

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

„Bardzo dziękuję. 

Do protokołu – przejmuję prowadzenie obrad w punkcie 10., tj. 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. 

Proszę uprzejmie Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w tej uchwale zmiany dotyczą oczywiście ogólnej kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
– związane to jest jako skutek poprzednich uchwał, jak również zmiany dotyczące zadań, które w zasadzie  
w większości dotyczą również zmian – związane to jest z wprowadzeniem również w poprzednich 
uchwałach. Oprócz tego tu jeszcze mamy zmiany związane z zadaniem „Rozwój Zrównoważonego 
Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej", który (…) będzie realizował zarówno MZK, jak i MZD. (…) Wynika 
to z podwyższenia alokacji na konkurs, spowodowane jest korzystnym kursem euro z 83 do 84%  
i te zmiany są tutaj uwzględnione. 

W wydatkach bieżących jest wprowadzenie środków na przyszły rok, dotyczących świątecznych dekoracji 
miasta i oczywiście pokryciem zobowiązań z tym związanych z tego roku, wprowadzenie środków  
na stypendia dla zawodników i zawodniczek na przyszły rok żeby można rozpocząć procedurę jeszcze 
końcem tego roku. Zmiany dotyczą również zadania, które (…) jest planowane do realizacji w przyszłym 
roku, mianowicie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki”, na które 
planuje się pozyskać środki w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, jak również m.in. (…) zadanie „Budowa obiektów lekkoatletycznych przy  
ul. Słowackiego” gdzie również mamy mieć dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.   
To są środki, które będziemy realizować – zadanie w roku 2015 i ’16. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 16 Radnych.”. 

                                                           
11 Godz. 13.18. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Bielska-Białej za 2015 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 188, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2015 rok.  

Bardzo proszę o przedstawienie uchwały – Pani Skarbnik Łakomska.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jak już Państwu wiadomo, ponieważ miasto ma liczbę mieszkańców, która przekracza 150 tys. mamy 
obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego. Podmiotu, który dokona badania – wyboru tego 
dokonuje Rada (…) i została procedura odpowiednia wdrożona i proponuje się żeby tą firmą, która będzie 
badać nasze sprawozdanie za rok 2015 była firma Rekord-Wespra Zespół Weryfikacji Sprawozdań  
i Organizacji Rachunkowości Spółka z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– 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, głosami 17 Radnych.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadającej Miastu 
Bielsko-Biała, wynikającej z tytułu pożyczek udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii - 
Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu 12, Druk Nr 190, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
wierzytelności przypadającej Miastu Bielsko-Biała, wynikającej z tytułu pożyczek udzielonych Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Druk Nr 190. 

Proszę o przedstawienie treści uchwały.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

na poprzedniej sesji (…) Radni podjęli uchwałę o sposobie umarzania pożyczek, wierzytelności i w związku 
z tym, że jest to kwota, która przekracza uprawnienia, które ma prezydent, dlatego wnioskujemy do Rady 
o umorzenie tej pożyczki, bo przychodzi w tej chwili okres spłaty.  

Szpital jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej – bardzo trudnej – i nie tylko, że nie ma możliwości 
spłaty, ale nieumorzenie tej pożyczki powoduje, że nie może nawet dalszych działań, jakichś 
restrukturyzacyjnych – jeśli chodzi o środki finansowe – podjąć. Dlatego proszę uprzejmie Radnych  
o przegłosowanie tej uchwały.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  
– zaopiniowała ją pozytywnie oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – również zaopiniowała 
pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 17 Radnych.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-
Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 187, tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie udzielenia 
dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik Gajewską o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Szpital Wojewódzki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu lasera holmowego wraz z osprzętem dla 
potrzeb Oddziału Urologicznego tego szpitala. 

Orientacyjny koszt zakupu to kwota 290 tys. zł, ale tutaj wsparcie finansowe (…) deklarują jeszcze inne 
samorządy, w tym Zarząd Województwa Śląskiego. 

Prośba pod adresem tutejszego samorządu to kwota 50 tys. zł i na taką został przygotowany projekt 
uchwały.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam tylko do tego uzasadnienia, jako dyrektor tego Szpitala, Szanowni Państwo, że Oddział Urologii jest 
jedynym oddziałem zabezpieczającym mieszkańców Bielska-Białej, ale również i innych mieszkańców 
całego regionu, stąd inicjatywa, która wyszła ze strony samorządów, wspomożenia zakupu lasera, który 
umożliwi nową technologię zabiegów operacyjnych w tej dziedzinie. 

Chciałem dodać, że również wspomoże ten zakup Fundacja z Niemiec, jedna (…) z gmin niemieckich oraz 
gminy powiatów żywieckiego i bielskiego. Ta inicjatywa jest niezwykle cenna i pokazuje, że samorządy 
przywiązują wagę do działań w zakresie medycyny. 

Bardzo proszę taka dodatkowa uwaga z mojej strony. 

Szanowni Państwo, opiniowała tę uchwałę Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – również 
zaopiniowała 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. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 18 Radnych.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 186: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
na rok 2016. 

Proszę uprzejmie, proszę – Pan Naczelnik Stańco.”. 

  
Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Marek Stańco 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

niniejsza (…) uchwała wypełnia ustawowy obowiązek wynikający z art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym w sprawie corocznego ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku  
do obecnie obowiązującej uchwały są one nieznacznie niższe. Dodam, że opłaty te stanowią dochód 
miasta na prawach powiatu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – zaopiniowała ją pozytywnie 
oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – również zaopiniowała pozytywnie. 
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta głosami 17 Radnych za.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 191, tj. podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13  
w Bielsku-Białej". 

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały.”. 

  
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Jan Pacia 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy projekt uchwały o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w kwocie 2.624.000 zł na realizację zadania wymienionego w tytule uchwały. Kwota całości pożyczki 
zostanie pobrana w roku przyszłym. To zadanie jest przygotowane w pełni do realizacji. Dodam, że kwota 
pożyczki to jest maksymalna kwota o jaką gmina może się starać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska, czyli 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. I tu nic się nie zmieniło, po spłacie 50% 
pożyczki, pożyczka ta może zostać umorzona w 40%. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panu Naczelnikowi Paci. 

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej – zaopiniowana 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, głosami 18 Radnych.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości 
punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących  
w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 183: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie Pana Dyrektora o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiam projekt korekty uchwały, którą Rada Miejska podjęła 23 czerwca w sprawie zasad kryteriów 
naboru do Bursy. 

W czasie procedowania i pod obradami Komisji, Wysokiej Rady wydawało się wszystko w porządku, 
natomiast materiał, który dotarł do Wojewody zawierał błąd formalny. Wszystkie kryteria, które ustawowo 
są określone, powinny mieć tą samą wartość punktową. W jednym przypadku ta wartość punktowa jest 
inna. I (…) proszę o dokonanie zmiany w tej uchwale, żeby ta wartość punktowa była identyczna  
we wszystkich kryteriach.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – zaopiniowana 
pozytywnie. 

Dołączone jest również oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, że druk ten 
został skierowany komunikatem Dyrektora do konsultacji społecznych i że były one przeprowadzane  
i zamieszczane poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Nie wpłynęły żadne 
uwagi ani opinie w kwestii podejmowanej przez nas w tej chwili uchwały. 

Proszę bardzo, nie widzę więcej 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, głosami 18 Radnych.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września  
2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

„Punkt 17 został zdjęty. 

Proszę bardzo – 17a – Pan Przewodniczący Drabek w kwestii formalnej. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

jednak wnioskuję i proszę o obradowanie nad punktem 17 dzisiejszego porządku obrad, bo zgodnie  
ze Statutem i zapisami Regulaminu naszej Rady Miejskiej, żeby zmienić porządek obrad i zdjąć punkt 
porządku obrad – w § 15 pkt 2 – Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady. Zabrakło tego – tych głosów nie uzyskał ten wniosek  
o zdjęcie z porządku obrad. W związku z powyższym punkt jest w porządku obrad i wnioskuję do Pana 
Przewodniczącego o obradowanie w punkcie 17 nad projektem uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 września 2015 r., która dotyczy 
właśnie sprawy P.K. THERMA.  

Dziękuję serdecznie.”. 

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

„Proszę bardzo Panie mecenasie.  

Jest Pan mecenas? Nie ma. 

Jakie były wyniki głosowania – bo przepraszam…”. 

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

„Dwanaście do jedenastu.”. 

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

„Ustawowy skład to jest 25 osób – powinien być 13. Tak?”. 

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

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

„Tak, zgadza się. 

W takim razie głosowanie poprzednie jest niewłaściwe. 

Dziękuję za przypomnienie o tym fakcie. Wobec powyższego, zgodnie z wynikiem głosowania, ten punkt 
zostaje przywrócony do porządku obrad.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„W związku z tym…  

Proszę bardzo, w kwestii formalnej Pan Szczepan Wojtasik?”. 

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

„Panie Przewodniczący proszę o 5 minut przerwy ze względu na to, że Komisja obraduje i myślę,  
że dokończy, a będzie quorum, jest quorum, ale będą wszyscy na sali.”. 

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

„Ale nie ma to w tej chwili znaczenia. 

Poddaję to pod głosowanie – w każdym wniosku o przerwę Rada wyraża swoją opinię – zanim przekażę 
prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.  

Proszę bardzo, kto z Państwa jest za 5-minutową przerwą? Ponieważ ja uważam, że akurat możemy 
wyrazić opinię – nie musiałem poddawać pod głosowanie, ale jednak tak. Kto jest za? Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?  

Dziesięciu – tak. Ogłaszam 5-minutową przerwę.”12 

 
Przerwa. 

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

„Zakończyliśmy punkt 16 porządku obrad13 i zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Pana Przewodniczącego 
Drabka – jeszcze raz chciałem przeprosić za proceduralny błąd i zdjęcie z porządku obrad punktu, który 
nie został zdjęty.  

Wobec powyższego punkt numer 17a pozostaje w porządku obrad – przepraszam, 17 (…). 

Szanowni Państwo Komisja Skrutacyjna jest gotowa, bardzo proszę o przekazanie wyników głosowania 
tajnego.”. 
 

                                                           
12 Godz. 13.34. 
13 Godz. 14.02 – wznowienie obrad. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 

Protokół Nr 1/15 sporządzony na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w dniu 29 października 2015 roku 
przez Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji, Pan Dariusz 
Michasiów – Członek Komisji, Pan Maurycy Rodak – Członek Komisji, celem wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego i Sądu Okręgowego w głosowaniu tajnym. 

Po stwierdzeniu, że głosowanie zostało zakończone Komisja obliczyła, na podstawie listy obecności,  
że na 25 Radnych uprawnionych do głosowania, w głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych.  

Komisja po otwarciu urny ustaliła następujące wyniki głosowania. 

W głosowaniu nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej oddano kart  
do głosowania: 24. Oddano kart nieważnych: 0. Liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych 
kandydatów zawiera Załącznik Nr 1. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej 
wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 2. Członek Komisji (…) odczyta teraz nazwiska tych 
osób.”. 

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

„Bardzo przepraszam,  

z powodów formalnych przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.14 

Dziękuję.”. 

 
Radny Maurycy Rodak – Członek Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wykaz ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, wybranych na kadencję 2016-2019:  
Bużek Małgorzata, Cecerski Piotr, Fabia Adam Mieczysław, Fiema Grażyna, Frąckowiak Małgorzata, 
Gańczarczyk Janina, Gąsienica-Kołodziej Maria, Gibas Jerzy, Gibiec Teresa, Greń Ewa, Grzybowska Anna, 
Guzy Anita Małgorzata, Herzyk Stanisław, Jagosz Elżbieta, Janik Małgorzata, Kamińska Bożena, Kamiński 
Kazimierz, Konieczna Maria, Kostecka-Wal Joanna Elżbieta, Krawczyk Henryk Andrzej, Rupa Romana 
Teresa, Krystian Halina, Kuś Ilona Urszula, Laszczak Krzysztof, Lenert Janina, Markowska Grażyna, 
Michalski Adam Józef, Mielnik Marek, Moczała Aureliusz Andrzej, Namiota Bożena, Niedzielski Andrzej, 
Ochwat Ewa, Opyrchał Teresa, Pawełek Adam, Pietrasina Anna, Rojczyk Alicja, Ryplewicz Maria, Rytwiński 
Tadeusz, Sadlik Barbara, Sadowska Jolanta, Szatanik Grażyna Janina, Szubert Dorota, Szymańska Krystyna 
Ewa, Śliwa Magdalena, Śliwińska Irena, Urbaniak Stanisława, Wilk Mieczysław, Zakowicz-Lekki Leokadia 
oraz Ziaja Krystyna.”. 

 

                                                           
14 Godz. 14.05. 
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Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo,  

w głosowaniu nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w sprawach  
z zakresu prawa pracy, Komisja stwierdziła, iż oddano kart do głosowania: 24. Oddano kart nieważnych: 0. 
Liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego 
protokołu. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały osoby określone w Załączniku 4, które teraz zostaną 
odczytane.”. 

 
Radny Maurycy Rodak – Członek Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wykaz ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 
wybranych na kadencję 2016-2019: Fudala Zofia, Hankus Zuzanna, Hendzel Antoni, Tlałka Katarzyna, 
Studencka Emilia, Stępień Tomasz, Szatanik Maria.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

W głosowaniu nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej oddano kart  
do głosowania: 24. Oddano kart nieważnych: 0. Liczbę uzyskanych głosów przez poszczególnych 
kandydatów zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej 
wybrane zostały osoby określone w Załączniku Nr 6, a zatem.”. 

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

„Wykaz ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wybranych na kadencję 2016-2019:  
Biłka Stanisław, Brylska Halina Matylda, Czarnota Mirosława, Głowicka Jadwiga, Gnela Jadwiga, Jasiura 
Renata, Kasperek Wanda, Kiraga Zofia, Koch Małgorzata Maria, Kozłowska Halina, Kubańda Elżbieta,  
Kula Alina, Mintus Agata, Rosner Emilia, Syguła Krystyna, Wawrzkowicz Grażyna, Witkowska Anna, 
Witoszek Bożena i Zuziak Lucyna.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

W głosowaniu nad wyborem ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w sprawach  
z zakresu prawa pracy, oddano kart do głosowania: 24. Oddano kart nieważnych: 0. Liczbę uzyskanych 
głosów przez poszczególnych kandydatów zawiera Załącznik Nr 7. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  
w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały osoby określone w Załączniku 8.”. 
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Radny Maurycy Rodak – Członek Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Wykaz ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 
wybranych na kadencję 2016-2019: 

Błotko Piotr, Bohacz-Gawłowska Ewa, Burchart Bogumiła, Dobosz Małgorzata, Dyduch Barbara, Dzirba 
Tadeusz, Głodzik Mariusz Dariusz, Hajek Zofia Maria, Heinrich Irena Stanisława, Kilarski Adam Sławomir, 
Kubala Jan Franciszek, Leszczyńska Grażyna Maria, Migdalski Gabriel Mirosław, Muras Sabina, Nizioł Józef, 
Rosicka Barbara oraz Słowicka Alina Maria.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Ławników 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękujemy.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wybranym ławnikom gratulujemy. Ja przy okazji chciałem serdecznie podziękować Radnym z Komisji 
Skrutacyjnej za szybką i taką bardzo pomocną dla nas pracę. 

Szanowni Państwo,  

w związku ze zmianami, z uwagą, którą tutaj wniósł Pan Przemysław Drabek i z tym, co już powiedział  
Pan Przewodniczący Batycki… 

Aha jeszcze musimy po prostu te osoby przegłosować w sprawie wyboru ławników – przepraszam. 

Szanowni Państwo, jak już podkreśliłem, Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę, wyniki zostały 
przedstawione. Uwzględniając powyższe, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
ławników na kadencję 2016-2019 – Druk Nr 189 – z uwzględnieniem wyników głosowania tajnego. 

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

Jednogłośnie uchwała została podjęta i w ten sposób ławnicy zostali w naszym mieście na kolejną 
kadencję wybrani.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia 22 września  
2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

„Przypominam, że jesteśmy w punkcie numer 17, Druk Nr 192. Jest to projekt uchwały z inicjatywy Klubu 
Radnych PiS. 

Bardzo proszę o przedstawienie w imieniu inicjatorów – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Serdecznie dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym prosić i wnioskować o przyjęcie uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr (…) XI/176/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Jako wnioskodawcy niniejszego projektu uważamy, iż uchwała Rady Miejskiej Nr XI/176/2015 z dnia  
22 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała 
udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podjęta bez uzasadnionych podstaw 
merytorycznych, sprzeczna jest z oczekiwaniami i interesem lokalnej wspólnoty samorządowej.  

Jednostronne oświadczenie woli, w postaci deklaracji wyrażającej gotowość nabycia należących do Gminy 
Bielsko-Biała udziałów w P.K. „Therma” Spółka z o.o., złożone przez Spółkę PGNIG Termika nie powinno 
stanowić wyłącznej i wystarczającej podstawy do podejmowania przez ograny gminy działań odnośnie 
zbycia udziałów.  

Szersze oczywiście uzasadnienie, Szanowni Państwo, wszyscy macie przekazane w formie pisemnej wraz 
uchwałą. Uchwała ta była również szeroko dyskutowana na posiedzeniach dwóch Komisji merytorycznych: 
Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji budżetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i na tych Komisjach 
uzyskał ten nasz wniosek opinie pozytywne. 

Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że Spółka THERMA jest to firma, która jest firmą strategiczną dla 
Bielska-Białej (…) i nie powinniśmy w żaden sposób ingerować w tej chwili w takie działania, prowadzić 
takich działań, które miałyby zmierzać do zbycia udziałów w tej firmie i sprzedania tej firmy. Jesteśmy 
zdecydowanie przeciwni sprzedaży tej Spółki i dlatego wnosimy o to, żeby uchylić poprzednią uchwałę  
i pozostawić układ własnościowy taki, jaki jest dotychczas. 

