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Protokół Nr XIII/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 24 listopada 2015 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XIII 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 XIII sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Złożenie ślubowania przez Radną. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 

DRUK NR 237 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury. 
DRUK NR 238 

 
5. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej. 

 
6. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
7. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
8. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.10.2015 r. z realizacji 

uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, 
zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale  
2015 r. 
SPR. NR 22 

 
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2014/2015. 

SPR. NR 23 
 

10. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 września 2015 roku. 
SPR. NR 24 
 

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 
2015 roku. 
SPR. NR 25 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 232 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 233 
 

14. 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 234 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 

Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 212 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 235 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
DRUK NR 214 
 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
DRUK NR 215 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
DRUK NR 216 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 
DRUK NR 217 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez 
podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
DRUK NR 218 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
DRUK NR 219 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną  
na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 
DRUK NR 220 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r. czasu obowiązywania taryfy ustalonej 
na 2015 r. za usługi świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice. 
DRUK NR 206 
 

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
DRUK NR 209 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 210 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 211 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób  
i ładunków taksówkami na trenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 222 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny 
polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki 
Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, 
Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie miasta 
Bielska-Białej.  
DRUK NR 207 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 
DRUK NR 201 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 

2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
DRUK NR 208 
 

32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów „Śląsk-Beskidy”. 
DRUK NR 213 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 
2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych  
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 
DRUK NR 226 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na realizację „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2016”. 
DRUK NR 227 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy użytkowania na czas nieoznaczony z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej powierzchni  
853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie. 
DRUK NR 228 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 
zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką,  
po północnej stronie węzła „Wapienica”. 
DRUK NR 229 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej. 
DRUK NR 223 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego. 
DRUK NR 202 - II WERSJA 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 
DRUK NR 203 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLV/1480/2005 z dnia  

14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w Starym Bielsku pomiędzy rzeką Wapienicą,  
ulicą Bohaterów Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną 110 kV.  
DRUK NR 204 
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41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  
Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. 
DRUK NR 205 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy  
ul. Wyzwolenia. 
DRUK NR 224 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 
DRUK NR 225 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2015 r. Pani M______ K______  
na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 221 
 

45. Sprawy różne. 
 

46. Zakończenie obrad.  
 

 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2015 roku uczestniczyło: 
▪ 23 Radnych – przed złożeniem ślubowania przez Radną Barbarę Waluś,  
▪ 24 Radnych – po złożeniu ślubowania przez Radną Barbarę Waluś, 
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji (nieobecny: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XIII sesję Rady Miejskiej. 

 
 

Ad 2 
Złożenie ślubowania przez Radną 

 
W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Grzegorza Pudy (z dniem 29 października 2015 roku) wybranego  
z listy kandydatów na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 4 
utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i wstąpieniem na jego miejsce Pani Barbary Marii Waluś, 
kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa 
wybieralności, Radna Barbara Waluś, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, złożyła ślubowanie. 
zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
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Procedurę ślubowania Radnej Barbary Waluś przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, 
informując jednocześnie o możliwości ślubowania z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” oraz że odmowa 
złożenia ślubowania skutkować będzie wygaśnięciem mandatu Radnej, o czym stanowi art. 383 § 1 pkt 3 Kodeksu 
wyborczego.   
 
Rota ślubowania odczytana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
spełniać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców.” 
 

Radna Barbara Waluś złożyła ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Załączniki do protokołu stanowią następujące dokumenty: 
� Oświadczenie Grzegorza Pudy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zrzeczenia się mandatu Radnego 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (kserokopia) – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
� Postanowienie Nr DBB-763-10/15 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego Grzegorza Pawła Pudy – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
� Postanowienie NR DBB-763-10-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 listopada 2015 r.  

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo  
i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
(dot. Pani Barbary Waluś) – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wniosek Pana R____ C______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
1) Wniosek Pana R______ C______ o udzielenie głosu w punkcie 33 porządku obrad. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 8 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    u d z i e l i ł a   głosu Panu R_______ C________  
w punkcie 33 do porządku obrad. 