Równocześnie do Pana Przewodniczącego mam taką prośbę, bo z tego co wiem, udzielono też głosu 
przedstawicielowi Spółki THERMA, jednak został tam udzielony w (…) części „Sprawy różne”, ale mam 
prośbę, że jeżeli ten punkt wrócił do porządku obrad i jest w porządku obrad, jest obradowany, żeby 
przedstawiciel P.K. THERMA mógł zabrać głos w tym punkcie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Oczywiście…”. 

 
Oklaski na galerii sali sesyjnej. 

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

„…oczywiście głos będzie udzielony, to jest logiczna konsekwencja tego, że ten punkt został jakby  
w programie dzisiejszej sesji. 

Rozumiem, że Pan Radny Puda się wycofał, czyli bardzo bym prosił przedstawiciela (…) załogi  
P.K. THERMA o zabranie głosu w tej chwili. 

Bardzo proszę tutaj na mównicę. 

Kto w imieniu Państwa będzie przemawiał?  

Pani. Bardzo proszę. 

Bardzo proszę, proszę się też przedstawić.”. 
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Przedstawiciel załogi P.K. „Therma” Sp. z o.o. – Pani M_________ S_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzień dobry.  

M_____ S_____. Jestem wytypowana przez załogę THERMY, ażeby Państwu przedstawić (…),  
tu w punktach krótko, jaka jest sytuacja naszej firmy i zaniepokojenie firmy podjętymi działaniami  
w sprawie zbycia udziałów – przez Gminę – Spółki THERMA. 

Jestem 30-letnim pracownikiem tej (…) Spółki, także w ogóle załoga jest bardzo wieloletnia. Większość 
pracowników poświęciła ponad 30 lat pracy na budowanie struktur tej Spółki.  

Jeśli chodzi o kondycję firmy, proszę Państwa. Trochę nas zaskoczyło uzasadnienie uchwały intencyjnej,  
że wymagamy inwestora strategicznego, bo kondycja Spółki THERMA jest naprawdę bardzo dobra.  
W latach 2000-2014 na remonty, inwestycję, infrastrukturę ciepłowniczą przeznaczyliśmy ponad 150 mln 
złotych. Tylko w ubiegłym roku 2014 zainwestowaliśmy na ten cel 10 mln złotych. W ostatnim 
dziesięcioleciu na przyłączenia nowych odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego przeznaczyliśmy 
30 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2014 Spółka posiadała kapitał rezerwowy w wysokości ponad  
33 mln złotych.  

Więc jeżeli chodzi o taką bardzo krótką, w esencji podaną informację kondycji firmy, finansową kondycję 
firmy, uważamy że jesteśmy bardzo dobrze prosperującą firmą na rynku. Zagrożenia, które niesie chęć 
sprzedaży udziałów naszej Spółki są wielkie. Mówi się o tym, że nie powinno być niepokoju, że nic nam nie 
grozi i tego typu są uzasadnienia. Nie do końca się z tym zgadzamy jako (…) załoga, a przede wszystkim 
jako przedstawiciele, jako mieszkańcy tego miasta, bo wzrost cen ciepła jest bardzo realny. (…) Takich 
kilka przykładów.  

Nowy właściciel, jeżeli weźmie sobie kredyt, to włoży to w cenę raty spłaty tego kredytu, włoży w cenę 
ciepła i tutaj nie ma żadnego „zmiłuj się”. Nikt z Gminy, nikt z włodarzy miasta nie będzie miał wpływu  
na to, czy właściciel firmy, nowy właściciel firmy ma prawo wziąć sobie kredyt czy nie. Tego nikt nikomu 
nie może zabronić i tutaj (…) co do tego nikt z Państwa nie ma wątpliwości. Firma, która… – tutaj jest 
mówione, że wyraziła jakby chęć wykupienia Spółki THERMA – jest to firma z Warszawy, czyli rozumiemy, 
że po prostu patrząc na dzisiejszy rynek wszystkie służby są scentralizowane, czyli pracownicy THERMY 
mogą się liczyć z bardzo dużymi zwolnieniami. To jest, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy po trzech 
restrukturyzacjach z (…) 426 pracowników, to jest na dzień dzisiejszy 162 osoby. To jest 162 rodziny  
– i tak to należy rozumieć – rodziny z Bielska-Białej, które mają tutaj i z okolic zatrudnienie.  

A (…) analizując sytuację w ogóle, jak to wygląda na rynku, niestety patrząc w okolicy i troszeczkę dalej  
w kraju, przychodzi nowy właściciel, a szczególnie w naszym przypadku gdzie jesteśmy tak doinwestowaną 
firmą, tak zremontowaną, tak dokapitalizowaną, przychodzi nowy właściciel i tak naprawdę  
te 10, 12 milionów, które my corocznie z odpisów amortyzacyjnych przekazujemy na remonty, inwestycje 
na pewno nie będą zainwestowane w Gminie – nie miejmy co do tego żadnych złudzeń, bo te pieniądze 
będą wyprowadzone z Bielska. Te pieniądze będą przeznaczone na inne miejsca, w których ten właściciel 
będzie miał takie potrzeby. Przykładem takiej (…) firmy może tutaj z niedaleka, z podwórka po sąsiedzku, 
niech będzie Gmina Wadowice, która sprzedała swoją spółkę ciepłowniczą i na dzień dzisiejszy musiała  
ją bardzo szybko odkupywać w bardzo zdewastowanym, zrujnowanym stanie. I niestety, ale  
to mieszkańcy, mieszkańcy – i tutaj będzie podobna sytuacja, jest takie zagrożenie, bo tak to się dzieje – 
że to mieszkańcy będą musieli ponieść potem koszty ponownego odbudowy tego majątku.  

Jeżeli chodzi o przykład tych zwolnień, o których mówiłam, niebezpieczeństwa zwolnień pracowników 
THERMY, niech będzie przykładem również tutaj nasza elektrociepłownia Bielsko, Czechowice – dwa 
oddziały. Przed przejęciem przez firmę TAURON zatrudnionych tam było ponad 600 osób, dzisiaj 
zatrudnionych jest 170 proszę Państwa osób – 170 osób – z czego niecałe 70 w Bielsku. Wszystkie miejsca 
pracy zostały wyprowadzone na Śląsk, w opolskie i w inne regiony kraju. Nie wiem, czy naprawdę na tym 
nam zależy? Nam bielszczanom na pewno nie. 

I jeśli chodzi o awarie. Proszę Państwa, słowo „awaria” dla nas mieszkańców Bielska jest po prostu jakąś 
utopią na chwilę obecną – i to od wielu lat, jak działa nasza Spółka, a wiemy jak to będzie wyglądało. 
Będzie to wyglądało w ten sposób, że mieszkańcy będą dzwonić na jakąś infolinię i być może jakieś służby 
z Opola, z Białego Stoku, nie wiemy jeszcze skąd, przyjadą i może tę awarię naprawią.  

Proszę Państwa i to nie jest tylko tak, że my walczymy o miejsca pracy dla pracowników THERMY.  
Nie, my walczymy o to, aby w Gminie pozostała spółka gminna, bo to jest nasz wspólny majątek, wspólny 
majątek mieszkańców Bielska – i po prostu chcielibyśmy takim silnym głosem do Państwa przemówić.  
A takim jakby potwierdzeniem na to, że to nie tylko nasz interes jako pracowników, tylko interes tutaj 
publiczny, interes Gminy, niech będzie to pismo, które zostało skierowane od sześciu największych 
spółdzielni mieszkaniowych w Bielsku do Prezydenta Miasta Bielsko i do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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I naprawdę trudno odmówić tym ludziom kompetencji, że po prostu nie wiedzą co piszą i nie wiedzą  
co mówią. Oni dokładnie wiedzą jak są obsługiwani przez THERMĘ, w jaki sposób mają zabezpieczone 
ciepło i jak to funkcjonuje od lat. I to bezpieczeństwo ciepła jest zabezpieczone przez naszą firmę.  

(…) Jeżeli chodzi o chęć sprzedaży (…) THERMY. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch Komisjach, 
rozmawiać z Państwem, z wieloma z Państwem – i za co serdecznie dziękujemy, że Państwo znaleźliście 
dla nas czas i wysłuchaliście tych argumentów, które mieliśmy do powiedzenia – ale te Komisje naprawdę 
nie dały nam żadnych złudzeń. Jest wola sprzedaży Spółki THERMA – nie mamy co do tego żadnych 
złudzeń. To jest tylko kwestia kiedy i za ile. I naprawdę mamy ogromną prośbę żeby się Państwo pochylili 
nad tym projektem (…), naprawdę zastanowili, czy Gmina Bielsko, czy my mieszkańcy naprawdę chcemy 
tego, aby Państwo zdecydowali o sprzedaży tak mocnej, tak dobrej firmy, która jest naprawdę wizytówką 
dla miasta. Jesteśmy tak nowocześnie i zmodernizowaną firmą.  

Proszę Państwa i jeszcze może tak na koniec jedno, dwa zdania. Zadłużenia, to zadłużenia bywają  
i bywają szczególnie z budżetówki. Nie zdarzyło się, nie zdarzyło się w THERMIE żeby kiedykolwiek był 
odłączony jakiś szpital, szkoła, przedszkole, hospicjum. Proszę Państwa, Pan Prezes, Pani Prezes siedzą  
i mają kolejkę pod gabinetem, kiedy zaczyna się sezon grzewczy i jest rozmowa dyrektorów szpitali, 
dyrektorów szkół, jak (…) po prostu rozłożyć na raty, jak załatwić temat żeby po prostu uruchomić ciepło 
dla tych jednostek. I nie będzie takich rozmów, jeśli przyjdzie ktoś z zewnątrz i będzie nastawiony  
na branie pieniędzy, bo to (…) są prawa rynku, to jest ekonomia. Tu nie będzie litości. My jesteśmy  
w służbie Gminy i my pracujemy dla mieszkańców Gminy. Jesteśmy mieszkańcami tej Gminy i mamy 
nadzieję, że Państwo też tak swoją pracę jako Radni, których myśmy Państwa wybrali, z czego się bardzo 
cieszymy, że po prostu też pochylicie się nad tym i zastanowicie naprawdę nad sprzedażą Spółki THERMA  
i nad w ogóle inicjatywą i rozmowami w tym kierunku. 

Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu.”. 

 
Oklaski, głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję Pani za wystąpienie. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

emocje są bardzo dobre, tylko nie ekonomia, jak Pani powiedziała. Przede wszystkim i Pan Radny Drabek, 
i Pani, i wiele rzeczy, które wypowiedzieli, powiedzieli nieprawdziwych rzeczy.  

Po kolei. Pan Radny Drabek powiedział…”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

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

„Ja bym prosił o spokój, ja Państwu nie przerywałem, mimo że Pani mówiła różne rzeczy nieprawdziwe  
ja nie przerywałem. Więc proszę kulturalnie się zachować i słuchać, co ja mówię.  

Po pierwsze, powiedział Pan, że jest Spółka strategiczna. THERMA nie jest spółką strategiczną, bo jest 
firmą, która przesyła – nie wytwarza ciepła, tylko przesyła. Strategiczną jest ten, co wytwarza ciepło  
– ten co wytwarza. Bo co z tego, że będzie ktoś przesyłał, jak ktoś zamknie kurek i ciepło… – ten co 
wytwarza. Czyli nie jest spółką strategiczną. To jest pierwsza nieprawda, którą tutaj Pan Radny Drabek 
powiedział. 

Druga sprawa – oczekiwania. Tu była mowa, że oczekiwania są różne. Czyje oczekiwania? Państwo  
na dzisiaj reprezentują załogę 190-osobową, znakomitą zresztą załogę, natomiast my tutaj wszyscy 
reprezentujemy 174 tysiące mieszkańców i proponuję żeby o tym pamiętać, że my nie reprezentujemy 
jednej firmy, tylko mieszkańców – 174 tysiące. I sprzedaż czy nie sprzedaż THERMY nie decyduje o tym, 
czy będzie ciepło czy nie będzie ciepła – bo THERMA nie wytwarza ciepła, tylko przesyła ciepło. 

Następna sprawa. Pani tu wielokrotnie powiedziała w sformułowaniach swoich „pracownicy budowali 
strukturę”, „pracownicy przeznaczyli kwoty takie – 150 mln”. Przepraszam, to nie jest prywatna Wasza 
firma. To nie jest Wasza prywatna firma, to jest firma miejska. Jest właściciel, miasto jest właścicielem  
a nie załoga tej firmy jest właścicielem tego. I nie załoga (…) przeznaczyła te 150, 30 milionów itd., tylko 
przeznaczył właściciel – przeznaczył właściciel poprzez podział środków, które się wypracowuje w tej 
Spółce. Tak że proszę nie zapominać czyja ta firma jest jeszcze, kto jest właścicielem tej firmy. 

Następna sprawa. To Pani jakieś tutaj zaczęła opowiadać – przepraszam za sformułowania – ale już bajki, 
że jakiś kredyt będzie brał, że będzie brała firma kredyt i to wszystko w cenę da. I to się powtarza 
również. Od razu się odniosę również do wystąpień spółdzielni, prezesów spółdzielni. Pani powiedziała,  
że „są kompetentni”. Nie do końca są kompetentni, bo i Pani to powiedziała w imieniu załogi i napisali  
to Prezesi, że „drastyczne wzrosty cen”. To informuję Państwa oficjalnie, że nie ma żadnych możliwości 
podwyższenia drastycznie cen, bo ceny w THERMIE są regulowane przez urząd regulacji cen w Polsce i nie 
można sobie cen ustalać jak się chce. Czyli żadnego drastycznego, niedrastycznego, żadnych kredytów nie 
można sobie wsadzić w cenę – nic, ceny są regulowane. I proszę nie mówić bajek, że oczekują 
spółdzielnie, że mieszkańcy będą mieć drastyczne podwyżki cen. Żadnych nie będą mieć podwyżek cen  
– takie jakie są w tej chwili – bo to reguluje Urząd Regulacji (…) [Energetyki]. I proszę po prostu nie 
kłamać mieszkańców miasta tutaj.  

Następna sprawa. Powiedziała Pani, że firma z Warszawy. A ja bym się zapytał, czy Panie wie kto chce 
kupić tę firmę, bo na razie – przepraszam bardzo – oprócz mnie i jeszcze, nie wiem, może dwóch osób  
czy trzech to nikt nie wie kto chce. Nie jest jedna firma, jest kilka firm. Wszystkie firmy są spółkami Skarbu 
Państwa. To, co – nie mamy zaufania do Rządu do Skarbu Państwa, do tego kogo wyznaczy? Przepraszam 
bardzo – żadna prywatna, żadna zagraniczna firma się nie stara o THERMĘ, tylko się na razie starają firmy, 
które są spółkami Skarbu Państwa wszystkie. Tak że tutaj proszę też się do tego, z łaski swojej, odnieść.  

Następna sprawa. Pani mówi: „kiedy, za ile”. No właśnie nie wiemy kiedy, nie wiemy za ile. Nie wiemy.  
Ja uważam, że nie wolno nikomu zamykać ust i uważam, że w interesie mieszkańców tego miasta 
powinniśmy rozmawiać. Nikt nie sprzedaje THERMY na razie. Nikt nie sprzedaje THERMY, natomiast 
rozmawiać trzeba, jest już kilku kontrahentów i zobaczymy. A może przedstawią takie warunki,  
że Państwo, którzy teraz siedzicie i klaskacie, i reszta, przyjedziecie tu, będziecie na kolanach nas prosić 
żeby sprzedać, bo takie warunki Wam zaoferują. Ja chcę powiedzieć Państwu – tak, proszę Państwa  
ja mam trochę więcej doświadczeń niż Wy – ja przeszedłem sześciu właścicieli w firmie i ja żyję dzisiaj  
i moja firma żyje i się rozwija. Sześciu właścicieli przeszedłem, nie jednego, sześciu różnych  
– i zagranicznych, krajowych – i dzisiaj moja firma funkcjonuje, najlepiej być może w Bielsku-Białej  
– najlepiej funkcjonuje i załoga się ma znakomicie. A firmy, które tak się trzymały kurczowo – nie ma tych 
firm już dzisiaj. Nie ma wszystkich firm włókienniczych, (…) BEFAMY dzisiaj nie ma, bo one właśnie poszły 
taką drogą, jak Państwo proponujecie. Nie ma tych firm już dzisiaj, a moja firma kwitnie i rozwija się. 
Sześciu właścicieli przeżyłem osobiście. Tak że proszę Państwa, proszę nie mówić tu nieprawdy. Nikt  
na razie jeszcze nikogo nie sprzedaje. Natomiast uważam, że powinniśmy rozmawiać, bo nie mówimy  
o jednej rzeczy jeszcze, tu najważniejszej, że jeśli THERMA byłaby sprzedana – bo oczywiście, jeśli się 
podejmuje rozmowy, to jest takim zamierzeniem, ale to nie znaczy, że już jest decyzja, bo decyzja każda 
musi na Radzie paść – to nie mówimy o tym, nikt nie powiedział tu o tym, bo tylko jedna strona, a jest  
w ekonomii druga strona jeszcze „Winien” i „Ma”. Państwo mówili tylko o „Winien”, a jeszcze „Ma”. Dzisiaj 
(…) cena THERMY to jest minimum 100 mln złotych. Sto milionów złotych do budżetu miasta dla 
mieszkańców tego  miasta, którzy korzystają z tego miasta. Sto milionów – to o tym nie mówicie Państwo. 
Będziemy niedługo, za półtora miesiąca, mówić o budżecie miasta i wtedy będzie koncert życzeń 
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oczywiście i zobaczycie Państwo, że pieniędzy nie ma na ten koncert życzeń. To trzeba te sprawy 
skorelować. My odpowiadamy za całe miasto, żeby to miasto dobrze funkcjonowało, żeby nie tylko  
174 tys., bo z tego miasta korzysta o wiele więcej – drugie raz tyle co najmniej korzysta z tego miasta,  
ma tu pracę; bo nie wszyscy pracownicy THERMY też są mieszkańcami Bielska-Białej. I patrzmy się  
na całościową sprawę, na interes miasta, nas wszystkich mieszkańców tego miasta, a nie na interes nie 
wiadomo kogo. Bo dziś nikt nie jest zagrożony z pracowników THERMY – ani THERMA nie jest zagrożona, 
ani pracownicy nie są zagrożeni. Natomiast zagrożeniem byłoby gdybyśmy ciepła dzisiaj nie mieli.  
I to, że się udało załatwić, że jest dzisiaj zbudowana nowa elektrociepłownia – jako chyba jedyna w Polsce 
zbudowana według tej nowej technologii – że mamy zabezpieczone to ciepło, to jest strategiczna rzecz. 
Strategiczną rzeczą jest, że powstała taka elektrociepłownia nasza za prawie 650 milionów złotych,  
a niestrategiczny jest przesył. I proszę naprawdę tu nie opowiadać bajek. I nie dopuszczenie do rozmowy 
– do rozmowy powiedziałem, nie do sprzedaży na razie – to jest zamykanie ust. I to nie jest w interesie 
mieszkańców tego  miasta. Bo my nie wiemy jeszcze na jakich warunkach chcemy sprzedać, za ile, kiedy, 
co – nic nie wiadomo. Jeśli będą te warunki, to wtedy będziemy rozmawiać z załogą, z wszystkimi 
będziemy, z mieszkańcami będziemy rozmawiać, być może trzeba referendum będzie zrobić, bo wtedy nie 
będzie 190 osób, tylko może będzie 174 tys. brało udział w tym, w tej decyzji. Przepraszam bardzo 
zachowujemy się naprawdę jak mówimy o demokratycznym państwie, a chcemy zamykać usta w tej 
chwili. Jest kilka propozycji, wszystkie są – jak powiedziałem – spółki Skarbu Państwa i uważam, że należy 
doprowadzić do tego, żeby przedstawiły nam propozycje swoje, na jakich warunkach chcą kupić THERMĘ. 
Jeśli te propozycje będą dobre, zgodne z naszymi oczekiwaniami, to uważam, że należy sprzedać – załoga 
też będzie brała w tym udział. Jeśli będą warunki, które nie będą odpowiadały, nie będą zabezpieczały 
interesów miasta i załogi, to na pewno miasto nie przystąpi do sprzedaży THERMY – ale żeby o tym 
decydować trzeba naprzód rozmawiać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Myślę, że Pan Przewodniczący mi wybaczy, bo Pani jeszcze chciała… Najpierw bym dopuścił do głosu. 
Dobrze? 

Bardzo broszę.”. 

 
Przedstawiciel załogi P.K. „Therma” Sp. z o.o. – Pani M_________ S_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, Panie Prezydencie, 

ja mówiłam o (…) wzięciu kredytu przez nowego właściciela, który będzie jako koszt, uzasadniony koszt, 
uznany przez URE i będzie podstawą do podniesienia ceny usług i ciepła THERMY i tutaj  nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. Każda taka uzasadniona wartość będzie – a kredyt jest uzasadnioną i spłata 
kredytu jest uzasadnionym kosztem – (…) będzie po prostu brana pod uwagę i zostanie, powiedzmy 
kolokwialnie, „klepnięta” przez URE jako uzasadniona podwyżka ceny. To jest jedna sprawa. 

(…) Firma jest naszą firmą i po prostu jesteśmy z nią bardzo związani. Nie mówimy, że jest naszą firmą, 
chociaż też się tak mówi, że to jest „nasza firma” Panie Prezydencie, bo jesteśmy z nią – tak jak 
powiedziałam – wieloletnio związani, większość pracowników ponad 30 lat, ale ja mówiłam o wartościach, 
które przeznaczyliśmy na remonty, na inwestycje, że to jest wspólnie wypracowane. My sobie nie 
przypisujemy, że to jest majątek, którym my po prostu sobie zarządzamy i że on jest nasz. Ja nic takiego 
nie powiedziałam. Bardzo przepraszam, jeżeli tak zostałam zrozumiana – czyli zostałam zrozumiana źle.  
Ja chciałam podkreślić jaka jest kondycja firmy, bo w uzasadnieniu uchwały intencyjnej czytamy wszyscy, 
że „wymagamy inwestora strategicznego”. Nie – THERMA jest jedną z najlepszych, wzorową firmą (…), 
jedną z pięciu firm ciepłowniczych w kraju, więc nie mówmy, że wymagamy inwestora strategicznego.  
A ponadto, tak jak mówię, jesteśmy mieszkańcami tego miasta i mówimy o majątku Gminy i uważam,  
że też mamy prawo powiedzieć, że nie, nie chcemy, aby takie rzeczy były sprzedawane. Uważamy,  
że jesteśmy strategiczną firmą i nie zgadzamy się z tym, że (…) jesteśmy tylko przesyłem. Nie – jesteśmy 
tak samo strategiczną firmą, bo zabezpieczamy ciepło dla całego miasta i bezawaryjnie. I uważamy,  
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że naprawdę należy nam się też jakiś szacunek i należy nam się po prostu ukłon z Państwa strony żeby  
– jeszcze raz, o co naprawdę…, to jest nasza gorąca prośba –  żeby Państwo naprawdę się zastanowili nad 
tym. I tak jak mówię: szpitale, szkoły, instytucje użyteczności publicznej – niestety jeszcze się nie zdarzyło 
albo właśnie stety, że nigdy, nigdy THERMA nikogo nie odłączyła od ciepła; zawsze były rozmowy. Tych 
rozmów nie będzie, bo będzie czysta ekonomia. I nie mówmy, że tak nie będzie – będzie czysta ekonomia. 
Przyjdzie nowy inwestor, jego będzie interesował tylko zysk – tylko zysk. I teraz jest jeszcze jedno pytanie: 
Ile z tych 10, 12 milionów, które dzisiaj THERMA przeznacza na infrastrukturę Bielska, będzie 
przeznaczone przez tego nowego inwestora w Bielsku? Nie będzie przeznaczone, bo my jesteśmy  
tak zrestrukturyzowani, tak (…) zmodernizowani, że po prostu na tę chwilę 10 lat ze spokojem ktoś może 
przyjść, usiąść i korzystać. 

Dziękuję jeszcze raz.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie,  

Pan jak zwykle używa mocnych słów, że mówimy nieprawdę, ale ja się z Panem nie zgadzam. To jest 
spółka strategiczna. OK, można wytworzyć ciepło, ale jak Pan nie będzie jak miał tego przesłać to jak Pan 
to ciepło dostarczy do budynków, do szkół, do urzędów, do zakładów opieki zdrowotnej. Może Pan 
produkować prąd – jak Pan nie będzie miał kabla i przesyłu, to Pan nic z tego nie zrobi. To cały system 
jest systemem strategicznym. I THERMA jest też spółką strategiczną – to po pierwsze. 

Po drugie. Pan mówi, że my reprezentujemy załogę. Pani wypowiada się w imieniu załogi i ma takie 
oczywiste prawo, ale my reprezentujemy oprócz załogi również mieszkańców Bielska-Białej, tych 
mieszkańców, te osoby, które korzystają z tego ciepła – czyli instytucje publiczne, osoby mieszkające  
w spółdzielniach mieszkaniowych. Sześć największych spółdzielni podpisało pismo, zarządy spółdzielni 
skierowało to pismo. My reprezentujemy te tysiące osób, które korzystają z ciepła i dobrze funkcjonującej 
Spółki. 

Następna rzecz. Pan powiedział, że właścicielem nie są pracownicy, ale jest miasto. Przede wszystkim 
chciałbym też przypomnieć, że Miasto i Gmina to są mieszkańcy Bielska-Białej na danym terenie, o czym 
wprost mówi § 1 ustawy o samorządzie gminnym, co to jest gmina. Więc Panie Prezydencie, w pewnym 
sensie każdy z nas jest właścicielem tej Spółki P.K. THERMA, więc w szczególności pracownicy, którzy 
poświęcili mnóstwo czasu i życia dla tej Spółki mogą takiego sformułowania użyć –  i bardzo dobrze, że tak 
się czują, bo czują się współodpowiedzialni za tę Spółkę. Nie tylko przychodzą do pracy rano i o godz. 
15.00 wychodzą, zamykają drzwi i (…) nie interesują się co z tym zakładem się dalej dzieje. 

Czwarta rzecz. Wzrost cen. Pan mówi definitywnie, że nie ma takiej możliwości. Są techniczne możliwości, 
jeżeli wystąpi spółka, firma do URE z uzasadnieniem, że jest potrzeba podniesienia cen, jest taka 
techniczna możliwość podniesienia (…) cen. 

Po piąte. Panie Prezydencie, przede wszystkim pytamy – Pan mówił „Winien” i „Ma” – po co? (…) W jakim 
celu mamy sprzedać (…) Spółkę? Pan Prezydent teraz mówi 100 milionów itd. Czy jest tak tragiczna 
sytuacja budżetu miasta Bielska-Białej po ostatnich latach, że jesteśmy pod ścianą, musimy sprzedać  
tę Spółkę? Jeżeli nie, to dalej podtrzymuję i wnioskuję do Szanownych Państwa: Ta Spółka dobrze 
funkcjonuje, jest bezpieczna, bardzo dobrze działa, zabezpiecza mieszkańców w ciepło. Nie sprzedawajmy 
tej Spółki i wycofajmy tę uchwałę, która została podjęta 22 września.  



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

RM.0002.12.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 29 października 2015 roku 

 
 

Strona 57 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

I bardzo Państwa proszę, wszystkich Radnych, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Komisji, tamta 
dyskusja naprawdę była długa, szeroka i wiele pytań padło i wiele odpowiedzi padło, na niektóre pytania 
odpowiedzi nie padły, ale bardzo Was proszę żebyście zagłosowali za uchyleniem tej uchwały, za tym 
projektem, który przedstawiamy w Druku Nr 192. 

Dziękuję serdecznie.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Można? 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja przede wszystkim chciałem prosić żeby Pan mnie nie pouczał po prostu co to jest firma, co to jest 
utożsamianie się z firmą, bo Pan w życiu nie pracował nigdy, a ja 35 lat przepracowałem w firmie 
produkcyjnej, trudnej – wie Pan. Tak że proszę mnie nie pouczać z łaski swojej, bo ja mam takie 
doświadczenia, a Pan w życiu nie pracował, trudno żeby Pan się wypowiadał na tematy w ogóle takie 
właśnie jak praca w przedsiębiorstwie powiedzmy.  

I chcę powiedzieć jeszcze raz, że – bo nie będę powtarzał się – żadnego merytorycznego argumentu Pan 
nie dał, a to jest populistyczny argument. Nikt nie powiedział, że musi się sprzedać i ja nie powiedziałem, 
że musi się sprzedać, Pan sobie coś uzurpuje, jakieś takie sformułowania, których nikt tutaj nie użył.  
Nie musimy sprzedać i nie będziemy nigdy sprzedawać, bo jesteśmy pod przymusem. Ale jeśli będą 
warunki dobre dla miasta i dla pracowników, to uważam, że należy sprzedać po prostu. I pozostałe spółki 
też w swoim czasie – mówiłem to na wczoraj na Komisji – sprzedano. Przecież nie było mnie tutaj  
– sprzedano. Nie wiem, czy słusznie czy nie, nie ma to znaczenia już dzisiaj. Te spółki funkcjonują, mimo 
że w niektórych spółkach mamy mniejszościowy nawet udział, funkcjonują i nikt nie zwalnia załogi  
– bo w AQUA nikt nie zwalnia i pracuje AQUA bardzo dobrze i załoga ma się bardzo dobrze. I SITA też, 
mimo że mamy mniejszościowy udział, też w sumie funkcjonuje dobrze (…). Nie róbmy jakiejś tu tragedii, 
afery w sytuacji, w której nie ma żadnej afery, bo jak powiedziałem, jeszcze nikt nikogo nie sprzedaje.  
A to, czy jest strategiczna czy nie, to nie będę dyskutował, bo jak mi Pan zaczyna mówić na temat 
przesyłu energii elektrycznej, ciepła to ze mną raczej wie Pan – to w każdym razie dyskusja jest nierówna, 
bo Pan naprawdę tylko jakimiś teoretycznymi, gazetowymi sprawami operuje, a ja całe życie 
przepracowałem  
w takiej firmie. Tak że proszę mnie nie pouczać, jeszcze raz o to proszę. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Prezydencie,  

Pan jak zwykle w swoim uroczym stylu się odniósł do moich (…) pytań i przedstawień. Dziękuję 
serdecznie. Też bym prosił o niepouczanie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja. 

Proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

krótko chciałem się odnieść do przedstawionych faktów. 

Jasne, oczywiste jest, że kondycja naszego miasta jest bardzo dobra, lokujemy się w czołówce miast Polski 
– a mam (…) wiedzę na ten temat, ponieważ jestem członkiem Komisji Finansów publicznych (…) Związku 
Miast Polskich. Czyli z punktu widzenia ekonomii, prowadzonej dotychczasowej polityki ekonomicznej 
naszego miasta, mamy (…) bardzo dobre współczynniki ekonomiczne. Czyli jeżeli chodzi  
o ten argument podniesiony przez Państwa, że „trzeba sprzedać, bo jest potrzeba finansowa”, on jest 
niezasadny. To jest pierwsza rzecz.  

Ale ja się tutaj odniosę do tego elementu spółki strategicznej. Panie Prezydencie pozwolę sobie z Panem 
się nie zgodzić. Oczywistym faktem jest, że jest to spółka strategiczna. Powód jest bardzo prosty  
– wystarczy zamknąć kurek i miasto nie istnieje, jeżeli chodzi o ciepło. Ja jestem z wykształcenia 
inżynierem ochrony środowiska i aparatury przemysłowej, więc wiem o czym mówię. Wymiana ciepła  
i masy to mój, co prawda niewykonywany zawód, ale (…) wiedzę posiadam. W związku z tym wszystkie 
(…) tematy związane z przesyłem były, są i będą strategicznym elementem – wystarczy spojrzeć  
na wszystkie przesyły związane z gazem i tego typu rzeczami. To jest oczywiste. Przy tym proszę jeszcze 
pamiętać – znaczy Pan pamięta – bo to Pan spowodował, że zawarliśmy układ na 25 lat, z tego  
co pamiętam, między TUARONEM a THERMĄ i dzięki temu układowi spowodowaliśmy, że TAURON 
zainwestował tu około 700 mln złotych, z czego się bardzo oczywiście cieszę. To jak gdyby jest integralna 
część, niemniej jednak – tak jak wrócę do tego, żeby się nie poruszać i pouczać, bo to nie o to chodzi  
– każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie.  

Zgadzam się z wieloma elementami albo z większością przedstawionych faktów (…) przez reprezentantów 
tej Spółki i tym bardziej, że one (…) są w symbiozie z obecnym nastrojem przedstawicieli spółdzielni.  
Ja byłem przez długi czas mieszkańcem spółdzielni i mam wielu znajomych, którzy są bardzo 
zaniepokojeni. Nie podejrzewam oczywiście nowego inwestora o (…) działania, które by były  
na niekorzyść. Dlatego też nie ma między nami pewnie różnicy i uważam, że to nie jest dobry moment  
na to żeby w ogóle sprzedawać, tym bardziej że powiedział Pan, że jest więcej warta niż 100 mln złotych  
– i tu jest pewnie prawda – ale Pani, która przedstawiała stanowisko powiedziała, że w ostatnim czasie 
Spółka zainwestowała w remonty 150 mln, z czego 10 mln w tamtym roku. To świadczy o tym,  
że kondycja jest bardzo dobra i może inwestować, i może się rozwijać. I ja nie wiem, Panie Prezydencie, 
czy będzie przyzwolenie społeczne na tego typu prywatyzację.  

Ja też miałem w pewnym czasie wątpliwości, bo kontrahenci to właścicielem jest Skarb Państwa, więc też 
ma wpływ na to. To jest jakiś element, tutaj nie wykluczam – ja wolę jednak żeby właścicielem był Skarb 
Państwa czy instytucja państwowa – natomiast myślę, że na (…) ten czas nie należałby się specjalnie 
spieszyć, Spółka naprawdę jest spółką nowoczesną i jest spółką akceptowaną, ceny są do zaakceptowania 
przez mieszkańców. I myślę, że jeżeli Pan ma na uwadze referendum – pewnie jest to instytucja najlepsza, 
to jest największa demokracja – może w którymś momencie należałoby się zastanowić. Ja pamiętam  
w kadencji swojej ’98-2002, niestety to był moment kiedy prywatyzowaliśmy AQUA. Do dzisiaj sobie nie 
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mogę tego wybaczyć, że zagłosowałem za prywatyzacją, przy czym powiem szczerze, AQUA jest dzisiaj 
bardzo dobrą spółką, niemniej jednak wolałbym żebyśmy mieli wpływ jako miasto, jako Pan 
reprezentujący miasto. Mamy już problemy w stosunkach udziałów w SITA, każdy właściciel (…) widzi 
swój taki interes. Interes oczywiście z punktu widzenia takiego człowieka jest, bo chce zarabiać, natomiast 
my powinniśmy reprezentować miasto. I myślę, że (…) przyjęcie tej uchwały jest najlepszym z możliwych 
sposobów na zrealizowanie dobrego interesu miasta.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę o zabranie głosu – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie tutaj również chciałbym się do pewnych kwestii odnieść.  

Bez wątpienia Spółka THERMA jest spółką strategiczną. Sfera wytwarzania oraz dostarczania stanowi 
element pewnych naczyń połączonych. Zwróćmy uwagę, ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym  
nie rozróżnia czy też nie rozdziela tych sfer, mówi ogólnie o zaopatrzeniu w ciepło. Natomiast wytknął tutaj 
Pan pracownikom, że nie są właścicielami. To Pan pełni oczywiście funkcję w sferze organu 
właścicielskiego i to tutaj chciałbym od Pana usłyszeć jakie są argumenty właśnie za podjęciem działań 
zmierzających do zbycia, bowiem w tej sferze chciałbym oceniać Pana działalność w kontekście kryterium 
celowości i gospodarności. Kryterium celowości nie zostało tutaj absolutnie spełnione i mam poważne 
zastrzeżenia, czy te działania mieszczą się w granicach niezwykle istotnej zasady sprawowania zarządu 
zgodnego z prawidłową gospodarką. Na te pytania tutaj, pomimo tej przedłużającej się debaty, nie 
usłyszałem odpowiedzi, na te pytania nie usłyszałem odpowiedzi podczas rozmów na Komisjach.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Prezydent Jacek Krywult.”. 

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

„Ja już nie będę podejmował, bo tu żadnej merytorycznej Panowie dyskusji nie podejmujecie,  
nie odpowiadacie na to, co ja powiedziałem. Ja tylko chcę jedną rzecz podkreślić, że Pan Przewodniczący 
Komisji Budżetu Matyja – dobrze, że u nas się protokołuje wszystko i nagrywane jest – powiedział  
na początku, że mamy znakomitą kondycję i znakomite wyniki ekonomiczne, jedne z najlepszych w Polsce. 
Gratuluję w związku z tym, że głosowaliście przeciwko realizacji budżetu za zeszły rok. Więc to jest taka 
konsekwencja, taka uczciwość Wasza, że z jednej strony Pan mówi, że jesteśmy jednym z najlepszych 
miast w Polsce, a z drugiej strony głosujecie przeciwko wykonaniu budżetu – nie przeciwko prezydentowi, 
tylko wykonaniu budżetu. Naprawdę jest to logiczne, Panie doktorze, bo Pan też tak tu o logice mówi. 
Bardzo jest to logiczne, że dwa dodać dwa jest pięć jak trzeba, a jak trzeba to jesteśmy najlepsi.  
Jak jesteśmy, to jesteśmy najgorsi, bo się głosuje przeciwko budżetowi i wykonaniu budżetu, który był 
jednym z najlepszych wykonanych w Polsce – tak przed chwilą Pan Przewodniczący Komisji Budżetu 
zresztą powiedział. To jest taka logika i taka uczciwość Państwa, merytorycznej dyskusji nie ma, tylko  
ze względu na polityczne zapotrzebowanie głosuje się tak jak Panowie sobie życzą.  
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Dziękuję bardzo.  

Pomijając to, że – jak powiedziałem, sprzedaliście kiedyś Państwo; mnie tu nie było – sprzedaliście SITĘ, 
sprzedaliście AQUA. Ja się nieraz może męczę i te spółki działają i mamy bezpośredni wpływ na te spółki  
i nie robią sobie co chcą. I załogi sobie chwalą w tych spółkach pracę, bo pilnujemy tego żeby załogom  
i pracownikom krzywda się nie działa, a wręcz przeciwnie, żeby mieli dobre warunki albo bardzo dobre 
warunki nawet, bo uważam, że w obydwu spółkach takie te warunki są. I proszę mi nie udowadniać tutaj,  
że THERMA jest jakąś dobrą czy bardzo dobrą firmą, bo ja ani raz nie powiedziałem, że jest złą firmą,  
bo jest bardzo dobrą, znakomitą firmą, znakomite wyniki ma. A tak przy okazji powiem – jak się troszeczkę 
na ekonomii ktoś z Państwa zna – że sprzedaje się wtedy, kiedy są bardzo dobre wyniki, bo jak (…)  
na upadku firma to wtedy się nie sprzedaje, bo wtedy się nic za nią nie dostaje. Sprzedaje się wtedy, kiedy 
jest u szczytu możliwości finansowych. Tak à propos, jeśli trochę na ekonomii się Państwo znacie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam świadomość tego, co powiedziałem i to (…) nie ma żadnego miejsca gdzie by było nieprawda. 
Czym innym jest obecny stan, kondycja finansowa miasta, a czym innym jest realizacja budżetu. Poza tym 
chcę powiedzieć, że w argumentacji naszej – to tak de facto przechodzimy na inny temat –  
były przedstawione przez Przewodniczącego Drabka argumenty, dla których (…) my głosowaliśmy 
przeciwko realizacji budżetu. Niemniej jednak wszystkie fakty przedstawione przeze mnie świadczą o tym, 
że miasto Bielsko-Biała – bo nie mogę inaczej jako człowiek odpowiedzialny powiedzieć – ma dobrą 
kondycję finansową. To, to (…) byłoby nieprawdziwe i zawsze to muszę mówić będąc wiarygodny.  

Natomiast Panie Prezydencie czasem trzeba się zastanowić, tym bardziej że przed chwilą (…) dwoje 
Posłów z różnych ugrupowań prosiło wszystkich nas Koleżanki i Kolegów o refleksję nad tym 
stanowiskiem, czy to jest dobre. Więc jak Pan widzi, mówię tu ponad podziałami. Był przedstawiciel Prawa 
i Sprawiedliwości, była Pani Poseł z Platformy Obywatelskiej – więc ja tutaj nie używam żadnych 
politycznych argumentów, tylko po prostu uważam, że powinniśmy się nad tym wszystkim zastanowić. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, pozwolę sobie udzielić głosu.  

Rozmawiamy po pierwsze na gruncie prawa – jako przewodniczący Rady – i wszyscy się z tym muszą 
zgodzić, bo takie jest prawo – bez kolejnej uchwały o zgodzie na sprzedaż (…) Pan Prezydent nie może 
sprzedać, nie ma możliwości zawarcia takiej transakcji. 

Następna rzecz. Pojawiały się jakieś tutaj słowa w wypowiedziach Panów Radnych z Prawa  
i Sprawiedliwości o prywatyzacji. Oczywiście coś takiego nie jest przewidywane – z tego co wiem i Pan 
Prezydent to potwierdzał – tylko spółki z udziałem Skarbu Państwa i kontrolowane przez Skarb Państwa, 
którym przecież za chwilę będzie zarządzało Prawo i Sprawiedliwość, będą to kupowały. Tak że myślę,  
że tutaj załoga może być spokojna, ale myślę, że załoga generalnie może być spokojna, bo nic jeszcze się 
nie dzieje.  
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(…) Były zarzuty, że spieszymy się – tak? Nikt się nie spieszy. Pan – odwołam się do tego,  
co mówił Pan Przewodniczący Matyja, że sytuacja miasta jest bardzo dobra i wszyscy jesteśmy z tego 
dumni. A dlaczego ona jest taka bardzo dobra? Dlatego, że są podejmowane odpowiednie decyzje, w tym 
finansowe, zbycia majątku itd., itd. I przez ostatnie dziewięć lat, odkąd jestem w Radzie Miejskiej,  
te decyzje były podejmowane z tego wynika słusznie, chociaż jakby udział w tym Państwa decyzji był 
mniejszy, siłą rzeczy. Dlatego nie opierałbym decyzji na emocjach, tylko na spokojnym rozważeniu. 
Decyzję podejmuje się dobrą wtedy, jak ma się maksimum dostępnych informacji – i ta uchwała jest  
po to żeby mieć pełnię informacji do podjęcia decyzji. Tak jest w zarządzaniu, które Państwo oceniacie 
bardzo dobrze, więc dajcie nam działać też bardzo dobrze.  

Naprawdę, my oczywiście rozumiemy Państwa, bo to jest normalne (…). Też przechodziłem zmiany 
właściciela, wiemy jaki to jest niepokój, niepewność jutra itd. Takie myśli przychodzą do głowy,  
my to doskonale wiemy i my tego nie ignorujemy, tym bardziej – tak jak Pan wspomniał – 
Parlamentarzyści zaapelowali o refleksję. Właśnie ta refleksja trwa, rozmawiamy na ten temat, każdy 
powiedział swoje zdanie. To jest taka sala, że bardzo często się tu różnimy, bo na tym polega demokracja  
i będziemy swoje zdanie wyrażać w głosowaniu. Ja osobiście będę głosował przeciw uchyleniu tej 
uchwały, bo to nic nie zmienia, jeśli chodzi o możliwości sprzedaży THERMY; ona nie jest możliwa na tym 
etapie prawnym w żaden sposób – dopiero, jeżeli Rada zapozna się ze szczegółami, z informacjami, 
których nie ma do podjęcia decyzji i Pan Prezydent ich też nie ma. 

Bardzo dziękuję za uwagę. 

Wobec zakończenia dyskusji przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia  
22 września? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Do protokołu – Pan Adam Wykręt się pomylił, czyli jest przeciw. To może zrobimy reasumpcję żeby była 
jasność. Dobrze? 

Bardzo proszę o reasumpcję głosowania w tej samej sprawie. 

Kto jest za uchyleniem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
„Wniosek formalny.”. 

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

„Rozumiem, że jeszcze raz, bo Pan – tym razem Pan Radny Ma… Dobrze. 

W takim razie, kto jest za reasumpcją głosowania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Głosujemy ponownie, zgodnie z decyzją Rady. Bardzo proszę wszystkich Radnych o naciskanie właściwego 
przycisku.  

Kto jest…”.  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Ale wniosek formalny dotyczył reasumpcji?”. 
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Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Ale to nie ja, to elektronicznie się dzieje, ja zdążam na ogół. 

Dobrze. Szanowni Państwo, sprawa jest poważna, więc zachowujmy się poważnie. 

Głosujemy. Kto jest za uchyleniem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Uchwała Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskała wymaganej większości.”.  

 
Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
obejmującego tereny w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

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

„Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad, tj. wprowadzony dzisiaj punkt 17a: Podjęcie uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny  
w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.  

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Gleindek.”. 

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

„Projekt planu dotyczy terenu, który jest objęty obecnie obowiązującym planem…”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„Istota tego nowego planu polega na zmianie terminu tymczasowego użytkowania terenu. I propozycja 
zawarta w projekcie uchwały przewiduje, że ten termin będzie wydłużony do czasu wieczystego 
użytkowania nieruchomości.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Przypomnę, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska i wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r. Pana J_______ P_____  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18 porządku obrad, Druk Nr 196: Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r. Pana J____ P_____ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

W pierwszej kolejności proszę o przedstawienie stanowiska Komisji – Panią Przewodniczącą Katarzynę 
Balicką. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ja pozwolę sobie skrócić całe to uzasadnienie, nie będę czytać całości, postaram się wybrać najistotniejsze 
elementy, chyba że ktoś z Radnych będzie miał tutaj inne zdanie i chciałby abyśmy przeczytali całość  
– to jak najbardziej również możemy tak zrobić. 

Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2015 r. Pana J_____ P______  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej, to Komisja sprawą zajmowała się na posiedzeniach w dniach  
26 sierpnia oraz 23 września. 

Skarga ta wpłynęła do Biura Rady Miejskiej…”. 

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

„Pani Przewodnicząca, tylko przerwę w kwestii formalnej – przekazuję prowadzenie na chwilę Panu 
Przewodniczącemu Batyckiemu.15 

Proszę kontynuować.”. 

 

                                                           
15 Godz. 15.02. 
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Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Skarga ta wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna po analizie 
zarzutów zawartych w skardze, a także po uzyskaniu stosownych wyjaśnień pisemnych i ustnych,  
w szczególności Skarżącego, Zastępcy Prezydenta Miasta, Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury 
oraz pracownika Wydziału Urbanistyki i Architektury stwierdziła, co następuje. 

Zarzuty zawarte w skardze z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczą braku odpowiedzi Prezydenta Miasta  
na złożoną w dniu 20 kwietnia 2015 r. skargę na „opieszałość i arogancję w rozpatrzeniu wniosku  
o warunkach zabudowy”.  

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 sierpnia br., Skarżący sprecyzował, że skarga z dnia  
23 czerwca stanowi skargę na Prezydenta Miasta, a nie jedynie pracownika Wydziału Architektury  
i Urbanistyki. Dodatkowo wskazał również, że chciałby, aby Pan Prezydent odpowiedział na wszystkie 
punkty zawarte w piśmie, które wniósł w dniu 20 kwietnia 2015 r., gdyż ogólne stwierdzenie, że „skarga 
jego jest zasadna” to za mało. Stwierdził również, że Pan Prezydent winien stwierdzić i sprawdzić, czym 
zajmują się jego pracownicy. Obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Naczelnik Wydziału Urbanistyki  
i Architektury podkreślił, że Skarżący „ma rację co do przewlekłości postępowania”, a jej przyczyną było 
spiętrzenie prac w Wydziale Architektury i Urbanistyki pod koniec roku 2014. Naczelnik wskazał,  
że odpowiedzialny za sprawę pracownik został ukarany ze względu na nieterminowe załatwianie sprawy,  
a od strony merytorycznej Wydział starał się wydać prawidłową pod względem formalnym decyzję, zgodną 
z interesem Skarżącego. Na posiedzeniu Komisji – dodam – była również Pani, która zajmowała się 
bezpośrednio sprawą i potwierdziła to, że została ukarana. 

Komisja Rewizyjna przyjęła, że jest organem uprawnionym do rozpatrzenia skargi w zakresie braku 
jakiejkolwiek odpowiedzi Prezydenta Bielska-Białej na złożoną 20 kwietnia 2015 skargę. Tym samym,  
w ocenie Komisji, znaczenia drugorzędnego nabierają okoliczności związane ściśle z procedowaniem tego 
konkretnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ta tematyka bowiem miała znaczenie  
w procedurze rozpatrywania skargi na opieszałość urzędników z dnia 20 kwietnia, co doprowadziło 
do uznania tamtej skargi na pracownika za zasadną. Przedmiotem rozważań Komisji Rewizyjnej może być 
zatem wyłącznie zarzut Skarżącego, braku na dzień 23 czerwca 2015 r. – tj. na dzień złożenia skargi  
do Biura Rady Miejskiej – jakiejkolwiek odpowiedzi Prezydenta Miasta na złożoną w dniu 20 kwietnia br. 
skargę. 

W ocenie Komisji Rewizyjnej, rozpatrzenie zarzutu braku odpowiedzi na skargę, w przedstawionych 
powyżej okolicznościach faktycznych sprawy, wymaga przede wszystkim analizy art. 234 pkt 1 KPA  
i konsekwencji jego zastosowania. Zgodnie z powołanym przepisem, każda skarga złożona w toku 
trwającego jeszcze postępowania administracyjnego podlega rozpatrzeniu w toku tego postępowania 
administracyjnego, a nie w ramach odrębnego postępowania skargowego. Tak więc adresowana  
do Prezydenta Miasta, a złożona przez Skarżącego w dniu 20 kwietnia 2015 r. skarga na „opieszałość  
i arogancję w rozpatrzeniu wniosku o warunkach zabudowy” również musiała być w ten sposób 
procedowana. W praktyce przepis art. 234 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ma takie 
znaczenie, że w przypadku ustalenia, że skarga została złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się 
postępowanie administracyjne, adresat skargi nie zakłada dla niej odrębnych akt postępowania 
skargowego, lecz skarga jest przekazywana do akt toczącego się już postępowania administracyjnego. 
Przepis ten stanowi dalszą konsekwencję przyjęcia zasady pierwszeństwa postępowania 
administracyjnego.  

W okolicznościach niniejszej sprawy Komisja ustaliła, że skarga do Prezydenta Miasta na „opieszałość  
i arogancję w rozpatrzeniu wniosku o warunkach zabudowy” została złożona w dniu 20 kwietnia 2015 r., 
to jest w czasie, gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu jeszcze się toczyło. Skarga ta została prawidłowo, zgodnie z dyspozycją 
przepisu art. 234 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, włączona do akt tego postępowania. 
Następnie skarga została rozpatrzona w toku prowadzonego postępowania, a uzasadnienie wydanej 
decyzji o warunkach zabudowy z dnia (…) 30 kwietnia 2015 r. zawierało odniesienie się do skargi 
wniesionej przez Skarżącego. W przedmiotowym uzasadnieniu jednak nie zostało literalnie wskazane,  
że skarga z dnia 20 kwietnia została przez organ rozpatrzona. Analiza uzasadnienia decyzji o warunkach 
zabudowy z dnia 30 kwietnia jednoznacznie wskazuje, iż organ ustosunkował się w nim do zarzutów 
podniesionych w skardze z dnia 20 kwietnia 2015 r. Wynika to chociażby z porównania treści uzasadnienia 
decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30 kwietnia, która to treść była przygotowana po wniesieniu przez 
Skarżącego skargi z dnia 20 kwietnia, z treścią przekazanego Komisji uzasadnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy z dnia 16 marca, czyli projektu przygotowanego przed wniesieniem przez 
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Skarżącego skargi z dnia 20 kwietnia. W tym zakresie również Komisja wzięła pod uwagę wyjaśnienia 
złożone przez pracownika Wydziału Architektury i Urbanistyki. 

Komisja w swoich rozważaniach uwzględniła także, iż Skarżący został przeproszony za nienależyte 
wykonanie zadań przez pracownika tutejszego Urzędu oraz poinformowany o podjęciu działań 
korygujących oraz dyscyplinujących wobec pracowników odpowiedzialnych za załatwienie przedmiotowej 
sprawy. Komisja dała wiarę wyjaśnieniom pracownika Wydziału Urbanistyki i Architektury, iż działania takie 
zostały wykonane. 

Komisja stwierdziła również, iż skoro podstawową treścią pisma zatytułowanego jako „skarga” był zarzut 
„opieszałości” w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, to należało w toku tego postępowania rozważyć, 
czy pismo to nie stanowi zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na niezałatwienie sprawy 
w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Gdyby bowiem przedmiotowe pismo  
z 20 kwietnia zostało za takowe zażalenia uznane, to wydanie decyzji o warunkach zabudowy mogłoby 
ulec przesunięciu nawet o kilka miesięcy, tj. na czas niezbędny do przeprowadzenie procedury 
zażaleniowej. Zgodnie bowiem z art. 32 § 2 KPA organ odwoławczy uznając zażalenie za uzasadnione, 
wyznaczyłyby dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządził wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób 
winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcia środków zapobiegających 
naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Fakt zatem, że skarga z dnia 20 kwietnia nie została 
potraktowana jako zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania, spowodował, że Skarżący otrzymał 
decyzję merytoryczną, czyli decyzję o warunkach zabudowy, kilka miesięcy wcześniej niż w przypadku, 
gdyby doszło do przesłania skargi uznanej za zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Uwzględniając powyższe, Komisja przyjęła jako niezasadne obciążanie bezpośrednią odpowiedzialnością 
„za brak jakiejkolwiek odpowiedzi” podmiot, który prawidłowo zastosował art. 234 pkt 1 KPA, a którego 
bezpośrednia rola zakończyła się wraz z przekazaniem skargi do Wydziału Urbanistyki i Architektury 
tutejszego Urzędu Miejskiego, tym bardziej że do nieprawidłowości doszło w ramach postępowania 
administracyjnego w sprawie o wydanie warunków zabudowy, a skarga na pracownika z dnia 20 kwietnia 
została uznana za zasadną.  

W ocenie Komisji w okolicznościach faktycznych sprawy, biorąc pod uwagę treść poszczególnych pism, 
kolejność ich wniesienia, a także brzmienie przepisów prawa, uznać należy, iż obowiązek nadzoru nad 
pracownikami wykonującymi czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych należy 
oczywiście do Prezydenta Miasta, niemniej jednak, wobec tysięcy prowadzonych postępowań 
administracyjnych nie może być on rozumiany w ten sposób, że każde przekroczenie terminu 
automatycznie oznacza odpowiedzialność Prezydenta Miasta, uzasadniającą uznanie skargi za zasadną. 
Wobec przedstawionych argumentów, Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej 
uznanie skargi na Prezydenta Miasta za bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wracam do prowadzenia obrad.16 

Szanowni Państwo,  

czy jest na sali Skarżący – Pan J____ P_____? – bo ma prawo zabrać głos w tej chwili. 

Wygląda na to, że Pana P_____ nie ma.  

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 196? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta i skarga została przez Radę Miejską uznana za bezzasadną.”. 

                                                           
16 Godz. 15.12. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pana S_______ K___  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk 197, tj. podjęcie uchwały również w sprawie rozpatrzenia skargi  
– w tym wypadku Pana S______ K___ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Katarzynę Balicką o przedstawienie stanowiska Komisji. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

podobnie jak przy poprzedniej skardze skupię się na – w mojej ocenie – najistotniejszych elementach,  
ale jeżeli ktoś życzyłby sobie odczytania całego uzasadnienia, to bardzo proszę o informację. 

Jeśli chodzi o sprawę rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2015 roku Pan S______ K___ na Prezydenta 
Miasta w Bielsku-Białej to Komisja rozpatrywała ją na posiedzeniach w dniu 26 sierpnia br. oraz w dniu  
23 września br.  

Komisja Rewizyjna po analizie zarzutów przedstawionych w skardze, uzyskaniu stosownych wyjaśnień 
pisemnych i ustnych Zastępców Prezydenta Miasta oraz Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  
w Bielsku-Białej, a także po przeprowadzeniu dyskusji stwierdziła, co następuje. 

Skarżący złożył skargę na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie wydania bez upoważnienia 
zarządzenia „w sprawie regulaminu miejskich parkingów płatnych oraz bezczynności w zakresie zwrotu 
nienależnie uzyskanych opłat za parkowanie.”. 

Komisja stwierdziła, iż wskutek wniesionej przez Skarżącego skargi na zarządzenie Prezydenta Miasta  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 14 listopada 
2014 roku stwierdził jego nieważność. Skarga kasacyjna wniesiona przez Prezydenta Miasta została 
oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015 roku. W zakresie zatem 
badanym i ustalonym już przez niezawisły sąd, Komisja nie zajmuje stanowiska. 

Odnosząc się zatem do zarzutu bezczynności organu wykonawczego Gminy w zakresie zwrotu nienależnie 
pobranych opłat za parkowanie, Komisja stwierdziła, że powołany wyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach oraz oddalające skargę kasacyjną orzeczenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego nie stwarzają tytułu wykonawczego i nie stanowią podstawy prawnej do zapłaty 
jakichkolwiek należności. Samo stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu nie powoduje bowiem,  
że ewentualne roszczenia osób korzystających z parkingów, według zasad ustalonych  
w zakwestionowanym zarządzeniu, stają się wymagalne i podlegają natychmiastowej realizacji. 
Ewentualne roszczenia mające swoje źródło w unieważnionym akcie administracyjnym mogą być 
dochodzone w drodze powództwa cywilnego. Aby roszczenia te były zaspokojone, obowiązujące przepisy 
wymagają, w zależności od podstawy prawnej domagania się zapłaty, spełnienia przez ewentualnych 
uprawnionych, niezbędnych przesłanek wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Kwestia zwrotu 
opłat pobranych za parkowanie, w każdej indywidualnej sprawie, powinna zatem być badana przez sąd 
powszechny. Komisja zauważyła, że opłaty za parkowanie pojazdów były pobierane za faktycznie 
wykonane usługi, a wyroki sądów administracyjnych nie zakwestionowały samej zasady odpłatności  
za parkowanie, bowiem wadliwy był jedynie sposób i tryb ustanowienia opłat.  

Komisja stwierdziła, że w wyniku orzeczeń sądów administracyjnych, Rada Miejska Bielska-Białej podjęła 
stosowne uchwały mające na celu uporządkowanie stanu prawnego w omawianym zakresie, tj. uchwałę  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
na obszarze miasta Bielska-Białej, uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi, uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  
z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi oraz uchwałę w sprawie likwidacji 
samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej. 
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W świetle powyższego, do czasu uzyskania prawomocnych orzeczeń sądowych, brak jest podstaw 
prawnych uzasadniających dokonywanie zwrotu pobranych opłat. Dodatkowo należy wskazać, że Gmina 
nie dysponuje wykazami osób, które korzystały z usług parkingowych, którym to, jak wskazuje Skarżący, 
należałoby zwrócić uiszczone opłaty. 

W świetle poczynionych ustaleń i uzyskanych wyjaśnień, w ocenie Komisji Rewizyjnej, podnoszony przez 
Skarżącego zarzut bezczynności w zakresie zwrotu opłat pobranych za parkowanie należy uznać  
za bezzasadny.  

Mając na uwadze powyższe, Komisja zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi z dnia 13 sierpnia 
2015 r. za bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Czy jest na sali Pan S_____ K____? – jako Skarżący ma prawo zabrać głos. 

Nie ma.  

Nie widzę też głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 197? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę, że skarga jest bezzasadna.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2015 r. Pana A______ V____  
na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 198 – również mamy do czynienia z uchwałą w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana A______ V___ na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie stanowiska Komisji. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

po raz kolejny powtórzę, iż ograniczę się do elementów najistotniejszych, zwłaszcza pominę elementy, 
które są związane z danymi tutaj osoby i informacjami z jej życia prywatnego. Jeżeli ktoś chciałby, abyśmy 
przeczytali całość to jak najbardziej proszę to zgłosić. 

Jeżeli chodzi o skargę złożoną w dniu 25 sierpnia 2015 r. Pana A_____ V_____ na Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, to Komisja Rewizyjna rozpatrywała ją na posiedzeniach w dniu 
26 sierpnia br. oraz w dniu 23 września 2015 r. 
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Komisja Rewizyjna po analizie zarzutów zawartych w skardze, uzyskaniu stosownych wyjaśnień pisemnych 
i ustnych Zastępcy Prezydenta Miasta, Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-
Białej, a także po przeprowadzonej dyskusji, stwierdziła co następuje. 

Zarzuty podnoszone w skardze z dnia 25 (…) [sierpnia] oraz w kolejnych pismach uzupełniających 
Skarżącego z dnia 7, 8 i 18 września 2015 roku dotyczą: bezpodstawnego dochodzenia przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej roszczeń za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, 
nieprzedstawienia Skarżącemu przez ZGM oferty na najem lokalu socjalnego, braku odpowiedzi na pismo  
z dnia 6 listopada 2014 oraz braku odpowiedzi na złożony przez Skarżącego wniosek z dnia 22 listopada 
2012 roku o wynajem mieszkania, złego stanu technicznego lokalu przy ul. Złotej w Bielsku-Białej, a także 
długiego okresu oczekiwania na remonty i zasiedlenie pustostanów. 

Odnosząc się do zarzutu braku podstawy do dochodzenia przez ZGM roszczeń za bezumowne zajmowanie 
lokalu mieszkalnego, Komisja ustaliła, iż Skarżący wraz z byłą żoną był współnajemcą lokalu mieszkalnego 
przy ul. Złotej w Bielsku-Białej.  

Komisja uzyskała wyjaśnienia, iż Skarżący wraz z byłą żoną zalegali od kilku lat z opłatami za lokal. 
Skarżący odmawiał spłaty zadłużenia twierdząc, że odpowiada wobec Gminy za czynsz i inne opłaty, tylko 
w takich proporcjach, jak to zostało ustalone w ugodzie z jego byłą małżonką, tj. w 44%. ZGM nie zgadza 
się z tym stanowiskiem, uważając że ugoda zawarta pomiędzy byłymi małżonkami wywołuje skutki prawne 
tylko pomiędzy stronami postępowania sądowego, tj. Skarżącym i jego byłą żoną. Zgodnie z tezą  
IX wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie orzekania w wyroku rozwodowym  
o wspólnym mieszkaniu, zajmowanym przez małżonków, oraz o podziale majątku wspólnego określonych 
w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 roku „w razie 
określenia sposobu korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnego mieszkania w drodze jego 
prowizorycznego rozdzielenia sąd może, ale tylko za zgodą obu stron i tylko ze skutkiem prawnym 
pomiędzy nimi, określić ich obowiązki w zakresie czynszu lub innych świadczeń przez wskazanie, w jakim 
stosunku każdy z nich powinien zwolnić drugiego od wspólnego obowiązku opłacania czynszu lub innych 
świadczeń". W związku z powyższym, pomimo zawarcia ww. ugody, Skarżący nadal odpowiadał solidarnie 
z byłą żoną za zapłatę czynszu i innych opłat za cały lokal. 

Z uwagi na fakt, że w dacie opróżnienia ww. lokalu przy ul. Złotej pozostała do zapłaty zaległość,  
ZGM skierował przeciwko byłym małżonkom pozew o jej zapłatę. Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty 
przeciwko Skarżącemu i jego byłej żonie na dochodzoną kwotę. W wyniku wniesionego sprzeciwu  
od nakazu zapłaty, postępowanie nadal toczy się w I instancji. Dlatego też, uwzględniając powyższe 
elementy, Komisja stwierdziła, że ostatecznego rozstrzygnięcia w tym zakresie winien dokonać niezawisły 
sąd. 

W odniesieniu do zarzutu nieprzedstawienia Skarżącemu przez ZGM oferty na najem lokalu socjalnego, 
Komisja ustaliła, że oferta taka została złożona Skarżącemu pismem z dnia 13 listopada 2013 r. Okres 
oczekiwania Skarżącego na dostarczenie mu przez Gminę lokalu socjalnego trwał 3 lata i 7 miesięcy (licząc 
od daty uprawomocnienia się orzeczenia eksmisyjnego). Biorąc natomiast pod uwagę datę złożenia przez 
byłą żonę Skarżącego (…) orzeczenia do wykonania, okres ten trwał około 3 lata i 3 miesiące. Komisja 
uzyskała informację, że przeciętny okres realizacji wyroków eksmisyjnych to 4-5 lat, co oznacza, iż oferta 
najmu lokalu socjalnego nie tylko została złożona Skarżącemu, ale również nastąpiło to w stosunkowo 
krótkim terminie.  

Komisja zwróciła też uwagę, że Skarżący nie skorzystał jednak z tej oferty i w kilka dni po nadaniu pisma 
dotyczącego złożenia oferty wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zameldowanie go na pobyt stały 
w innym mieszkaniu. W tych okolicznościach Komisja uznała, że ten zarzut jest bezzasadny. 

W odniesieniu do zarzutu braku odpowiedzi na pismo z dnia 6 listopada 2014 oraz na wniosek z dnia  
22 listopada 2012 r. o wynajem mieszkania, Komisja ustaliła, że na pismo z dnia 6 listopada 2014 r.  
ZGM udzielił zainteresowanemu odpowiedzi pismem z dnia 4 grudnia 2014, z kolei na wniosek o wynajem 
mieszkania z dnia 22 listopada Skarżący otrzymał odpowiedź pismem z dnia 7 grudnia. 

Komisja również uzyskała wyjaśnienia dodatkowe, że Skarżący w 2013 roku wytoczył przeciwko Gminie 
powództwo o nakazanie złożenia oświadczenia woli i zapłatę, domagając się m.in. zawarcia z nim umowy 
najmu lokalu położonego przy ul. Złotej, jak również zapłaty na jego rzecz 100 tys. zł, niemniej jednak 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej powództwo to zostało w całości oddalone. 

Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją lokalu mieszkalnego przy ul. Złotej, ustaliła też, że w dniu  
3 czerwca 2015 r. lokal ten został przekazany protokolarnie ZGM przez byłą żonę Skarżącego. Jak wynika  
z protokołu zdawczo-odbiorczego, lokal w dacie odbioru było zawilgocony (…), niemniej jednak główną 
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przyczyną tego stanu była po prostu dłuższa nieobecność jego użytkowników. Komisja przyjęła 
wyjaśnienia przedstawione przez ZGM, iż z uwagi na upływ czasu, trudno jest polemizować  
z zainteresowanym, jaki był stan techniczny lokalu w latach 1991-1992, dlatego się w tym temacie nie 
odniosła. 

Wobec zarzutu długiego oczekiwania na remonty i zasiedlenie pustostanów, Komisja poprosiła Dyrektora 
ZGM o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień, co zostało Komisji przedstawione i co do konkretnych 
lokali, na które wskazywał Skarżący, informacja została zawarta w uzasadnieniu. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w ocenie Komisji, podnoszone przez Skarżącego zarzuty należało 
uznać za bezzasadne. Komisja nie dopatrzyła się w działaniach Dyrektora ZGM naruszenia przepisów 
prawa ani bezczynności, co mogły sugerować zarzuty Skarżącego.  

W związku z powyższym, Komisja w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi z dnia  
25 sierpnia 2015 r. za skargę bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Czy Pan V_____  (…) – Pan A_____ V____  jest na sali, bo ma prawo zabrania głosu? 

Nie ma.  

Nie widzę też żeby ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 198? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu 21. „Sprawy różne”.  

Udzieliliśmy głosu mieszkańcom.  

Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana Piotra Strzeleckiego. 

Bardzo proszę, zapraszam tutaj.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, 

postanowiłem zabrać ten głos jako przedsiębiorca w związku z tym, iż próby kontaktu z Biurem Gospodarki 
ds. Odpadów czy korespondencja z Prezydentem Miasta do tej pory nie przyniosła skutków, a wydarzenia 
z ostatniego poniedziałku jakby przelały czarę goryczy. Ale po kolei. 

Najpierw chciałbym zapytać: Czy wiecie Państwo (…) jaką podjęliście Państwo uchwałę dotyczącą 
deklaracji jaką mamy (…) składać – przedsiębiorcy – w sprawie wywozu śmieci i odpadów? Ja mam firmę 
niedużą i chciałbym żeby były te śmieci wywożone raz na tydzień. Żeby tak było, w tym roku jestem 
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zmuszony złożyć dziewięć deklaracji – wytłumaczę, dlaczego. W styczniu są cztery poniedziałki – składam 
deklarację. W marcu jest pięć poniedziałków – muszę złożyć nową deklarację. Żeby nie płacić w kwietniu  

za pięć poniedziałków, bo są cztery – składam trzecią deklarację. Sytuacja się powtarza – w czerwcu jest 
pięć poniedziałków, w lipcu cztery poniedziałki, w sierpniu pięć, we wrześniu cztery, w listopadzie pięć  
i w grudniu (…) są znowu cztery poniedziałki. Dziewięć deklaracji, w sumie 18 kartek zapisanych,  
bo muszę mieć potwierdzenie, że taką deklarację złożyłem.  

Pisałem w tej kwestii do Prezydenta, czy nie można by było uprościć po prostu dokumentu, który 
pozwalałby złożyć to na przykład na jednej kartce. W styczniu bym napisał na jednej stronie, że 4, potem 
w marcu 5 etc., bo nie będę Państwa (…) zanudzał. Pan Prezydent Jędrusiński napisał, że tak stanowi 
ustawa i nie ma takiej możliwości żeby to zmienić. Dziwne, bo osoby, które mają np. domki jednorodzinne 
mogą bez problemu (…) doprowadzić do tego, że będą mieli co tydzień odbierane odpady – i z tym nie ma 
najmniejszego problemu – natomiast przedsiębiorcy tacy jak ja muszą złożyć dziewięć deklaracji.  
To po pierwsze. 

Po drugie. W tej kwestii za każdym razem dostaję – jakąkolwiek korespondencję (…) prowadzę  
z Ratuszem – dostaję za każdym razem na zasadzie „kopiuj-wklej” taką informację, że ja powinienem 
wpłacić za te śmieci. Ja o tym wiem, Drodzy Państwo, dlatego zależy mi na tym, żeby ta sprawa była 
uporządkowana. Wiem, że ustawa nałożyła na mnie obowiązek, że mam to wypełnić, mam sobie sam 
policzyć, natomiast chciałbym żeby to było bardziej proste i dlatego proszę Państwa, jako Radnych tego 
miasta, żebyście przedyskutowali, czy jednak nie ma możliwości prawnej, żeby zmienić taki drobiazg. 
Wiem, że nawet takie interpelacje od jednego z Radnych były składane, ale to jak do tej pory nie 
przyniosło skutku. To po pierwsze. 

Po drugie. Chciałbym zapytać Państwa, jako przedstawicieli mieszkańców, czy gmina nie występuje w roli 
uprzywilejowanej albo wręcz monopolisty, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciami? Wytłumaczę o co mi 
chodzi – to też taka trochę śmieszna sprawa. Po półtora roku, kiedy zaczęły funkcjonować nowe przepisy, 
było trochę problemów związanych z częstotliwością odbioru odpadów. Dostałem pismo z Biura 
Gospodarki Odpadami – tam była informacja też żebym się do tego ustosunkował, SITA nie zawsze  
mi odbierała te śmieci, więc złożyłem jakby drugą deklarację. Moje (…) uwagi został uwzględnione. 
Siedząc z pracownicą Biura Gospodarki ds. Odpadów wyliczyłem ile mam zapłacić – zapłaciliśmy to.  
W styczniu tego roku czy tam w lutym dostałem z Wydziału Dochodów Budżetowych pismo, że mam 
zapłacić – 8,00 czy tam 8,60 – koszty upomnienia oraz zapłacić dodatkowe pieniądze, bo jednak ktoś źle 
to policzył. Panie pół dnia podobno się zastanawiały jak to się stało, ale było źle policzone – tam 50 zł plus 
ustawowe odsetki. To teraz zadaję takie pytanie: tylko w tym miesiącu dwa razy SITA nie odebrała  
mi śmieci. Pan Jędrusiński mi odpisał w ten sposób, „że usługa została wykonana”. To mówię tutaj  
o wcześniejszej sytuacji, kiedy SITA mi nie odebrała śmieci i poprosiłem go o rekompensatę. Dlaczego  
ja mam zapłacić kosztu upomnienia, mam (…) zapłacić ustawowe odsetki, natomiast w przypadku gminy 
nie ma jakby takiej możliwości? Ja mogę oczekiwać, ponieważ na pewno, znając Prezydenta Jacka 
Krywulta jak podpisywał z SITA umowę, to (…) uwzględnił kary umowne za nieprawidłowe wykonanie 
pewnych zadań zleconych w SITA przez gminę. Więc dlaczego przedsiębiorca czy zwykły obywatel  
nie ma prawa otrzymać żadnej rekompensaty? Znowu dostaję „kopiuj-wklej” i moim obowiązkiem jest 
wpłacić. Ja o tym wiem, natomiast chciałbym być traktowany poważnie.  

Cały poniedziałek straciłem na tym, żeby ktoś wreszcie mi odebrał śmieci. Myśmy z Panią Prezes SITY  
– którą miałem okazję i przyjemność dzisiaj poznać – wyjaśniliśmy sobie pewną sytuację, która miała 
miejsce. Przez dwa tygodnie mi nie odbierano śmieci. A akurat mają w SITA – to też taka ciekawostka – 
filozofa, który odbiera śmieci, który w ogóle nie odnosi się do tego, co otrzymują moi pracownicy czy  
ja na ulotkach i informacjach z miasta, co należy do śmieci mokrych. Uznał Pan, że pewne śmieci  
są śmieciami nie mokrymi i nie odebrał mi śmieci – po tym jak drugi tydzień mi nie odbierali śmieci.  
Więc ja pytam: Czy ja mogę liczyć na rekompensatę, bo uważam, że powinienem dostać rekompensatę  
za to, że straciłem czas, nie wypełniłem papierów do księgowego, nie napisałem dwóch ofert dla moich 
klientów. Więc ile razy można?  

Bo powiem w ten sposób – zadzwoniłem kiedyś do Biura Gospodarki Odpadami. Ja Panie Prezydencie 
służę nazwiskiem tej osoby, tutaj z litości tego nie podam, ale ta Pani powiedziała, że gdyby się miała 
zajmować takimi sprawami jak moje za każdym razem – cytuję – „to wie Pan ile byśmy mieli pracy”. Ja nie 
wiem, po co tam są te Panie?; bo jak była SITA sama i odwoziła te śmieci to dostawałem co miesiąc 
fakturę i było wszystko sprawnie. A teraz to te Panie tam mnie nie znoszą w tym Biurze Gospodarki 
Odpadami, a Szefowa tego Biura kłóciła się ze mną telefonicznie, że jednak istnieje możliwość 
wypełnienia, że co tydzień mogę (…) złożyć taką deklarację, żeby co tydzień odbierano mi śmieci. Otóż  
w obowiązującym druku w Ratuszu nie ma takiej możliwości dla mnie jako przedsiębiorcy, który (…) prosi 
o to żeby odbierać raz w tygodniu śmieci.  
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W poniedziałek miałem bardzo wysokie ciśnienie, więc pozwolą Państwo, że ja już dzisiaj skończę, 
natomiast bardzo bym prosił żeby uwzględnić, bo to są uwagi przedsiębiorcy, a miasto Bielsko-Biała 
– ja 21 lat temu przyjechałem do Bielska – to jest podobne miasto, które jest tygrysem przedsiębiorczości 
 i stawia na przedsiębiorców. Więc życzyłbym sobie, żeby nas traktowano poważnie, a nie żebyśmy latali 
do Ratusza załatwiać takie rzeczy, które powinny być załatwione jeden raz w roku, jeżeli mamy taki 
obowiązek. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo Panu dziękuję, bo to ciekawe.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Jak Pan sobie życzy. Pan Prezydent na pewno się odniesie – można usiąść, można poczekać. (…) 
Rozumiem, że Pan jest przygotowany na dalszą rozmowę, więc proszę spocząć. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

ja oczywiście o szczegółach nie będę mówił, bo Pani Kierownik tu odpowie. Ja chcę tylko powiedzieć (…) 
takie dwie uwagi może.  

Pierwsze – że Pan, oczywiście jako dziennikarz z dużą swadą troszkę przedstawił. Tylko chciałem 
powiedzieć, że Panie Piotrze są dwie strony zawsze (…), bo Pan przedstawił tylko swoją stronę, a drugą 
stronę Pan nie do końca przedstawił – ja ją będę starał się pokazać zaraz.  

Więc po pierwsze Pan pisze żeby zlikwidować przepis. Pan wie dobrze o tym, bo jest Pan naprawdę 
człowiekiem znającym te sprawy, że gmina nie ustanawia ustaw i pewne rzeczy, które są absolutnie 
nielogiczne, o których Pan mówił – tu się zgadzam – są poza kompetencjami miasta po prostu; to sprawy 
ustawowe są. My wnioskujemy jak możemy do władz – i tak już była nowelizacja tej ustawy, może 
następna będzie. Pewne rzeczy są naprawdę nielogiczne powiedzmy, ale – jak powiedziałem – ustawy  
nie możemy zmienić. Dostał Pan odpowiedź na cztery strony na to swoje pierwsze pismo, to w następnym 
piśmie Pan pisze, że Pan nie dostał odpowiedzi merytorycznej. Na cztery strony Pan dostał naprawdę 
szczegółową odpowiedź. Ale wracając jeszcze tylko do jednej sprawy – bo jak powiedziałem,  
o szczegółach nie będę mówił – jest druga strona, czyli Pan też jako przedsiębiorca. To proszę zobaczyć –  
możemy to puścić obiegiem – (…) jak segreguje Pan śmieci, jak Pan te śmieci przygotowuje: mokre  
z suchymi, butelki z szampana do mokrych po prostu…”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, jeżeli mogę…”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, ja nie przerywałem Panu, Panie Piotrze. Przepraszam, niech Pan patrzy jakie  
są17 – segregacja – że później nie chcą odebrać, bo nie wiedzą, co mają odbierać po prostu. Tak że druga 
strona też nie do końca jest w porządku. Ja nie bronię SITA – broń Boże – bo są pewne niedociągnięcia, 
nie bronię ustaw, bo są niektóre złe. Żebyśmy to rozumieli – nie w jedną stronę biję, ale druga strona też 
nie jest tak do końca w porządku, bo proszę zobaczyć jakie, co się tu dzieje po prostu. Co się tu dzieje,  
co jest z czym. Tak że naprawdę, żeby zarzucać… Ja myślę, że to trzeba spokojnie porozmawiać i dojść  
do pewnych… – sam Pan powiedział, że z Panią Prezes Pan porozmawiał. Nie wiem, czy w sam raz to jest 
na sesję – trzeba samemu być w porządku, a później żądać…”.  

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…a później żądać czy mieć pretensje do drugiej strony. Bo jak powiedziałem, ta nasza strona – nasza,  
bo to nasza jest strona – nie do końca jest w porządku we wszystkich sprawach. Na niektóre mamy rzeczy 
wpływ, na niektóre nie mamy wpływu, ale Pan jako przedsiębiorca czy jako obywatel tego miasta też  
ma pewne obowiązki i to, co się na dzisiaj dzieje, tam w Pana tym przedsiębiorstwie, jeśli chodzi  
o segregację odpadów, dalekie jest od tego, co powinno być, co zakłada ustawa. To jest (…) tyle uwag. 

A teraz prosiłbym bardzo żeby – przepraszam – żeby Panią Kierownik Sobczak dopuścić do głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A mogę tylko odpowiedzieć na Pana pytanie?”. 

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

„Ad vocem Pan chciał. Bardzo proszę udzielam Panu głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem po pierwsze powiedzieć, że na czterech stronach Panie Prezydencie, nie musi być nic 
merytorycznego i śmiem twierdzić, że gdybyśmy usiedli i przeczytali to, to Pan by przeczytał  
ze zrozumieniem, to by się Pan przekonał, że mam rację.  

Co do tych zdjęć. Po pierwsze jedno tylko zdjęcie pokazuje śmieci, które wystawiłem w poniedziałek i jeżeli 
tam papierowe… – prowadzę salę zabaw dla dzieci, żebyście Państwo wiedzieli – mamy papierowe 
talerzyki; ubrudziłem sobie w poniedziałek ręce, zrobiłem więcej zdjęć niż zrobiła SITA. Ubrudzone torami 
talerzyki Pan zakwalifikował jako suche. Natomiast tamto, co Pan pokazywał – następne zdjęcia –  
to mi Pani Prezes wyjaśniła. 27. weszli do pomieszczenia gdzie my trzymamy śmieci i segregujemy  
je i zabrała SITA bez mojej prośby, bez harmonogramu. Więc proszę mi nie mówić, że ja źle segreguję 
śmieci, bo moje pracownice robią. To proszę zapytać Pani Prezes kiedy było to zrobione zdjęcie,  

                                                           
17 Odwołanie do zdjęcia. 
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bo mi powiedziała. Więc prosiłbym też (…) uważać, co Pan mówi na forum Rady w stosunku do mnie,  
bo dla mnie to jest obraźliwe, bo staram się akurat zaprowadzać porządek, przy czym i segregować  
te śmieci. Wyjaśniałem to z Panią Prezes, że 21. teraz – nie – teraz w ostatni poniedziałek przyjechał 
kierowca i nie zabrał mi tych śmieci, a wcześniej 19. mi też nie zabrali śmieci. I ja uważam, że to jest 
skandal, bo ja nie wiem co z tymi śmieciami mam zrobić. One zgodnie z tą ustawą – o której pisał Pan 
Waldemar Jędrusiński do mnie w piśmie z Pana upoważnienia – są własnością gminy. Więc nie wiem, mam 
je tu pod Ratusz przywieźć Panie Prezydencie? Ja bym chciał po prostu nie mieć takich problemów i nie 
występować na forum Rady, tylko chciałbym żeby to było robione. (…) Ja składam skargę na to,  
że na przykład Państwo, SITA w imieniu Państwa nie wykonuje usługi i chciałbym otrzymać rekompensatę 
z tego tytułu, a Pan Waldemar mi pisze, że „usługa została wykonana” – że po terminie, to sorry, ale 
gdyby była też inna możliwość... Tak było też w lipcu i kilka razy. Natomiast te zdjęcia były zrobione  
w miejscu gdzie nie wystawiamy śmieci. Jeden tylko kosz jest zrobiony… Nie, to jest wszystko zrobione  
w miejscu gdzie niewystawione, a są też suche…”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Piotrze. 

Pan Prezydent Jędrusiński chciał w tej sprawie. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Pani…”. 

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

„Pani Kierownik – bardzo proszę.  

Tylko potrzebny jest mikrofon. Już jest.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzień dobry.  

Czy jeżeli Pan siedzi będzie Panu przeszkadzało, jeżeli ja też będę siedziała?”. 

 
Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki (ad vocem) 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja mogę wstać.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Znaczy nie, proszę siedzieć, tylko czy Panu nie będzie przeszkadzało, że ja…”. 
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Wnioskodawca – Pan Piotr Strzelecki „APS” S.C. (ad vocem) 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To ja w takim razie na stojąco. 

Odniosę się tutaj do kilku spraw. Myślę, że nie do końca są (…) wszystko sprawy, które może wymagają 
forum Rady Miejskiej i żeby tutaj zajmować czas Radnych, natomiast ile mogę tyle powiem, na pewno 
szczegółowo na piśmie odniesiemy się do wszystkich zarzutów, które Pan tutaj złożył.  

Króciutko. Jeżeli chodzi o ten problem związany z obowiązkiem składania deklaracji w sprawie miesięcznej 
opłaty, w związku z różną ilością odpadów powstających na nieruchomości, to bardzo dobrze Pan  
to przedstawił. Za tą informacją, którą Panu przedstawiliśmy: takie rozwiązanie, niestety nielogiczne, 
przyjął ustawodawca. Rada Miejska przyjęła formularz deklaracji, zgodny z przepisami. Formularz 
deklaracji ma być zgodnie z ustawą, pozwalać na określenie wysokości opłaty, która stanowi iloczyn liczby 
pojemników powstałych w danym miesiącu na danej nieruchomości z odpadami, i stawki opłaty za dany 
pojemnik. W związku z czym nie ma takiej możliwości żeby raz na rok składać deklarację, jeżeli w różnych 
miesiącach coś się zmienia na przykład. Nie ma też możliwości jakiegoś takiego uśredniania, że w tym 
miesiącu będzie 6, w drugim miesiącu będzie 8, no to „krakowskim targiem” będziemy pisać, że co miesiąc 
7. Obowiązuje nas ordynacja podatkowa, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Gmina jest 
zobowiązana działać na podstawie przepisów prawa i zgodnie z przepisami prawa jakie by one nie były.  

Natomiast jeżeli chodzi o składanie – te 9 deklaracji na rok. Zgadzam się, taka sytuacja potwierdzam  
ma miejsce i niestety jest to dodatkowa praca, dodatkowy czas przedsiębiorców, którzy takie deklaracje 
muszą złożyć, natomiast chcąc zapewnić regularne odbiory, możliwość regularnego w równych odstępach 
czasu pozbywania się odpadów przez na przykład właścicieli firm – czyli co tydzień jak to zawsze miało 
miejsce – tutaj nie mamy wpływu na to, że jest w jednym miesiącu 5 poniedziałków, w innym 4 i nie  
ma takiej prawnej możliwości żeby przystosować wzór deklaracji do tego żeby to była deklaracja, tak jak 
mówię, taka uśredniona na rok. 

Jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą. Pan zwrócił się do nas 16 czerwca, z tą sprawą do Pana 
Prezydenta, i otrzymał Pan 29 czerwca odpowiedź o tym, jakie mamy możliwości, dlaczego taka sytuacja 
ma miejsce. Natomiast zwróciliśmy się do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w celu uruchomienia 
inicjatywy ustawodawczej w imieniu gmin członkowskich z tego Związku – to było 29 lipca –  
i zaproponowaliśmy rozwiązania ustawowe, dwa do wyboru ustawodawcy. (…) Jedno rozwiązanie miałoby 
polegać na tym, że można by było przyjąć średnią ułamkową na miesiąc, pojemników z odpadami  
– bo w tej chwili to z ustawy nie wynika, więc nie można takich rozwiązań stosować. Lub drugie, 
możliwość rozliczania w ciągu roku opłaty za gospodarowanie odpadami – tutaj po prostu zupełnie (…) 
inny sposób deklarowania wysokości opłaty. W tej chwili opłatę (…) deklaruje właściciel nieruchomości  
i sam określa stawkę, natomiast w przypadku gdyby to była zaliczka to po roku moglibyśmy to rozliczyć. 
Te rozwiązania, które zaproponowaliśmy zostały poddane konsultacjom z gmin członkowskich, ponieważ 
Śląski Związek reprezentuje wszystkie gminy śląskie, i tutaj troszkę spotkaliśmy się z murem, ponieważ 
wiele gmin – jeżeli Państwo sobie życzą mogę wymienić, mam tutaj spisane – uważa, że ten problem, 
który Pan postrzega w naszym mieście, nie jest problemem istotnym i nie widzą powodu żeby taką 
inicjatywę ustawodawczą składać. Ja oczywiście osobiście jeździłam na te spotkania, argumentowałam, 
przedstawiałam jakie mamy problemy i jest troszkę inna sytuacja. W wielu gminach nie są odbierane 
dodatkowe odpady. Jeżeli, gdyby Pan przykładowo mieszkał – nie wiem – w Chorzowie, to jeżeli Pan 
zadeklarował 4 razy odbiór, odbierane jest 4 i choćby leżała góra śmieci nikt Panu tego nie weźmie. 
Najpierw musi Pan iść do urzędu, złożyć korektę deklaracji, a dopiero później po przekazaniu danych 
firmie, odpady byłyby odebrane. W dobrej wierze gmina Bielsko-Biała i SITA – wykonawca usługi – 
odbiera wszystkie odpady z punktu odbioru, czyli z altany śmietnikowej – tak jak u Pana na przykład –  
następnie później, kiedy po miesiącu otrzymujemy rozliczenie z SITA, kontaktujemy się z właścicielem 
nieruchomości. Jeżeli on sam nie zauważył tego, że więcej odpadów oddał, wówczas się kontaktujemy, 
zwracamy uwagę żeby złożyć stosowną korektę deklaracji. Na dzień dzisiejszy to są wszystkie możliwości. 
Jeżeli chodzi o zmianę przepisu, tak jak mówię, jesteśmy w trakcie rozmów z innymi gminami, żeby jednak 
taką inicjatywę ustawodawczą przedstawić. 
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Teraz odnosząc się do kwestii nieterminowych odbiorów odpadów. Tutaj nie będę mówiła szczegółowo, 
ponieważ to jest kwestia, która wymaga – każdy przypadek – głębokiej analizy. Ja tak pokrótce mogę 
powiedzieć, że do Biura ds. Gospodarki Odpadami w tym roku wpłynęła 1 pisemna reklamacja w sprawie 
nieterminowego odbioru odpadów – było to 15 czerwca; 16 czerwca było zgłoszenie dotyczyło 15 czerwca. 
17 czerwca zostały odpady odebrane i 29 czerwca (…) zostało do Pana wysłane pismo z informacją  
o sposobie załatwienia sprawy. Pan Prezydent przepraszał Pana za to, za utrudnienia związane  
z dwudniowym opóźnieniem w odbiorze odpadów i zostało również Panu wyjaśnione, bo wnioskował Pan  
o upust, że niestety nie ma prawnej możliwości, aby gmina stosowała upust w opłacie za gospodarowanie 
odpadami, na przykład w związku z nieterminowym świadczeniem usługi. Oczywiście, tak jak zostało  
to Panu przedstawione w piśmie, gmina stoi na stanowisku, że usługi powinny być świadczone  
na najwyższym poziomie, Spółka która wykonuje tę usługę jest zobowiązana do odbierania odpadów 
terminowo, zgodnie z harmonogramem, który ustaliła i który do Państwa został przesłany i naprawdę 
robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby takie sytuacje, takie opóźnienia się nie zdarzały. Wszystkie 
reklamacje, wszystkie zgłoszenia mailowe, pisemne są – zgodnie z procedurą wewnętrzną – załatwiane  
w Biurze ds. Gospodarki Odpadami. Tego samego dnia są weryfikowane, najpóźniej następnego dnia  
są przekazywane do SITA celem rozpatrzenia, załatwienia, odebrania odpadów. Następnie po wyjaśnieniu 
sprawy zawsze jest pismo wyjaśniające sprawę i przeprosiny, jeżeli skarga była zasadna. Natomiast  
w przypadku zgłoszeń telefonicznych – a tutaj mam odnotowane, że Pan dość często dzwoni do nas  
do Biura – wszyscy pracownicy przyjmują zgłoszenia telefoniczne, interwencje telefoniczne po to, 
żeby mieszkańcy w przypadku opóźnień mieli jak najszybszy odbiór. W związku z tym wszystkie  
te interwencje są przyjmowane przez wszystkich pracowników, a nie przez jedną osobę, która się zajmuje 
reklamacjami – są zbierane, spisywane. Na koniec dnia są spisywane na jeden plik i przesyłane do SITA 
celem załatwienia. Dlaczego? Gdyby tylko jedna osoba zajmowała się reklamacjami nie byłaby w stanie 
wykonywać pracy, bo ciągle by odbierała telefony, dlatego praca jest rozłożona na inne osoby.  
To wymaga, tak jak mówię, zebrania tego, uporządkowania i przesłania SITA. W nagłych przypadkach 
dzwonimy również do wykonawcy, natomiast nie możemy po każdym telefonie od razu dzwonić  
do wykonawcy, ponieważ może to wpłynąć na to, że dezorganizuje to pracę zarówno wykonawcy,  
jak i nam. Wykonawca też musi mieć możliwość zweryfikowania zgłoszeń, bo one są różne i jest ich dużo. 

I kończąc już, chciałam się jeszcze odnieść do porównania, które Pan tutaj przytoczył, dlaczego nie  
ma problemu z deklaracją dla mieszkańców w domach jednorodzinnych, gdzie odbiór jest co tydzień,  
a taka sytuacja ma miejsce na nieruchomościach niezamieszkałych, czyli w firmach. Różnica jest 
zasadnicza. Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców jest opłatą ryczałtową i niezależną  
od liczb obiorów dokonanych na nieruchomości. Tak że, czy jest jeden odbiór czy jest pięć odbiorów tutaj 
opłata jest od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w miesiącu. Natomiast dla firm ustawodawca 
przewidział zupełnie inną metodę – tę od pojemników – i nie ma takiej możliwości żeby to się zgrało.  
Jest to absurd, ale jest on usankcjonowany prawnie i póki co nas obowiązuje. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Są to takie tematy rzeczywiście czasami uciążliwe. Rada się zapoznała z tym wystąpieniem, oczywiście 
zgodnie z procedurą Pan Piotr też otrzyma pisemną odpowiedź.  

A teraz proszę o zabranie głosu Pana Ryszarda Szczotkę – Stowarzyszenie „Atmosfera”. 

Bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Ryszard Szczotka Stowarzyszenie „Atmosfera” 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt reprezentować na dzisiejszej sesji Rady Miasta Stowarzyszenie „ATMOSFERA” oraz tych 
mieszkańców naszego miasta, którzy nie zgadzają się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania  
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przestrzennego w zakresie usług położonych w Lipniku, tj. plan w rejonie składowania odpadów 
komunalnych pomiędzy ulicą Krakowską a torem kolejowym, uchwalonym przez Radę Miasta Bielska-Białej 
dnia 25 września 2012 roku. 

Złożoną na ręce Pana Prezydenta dzisiaj petycję podpisało ponad 4.100 osób i jest to prośba  
o (...) przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Sprawa budzi ogromne emocje, stąd blisko czy ponad 300 wniosków (…) w sprawie budowy kruszarni, 
blisko 400 wniosków o zmianę studium dla tego rejonu. I jest to dowód, naszym zdaniem, że sprawa nie 
może być traktowana jako interes małej grupy osób. W dniu dzisiejszym, niektórzy z Radnych, 
prawdopodobnie ze względu na niedostateczne rozpoznanie tematu, odrzucili uchwałę o przystąpieniu  
do opracowania nowego planu. Jest to dla nas wszystkich wyraz braku zrozumienia i troski o dobro nas 
mieszkańców.  

Pani Radna Katarzyna Balicka przekazała nam dzisiaj – uważam – niestety nieprawdziwą informację, 
ponieważ skorygowanie części tekstowej planu w niewielkim zakresie nie daje praktycznie żadnej 
możliwości szerokiej dyskusji i konsultacji społecznej. Ponadto samo wykreślenie tych czterech punktów, 
które rozważaliśmy na Komisji jest niewystarczające. Trzeba by jeszcze co najmniej dodać wykluczenia 
rodzajowe pewnego rodzaju inwestycji, które mogą być potencjalnie uciążliwe. Naszym zdaniem, tylko 
przystąpienie do opracowania nowego planu daje możliwość skorygowania części graficznej, daje 
możliwość prowadzenia szerokiej dyskusji, konsultacji społecznych, daje szansę na wprowadzenie  
– podkreślam – zrównoważonego rozwiązania dla tego rejonu miasta, to znaczy się Lipnika.  
My nie rezygnujemy, będziemy podejmować dalsze kroki. Pamiętamy obietnice Pana Prezydenta  
i ja osobiście pamiętam otrzymane słowo w zakresie ZGO, za co Panu Prezydentowi jeszcze raz bardzo 
dziękuję. 

Panie Prezydencie, Szanowni Radni, przedmiotowy plan, nad którym dzisiaj pochylała się Rada, naszym 
zdaniem ma liczne uchybienia prawne, m.in. jest niezgody z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ studium dla tych terenów wprowadza zakaz lokalizacji funkcji 
mogących powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko. Natomiast plan dopuszcza takie 
przedsięwzięcia, dopuszcza przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ten plan jest 
również niezgodny w części obszaru, rejonu skrzyżowania ul. Krakowskiej, ulicy Reksia. Studium 
przewiduje tam tereny mieszkaniowo-usługowe a plan wprowadza tam tereny usług, produkcji. Plan dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę nie ustala wskaźnika intensywności zabudowy, a wymaga tego 
przecież ustawa. Plan nie określa maksymalnej wysokości zabudowy – tego również wymaga ustawa –  
a co najważniejsze, plan wykracza poza swój zakres rzeczowy, dopuszczając w szczególności na terenach 
oznaczonych symbolami 116_P_01 do P_07 i 116_UP_01 lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Przedmiotowy plan, naszym zdaniem, jest szkodliwy i niebezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. Ponieważ 
ostatnia niezgodność, o której powiedziałem, sugeruje w sposób niedopuszczalny organom administracji 
państwowej i samorządowej, iż biorąc pod uwagę zapisy tego planu, będzie tam możliwa lokalizacja 
inwestycji mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, w tym życie i zdrowie mieszkańców, gęsto 
zaludnionych dzielnic miasta o charakterze mieszkaniowym, jak i obszaru Natura 2000. Lokalizacja takich 
inwestycji spotęguje niekorzystne oddziaływanie instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami. Powierzchnia 
terenów ZGO i składowiska odpadów to około 30 ha, z czego znacząca część jest rezerwą przyszłościową. 
Powierzchnia planowanej strefy uciążliwej to około 45 ha – czyli dużo większa ona jest – i biorąc pod 
uwagę zasięg obecnej uciążliwości odorowej, sięgającej kilku kilometrów wokół ZGO, należy się 
spodziewać, że oddziaływanie strefy przemysłowej, gdyby tam powstała również, będzie wielokilometrowa.  

Przedmiotowy plan jest niestety niespójny – delikatnie rzecz mówiąc – bo jak można doszukać się 
spójności, skoro bezpośrednio w sąsiedztwie ustala się lokalizację przedsięwzięć ponadnormatywnego 
oddziaływania na środowisko i terenów chronionych, na których zamieszkują ludzie. Teren przemysłu 
uciążliwego jest otoczony z trzech stron gęstą zabudową mieszkaniową. W Lipniku w ostatnich latach 
wydano najwięcej pozwoleń na budowę w skali całego miasta.  

Przedmiotowy plan i jego rozwiązania już dzisiaj rodzą konflikty. Po uchwalenia planu Urząd Miejski nie 
zadbał o wykup terenów od właścicieli, tak aby uchronić ich przed ryzykiem złych transakcji. Urząd nie 
wykupił nawet terenów pod przewidziane drogi zbiorcze i dojazdowe, nie zbudował tych dróg, a nawet nie 
zaplanował w wieloletnim budżecie środków finansowych. Obecnie jedyną drogą dojazdową do terenów 
jest strefa ruchu o szerokości 3,87 m. Szerokość 4,8, która pojawia się w mapach, wymaga skorygowania 
– jest ona błędną szerokością. Zlokalizowana jest ta droga na szlaku turystycznym i drodze dojazdowej 
rolników do pól. Jak ma się tam odbywać ruch pojazdów ciężkich i jak ma się tam poruszać choćby wóz 
bojowy straży pożarnej? 
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Panie Prezydencie, Szanowni Radni, mamy piękną złotą jesień. Proszę Państwa o odbycie sesji 
wyjazdowej, tak aby ocenić na miejscu z jakim terenem, lokalizacją, uwarunkowaniami mamy  
do czynienia. Proszę o wsłuchanie się w głos tysięcy mieszkańców. Proszę o podjęcie działań 
zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom i eliminację napięć społecznych. Apelujemy o przystąpienie 
do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni  
– podkreślam – zrównoważony rozwój tej części miasta i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Bardzo dziękuję.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zanim oddam głos Panu Prezydentowi chciałem tutaj przekazać taką informację, że już po ostatniej 
Komisji złożyłem wniosek do Pani Przewodniczącej, aby w trybie pilnym taka Komisja się tam odbyła,  
bo ta dyskusja przecież trwa.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja bardzo krótko tym razem, bo powtórzę tylko to, co już dzisiaj mówiłem. 

Powiedziałem, że przystąpimy do planu, do zmiany planu i nie ma na ten temat dyskusji. I nie trzeba 
apelować tu do nikogo, bo powiedzieliśmy, że przystąpimy, to przystąpimy, tylko musimy wiedzieć,  
co chcemy uzyskać. Na pewno te uwagi, które Pan podał dzisiaj będą też wzięte pod uwagę, natomiast  
to, co Pan widzę dzisiaj w piśmie napisał, to z góry mogę powiedzieć, że na pewno takich zmian nie może 
być – z różnych względów nie chcę tu rozwijać tematu. Dlatego trzeba rozmawiać naprzód, trzeba naprzód 
ustalić, co chcemy zmienić, bo przykładowo napisał Pan żeby tereny zielone zmienić. Nie zrobimy terenów 
zielonych, bo byśmy odszkodowania musieli płacić milionowe od razu. Plan – jak Pan sam powiedział – był 
ostatni ten plan 25 września 2012 r. uchwalony, ale przedtem też był ten plan, inny plan był, ale też był 
plan, który też dopuszczał zabudowę przemysłową – on jest od 10 lat chyba ten plan albo więcej – i nikt 
powiedzmy jakoś poprzednio nie (…) reagował na to. Na pewno przystąpimy do zmiany planu, tylko 
uzgodnimy, co ma być w tym planie zapisane, tak żeby z jednej strony absolutnie byli mieszkańcy 
chronieni – to zapewnimy na 100% – a z drugiej strony żeby miasto nie płaciło też odszkodowań, bo nie 
mamy na to po prostu przeznaczonych pieniędzy. I tylko o to chodzi – nic więcej. Tak że nie trzeba 
apelować – na pewno przystąpimy, na pewno będziemy tutaj działać w interesie mieszkańców, nie trzeba 
żadnych apeli tutaj naprawdę.”. 

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

„Ad vocem rozumiem. 

Bardzo proszę.”. 

 



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

RM.0002.12.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 29 października 2015 roku 

 
 

Strona 78 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Wnioskodawca – Pan Ryszard Szczotka Stowarzyszenie „Atmosfera” (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie dziękuję. To oczywiście nie czas i miejsce na polemikę. Bardzo Panu dziękuję  
za Pańskie słowa. Prosimy o te działania i wyrażamy gotowość i pełną otwartość, aby reprezentować 
wszystkich mieszkańców Lipnika w tym zakresie. 

Dziękuję pięknie.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„A teraz proszę o zabranie głosu Pana Bartosza Hołowkę.  

Bardzo proszę, Rada udzieliła Panu głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Bartosz Hołowka „HOMAX-BIS” 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. 

Nazywam się Bartosz Hołowka i w dniu dzisiejszym mam zaszczyt reprezentować właścicieli gruntów  
z terenów, które dotyczy ta dzisiejsza kwestia. Na początku chcieliśmy zaznaczyć, że te tereny nie są w tej 
chwili takie piękne jak jest to przedstawiane. Nie jest to las, jakie jest poruszane…”. 

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

„Ale przepraszam. Jak mówił poprzedni Pan to wszyscy słuchali i bardzo proszę również teraz.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Bartosz Hołowka „HOMAX-BIS” 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Są to samosieje, są to głogi, to są takie dzikie zarośla. Do najbliższych zabudowań z centrum tej strefy nie 
ma 120 metrów ani 200 metrów, tylko do najbliższych zabudowań na ul. Krańcowej jest 400 metrów,  
a do zabudowań przy ul. Krakowskiej jest niecałe 600 metrów. Również w tym miejscu chcieliśmy zaprosić 
na sesję w terenie żeby można było się zapoznać, czy na jakąś wizję w terenie, zapoznać się ze stanem 
faktycznym tych terenów. Nie jest tam również prowadzona gospodarka rolna. Na Komisji Gospodarki 
Przestrzennej byli rolnicy i jeden jedyny rolnik, który tam jeszcze gospodaruje wjeżdża na ten teren 
całkiem inną drogą niż ta, która została w tej chwili poruszona. Tak że nie jest to zgodne z prawdą, że tam 
się uprawa, jest tam gospodarka rolna prowadzona. 

Jako mieszkańcy jesteśmy całkowicie przeciwni wprowadzeniu zakazu przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, w związku z tym, iż ograniczy to prawo do dysponowania tymi terenami.  
I chcieliśmy tutaj zaznaczyć, że wystąpimy w tej sytuacji – jeżeli taki plan był, był uchwalony,  
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z całkowitym zakazem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – do miasta  
z roszczeniami, które z tego tytułu nam przysługują, ponieważ wprowadzenie takiego planu ograniczy 
możliwość korzystania z tych terenów w pełnym zakresie.  

Chciałem również zaznaczyć, że na tych terenach występuje uciążliwość odorowa, związana z wysypiskiem 
śmieci, gdzie jest kompostownia, jest składowisko odpadów. Również chciałem zauważyć, że składowisko 
odpadów jest od ’61 roku funkcjonujące, więc nie jest to problem nowy. I w tej sytuacji wprowadzanie  
w planie zakazu lokalizowania na niej wszelkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko spowoduje, iż w efekcie teren ten nie będzie mógł zostać wykorzystany w żaden sposób, 
gdyż większość przedsięwzięć mających charakter przemysłowy, mieści się w katalogu przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Nieuzasadniona jest również zmiana przeznaczenia terenu, bowiem nie spowoduje ona, iż tereny  
te faktycznie zostaną wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową czy rekreacyjną głównie z uwagi  
na istniejące już na tym terenie i niemożliwe do zniwelowania uciążliwości związane  
z (…) funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Odpadami. 

Należy zauważyć, iż uchwalając plan czy też dokonując jego zmiany należy mieć na uwadze nie tylko 
interesy mieszkańców, ale również uzasadnione interesy właścicieli nieruchomości zamierzających 
wykorzystać dane tereny pod działalność gospodarczą. I w związku z tym, iż sytuacja jest taka a nie inna, 
jako właściciele gruntów (…) chcieliśmy taką propozycję tutaj złożyć, by plan został opraco… – jeżeli  
ma iść w kierunku zmiany planu – by na tych terenach, aktualnie oznaczonych jako 116_P01 do 116_P02, 
zakazane było lokalizowanie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  
tj. wymienione w § 2 ww. rozporządzenia. Są to przedsięwzięcia bardziej rozbudowane i mocno ingerujące 
w środowisko, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  
i sporządzenie raportu. 

Jednocześnie postulujemy o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia przedmiotowych gruntów oraz  
o pozostawienie dopuszczalności lokalizowania na nich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 rozporządzenia. 

I w tym miejscu chciałem złożyć wniosek podpisany przez właścicieli gruntów na ręce Pana 
Przewodniczącego. 

Dziękuję za udzielenie głosu.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wniosek przyjmujemy (…). Dodam tylko – to, co mówiłem po wystąpieniu poprzedniego Pana – jak 
widzimy, w takich sytuacjach są zawsze dwie strony medalu, a nasza strona jest żeby to zrobić 
odpowiednio i podejmować odpowiednie decyzje. Komisja taka na pewno się odbędzie. Zapraszam 
oczywiście na nią w imieniu Pani Przewodniczącej wszystkich Radnych, nie tylko z Komisji, bo sprawa 
dotyczy dużego obszaru i jak widać wzbudza kontrowersje. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu.”. 

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

„Też bardzo krótko, bo jak powiedziałem, my na pewno przystąpimy do zmiany planu, na pewno będziemy 
z wszystkimi rozmawiać, ale nie sądzę żebyśmy dopuścili tam jednak działania przemysłowe, które mają 
znaczący wpływ na środowisko. Chcę powiedzieć, że w wielu – Pan już był tu, Pan Hołowka u nas – 
myśmy tu w wielu sprawach popierali Pana działania, natomiast nie dopuścimy do sytuacji, kiedy będzie 
oddziaływanie znacząco negatywne dla środowiska.  

Chcę powiedzieć, że nie do końca się z Panem zgadzam, bo może być również produkcja przemysłowa, 
która nie jest uciążliwa dla środowiska – absolutnie. Nie będę tu rozwijał tematu, chociaż mógłbym bardzo 
dużo powiedzieć. Ja prowadziłem dużą fabrykę, gdzie były różne, bardzo nawet skomplikowane procesy,  
 



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

RM.0002.12.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 29 października 2015 roku 

 
 

Strona 80 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

w ogóle żadnego oddziaływania na środowisko nie było. Czyli można (…) lokować działania przemysłowe, 
usługowe, które nie będą znacząco oddziaływać na środowisko i myślę, że to jest kierunek, w którym 
powinniśmy razem pójść i wtedy znajdziemy na pewno konsensus między mieszkańcami a właścicielami 
gruntów.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I teraz jesteśmy w punkcie „Sprawy różne”. Oczywiście jako pierwszemu udzielę głosu Panu Radnemu 
Szafarczykowi, który mnie o to poprosił w innym punkcie.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Zanim przejdę do zasadniczego tematu chciałbym złożyć Państwu krótką informację, 

Otóż chciałbym poinformować jeszcze tych, którzy o tym nie wiedzą, miesiąc temu w Bielsku-Białej odbył 
się odbył się XX Jubileuszowy Zjazd Drogowców Miejskich. Zjazd ten był organizowany głównie przez 
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, a honorowy patronat nad nim objęli Minister Infrastruktury  
i Rozwoju oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej, natomiast patronat merytoryczny – muszę zmienić 
źródło…18”. 

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

„Ale proszę o ciszę, to jest ciekawa…”. 

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

„… natomiast patronat merytoryczny objął Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i Polski 
Kongres Drogowy.  

Zjazd odbywał się na terenach hotelu w ZIAD – jak widać były również stoiska zewnętrzne, stoiska 
wewnętrzne, pięknie witano gości.  

Co to jest „Zjazd Drogowców Miejskich”? To cykliczna impreza średnio co dwa lata organizowana, 
ogólnopolskie forum dyskusyjne, które służy wymianie poglądów na temat kierunków rozwoju 
drogownictwa miejskiego, wymianie doświadczeń, wiedzy. Celem natomiast spotkania w Bielsku-Białej 
było promowanie rozwoju i zapewnienie wysokiego standardu sieci drogowej oraz kontynuowanie dyskusji 
nad pewnymi zmianami w prawie i przepisach technicznych.  

Wszystkich witała ładna tablica świetlna, która informowała gdzie konferencja, gdzie sala bankietowa, 
gdzie wystawy różnego rodzaju. Poproszę dalej19. Jaka była tematyka? Główna tematyka to inteligentne 
systemy transportowe jako instrument poprawy funkcjonowania systemu transportowego miast,…”. 

 
                                                           
18 Pokaz slajdów. 
19 Odwołanie do slajdu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam Panie Radny, jedno pytanie – przepraszam, że przeszkadzam – ile slajdów  
ma ta prezentacja?”. 

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

„Kilka tylko.”. 

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

„Dobrze. Dziękuję bardzo.”. 

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

„W przeciwieństwie do następnego.”. 

 
Śmiech. 

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

„…współfinansowanie inwestycji transportowych w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, 
zmiany w przepisach techniczno-budowlanych w drogownictwie i zmiany w przepisach dotyczących 
warunków technicznych stosowanych przy organizacji ruchu drogowego. Poproszę dalej.20 

Stół prezydialny, za którym siedzieli referenci i organizatorzy konferencji. Proszę dalej. 

To są stanowiska wystawców. Ponad 130 osób uczestniczyło. Tak się odbywały obrady – akurat jest 
referowany jeden z ciekawszych tematów. Proszę dalej. Jeszcze. Proszę następne. 

Bardzo ciekawa wystawa tam była i jeden z uczestników zjazdu zaprezentował wystawę znaczków 
pocztowych, które gromadził przez dziesięciolecia; znaczki pocztowe oczywiście wyłącznie o tematyce 
drogowej.  

Natomiast od strony technicznej najciekawszą kwestią było to, że firma APM PRO z Bielska-Białej 
zaprezentowała pierwszy w Polsce multimodalny system monitoringu ruchu drogowego. Za zgodą 
Miejskiego Zarządu Dróg został on zainstalowany w naszym mieście. Polega to na tym, że czujniki 
zainstalowane w newralgicznych miejscach układu komunikacyjnego, najczęściej na skrzyżowaniach, 
odbierają za pomocą technologii Bluetooth sygnały od przejeżdżających samochodów bezwiednie dla 
kierowców, a następnie informacje te są przetwarzane komputerowo – i poproszę teraz dalej –  
na specjalnej stronie internetowej, którą można znaleźć na stronie MZD; można patrzeć jak to wygląda  
w czasie rzeczywistym, ponieważ aktualizacja następuje co 3 minuty. Te zielone linie to ruch swobodny, 
czerwone linie – tam już jest większe natężenie ruchu; może z większej odległości tego nie widać, ale  
są takie trzy miejsca z wykrzyknikami gdzie w danym momencie dochodzi do korków drogowych. Proszę 
dalej. Można również wyświetlić aktualny rozkład natężenia ruchu w jednym czy w drugim miejscu,  
w zależności od tego gdzie się poszuka. I bardzo proszę. 

Proszę Państwa chciałem pogratulować Miejskiemu Zarządowi Dróg i jego Dyrektorowi perfekcyjnej 
organizacji tego zjazdu.”. 

                                                           
20 Odwołanie do slajdu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Brakuje tylko, brakuje zdjęć z bankietu. Ale to może…”. 

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

„Znaczy były jeszcze inne (…) atrakcje, bo również byliśmy na spektaklu w teatrze, ale to może…”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Rozumiem, że Pan będzie kontynuował – bo tę złowieszczą zapowiedź… 

Bardzo proszę o jak najbardziej zwięzłe przedstawianie sprawy.”. 

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

„Mam przygotowany bardzo obszerny materiał uzasadniający moją interpelację (…), oczywiście w postaci 
prezentacji multimedialnej. Biorąc jednak pod uwagę nasze ogólne zmęczenie i dodatkowe obowiązki, jakie 
zapewne większość z nas ma, rezygnuję z prezentowania, natomiast materiał w postaci papierowej 
przekażę na ręce Pana Prezydenta. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Myślę, że wszyscy doceniamy Pana gest, za to obiecuję, że przeczytam ten materiał „od dechy do dechy”. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, ja mam króciutkie pytanie.  

Bardzo bym prosił o przedstawienie informacji, jaki jest stan przygotowania naszego miasta w kontekście 
zapowiadanego wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy o odpadach, co jest jak gdyby kolejnym 
etapem reformy śmieciowej i stanowi harmonizację, element harmonizacji naszego prawa do prawa 
europejskiego. Zgodnie z tymi regulacjami, które mają wejść w życie od 1 stycznia br. wszystkie odpady 
komunalne o wartości kalorycznej o wartości powyżej 6 MJ/kg trzeba będzie z dniem 1 stycznia dalej 
przetwarzać, czyli w praktyce to oznacza, że trzeba je spalać. Dlatego mam pytanie: Czy jesteśmy 
przygotowani na tego typu działania, jaki jest stan przygotowań.  

Dziękuję.”.  

 



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

RM.0002.12.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 29 października 2015 roku 

 
 

Strona 83 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Radny Szczepan Wojtasik – Straconka.”. 

 

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

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, 

właśnie dwa krótkie tematy, które wiążą się ze Straconką. 

W ostatnim okresie było podpalenie samochodu na parkingu miejskim, który znajduje się wzdłuż 
obwodnicy. Ale przeglądając wszystkie trzy parkingi umieszczone przy Bulwarach Straceńskich, odnoszę 
też wrażenie, że one służą też jako składowisko samochodów pozostawionych tak sobie, zwłaszcza ten 
parking, który znajduje się (…) blisko ul. Żywieckiej – tam stoją obecnie ze trzy samochody, które są już 
po części zniszczone, wybite szyby. I to jest myślę, że łatwy cel do tego żeby takie podpalenia były  
czy kontynuowane. Dlatego jest prośba żeby straż miejska sprawdziła te samochody i jak najszybciej 
właścicieli poprosiła o przewiezienie tych samochodów w swoje miejsca parkowania, gdyż tam jest blisko 
stacja benzynowa i myślę, że to jest realne zagrożenie. 

A druga rzecz to… – być może, że później będą podziękowania dla AQUA i MZD, które w ostatnim okresie 
duże inwestycje prowadzą w Straconce, gdyż one są bardzo terminowe i służą dla mieszkańców,  
bo i kanalizacja na ulicy Małej Straconki, jak i ulica Pikowa, ale też jest dużo pytań i próśb o to, żeby 
przygotować inwestycje na przyszły rok związane z centrum. Dlatego proszę o zabezpieczenie środków, 
które umożliwią taką realizację w centrum Straconki.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Panie Prezydencie, zechce się Pan odnieść do czegoś czy niekoniecznie?”. 

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

„Ja nie będę się odnosił teraz do tej sprawy ani jednej, ani drugiej, bo tak: (…) znana jest oczywiście nam 
sprawa to, co Pan doktor mówił, natomiast pytanie, kiedy to wejdzie w życie faktycznie, bo przecież 
wiadomo, że spalarni na dzisiaj nie ma – nie będę tu historii całej mówił. W Polsce w poprzednim okresie 
programowania były środki na zbudowanie 11 spalarni – nie zbudowano ani jednej spalarni w Polsce. 
Środki przepadły praktycznie i dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest. Wiem, że gdzieś, chyba – nie wiem –  
w Sosnowcu (…) jedną rzekomo się buduje. Nie wiem jak się ta sprawa rozwiąże. My na dzisiaj 
wystąpiliśmy do Marszałka (…) o nowelizację czy (…) nowe zarządzenie Sejmiku odnośnie gospodarki 
odpadami, bo (…) na dzisiaj cały ten program, który był przyjęty przez Sejmik, dzisiaj jest nieaktualny.  
W ogóle nie bilansują się te (…) ilości odpadów, jeszcze jest podzielone (…) na regiony, które w ogóle…  
–  na przykład my do Cieszyna nie możemy zawozić, bo to jest inny region już w tej chwili. Tak że (…) 
moim zdaniem wymaga w ogóle całego przeprojektowania, przemyślenia, uzgodnień cały ten program, 
cały wojewódzki. A sprawa spalarni – nie wiem, bo jest to, co Pan powiedział. Jest ustawa, że powyżej 
tam 6 MJ powinno być wszystko spalane, tylko nie ma spalarni na dzisiaj w Polsce. Tak że pytanie się mija. 
Jak my jesteśmy do tego przygotowani, to powiem, że jesteśmy nieprzygotowani tak jak cała Polska jest 
nieprzygotowana. Krótka odpowiedź po prostu. Tak jak cała Polska, bo spalarni nie ma. Wiem,  
że w Poznaniu zbudowano jedną i mówię, rzekomo na Śląsku ma się budować. Miały być dwie na Śląsku  
– zgodnie z programem poprzednim miały być dwie na Śląsku zbudowane, nawet wiem, na którym 
terenie, ale nie zbudowano żadnej. 
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Natomiast tutaj to, co Pan Radny Wojtasik [mówił] – „żeby centrum się znalazło”. Nie wiem. Siedzimy  
nad (…) projektem budżetu oczywiście; w zeszłym tygodniu wziąłem udział. Żeby wszyscy Państwo brali 
udział w procesie tworzenia budżetu, zobaczylibyście Państwo jaka to jest przyjemność tworzenia budżetu 
po prostu – koncert życzeń, bo jest koncert życzeń i są realia. I ten koncert życzeń coroczny z realiami ma 
się nijak do siebie po prostu, bo nijak. To nie jest kwestia różnicy 10%, tylko to są różnice stuprocentowe, 
tak mogę powiedzieć, a może i więcej nawet. I teraz średnią przyjemnością jest (…) robienie tego, żeby 
ten projekt budżetu przedstawić Państwu, żeby to się trzymało – brzydko mówiąc – „kupy”. Po prostu musi 
się bilansować, muszą być ewentualnie czy środki kredytowe – czyli to wszystko musi być zrobione  
z logiką, z przepisami i z możliwościami miasta. I oczywiście z góry można już powiedzieć, że cały ten 
koncert życzeń – a na przykład koncert życzeń na dzisiaj, który mam na inwestycje na przyszły rok –  
to jest ponad 160 mln złotych. To jest oczywiście tylko koncert życzeń, bo nie ma takiej możliwości, żeby 
w przyszłym roku (…) przeznaczyć na inwestycje 160 mln złotych. A jak wiemy to, co zapisujemy  
w budżecie i Rada uchwala, to w ciągu roku – to Państwo jesteście najlepszym tego przykładem,  
że w każdej sesji są dodatkowe jakieś prośby, żądania. Tak że ten budżet i tak powinien być jeszcze  
z gumy. A ten, jak powiedziałem – ten podstawowy, który na dzisiaj jest, te 160 mln – projekt, który mam 
planu czteroletniego i na 2016 rok ponad 160 mln złotych, na 2017 – 174 mln na inwestycje, jest po 
prostu nierealny, po prostu jest nierealny i dlatego (…) to jest naprawdę trudna praca, ciężka i przede 
wszystkim stresująca (…), bo chciałoby się z jednej strony wszystko zrobić, z drugiej strony są naciski 
Państwa między innymi też, a z trzeciej strony są możliwości i trzeba wybrać priorytety, które nie zadowolą 
nigdy wszystkich – to jest oczywiste. Dlatego pracujemy nad tym planem, skrzętnie notujemy wszystkie 
potrzeby, ale jak powiedziałem, budżet nie jest z gumy. Priorytetem na pewno są dwie rzeczy – pierwsze 
to są środki unijne, wykorzystanie środków unijnych. Musimy mieć wkład własny na środki unijne, bo to są 
potężne sprawy i których nie możemy odpuścić w żaden sposób. I druga sprawa to są sprawy 
kontynuowane, które są rozpoczęte, kontynuowane i reszta. Wszystko i tak się zamyka gdzieś w granicach 
15% budżetu miasta, bo około 85% budżetu miasta to jest utrzymanie miasta. Ja nie chcę bulwersować 
Państwa, bo wystarczy, że ja się bulwersuję. Jakbym Państwu powiedział ile mi podano na wydatki bieżące 
więcej w przyszłym roku niż w tym roku, to byście Państwo na pewno nie uwierzyli w to. Ale ja to kiedyś 
powiem oczywiście żebyście Państwo wiedzieli jakie to są stresy przy konstruowaniu budżetu corocznego. 
Tyle na dzisiaj. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Ad 22 
Zakończenie obrad 

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

„Proszę wszystkich o powstanie. 

Zamykam XII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Dziękuję bardzo.”.21 
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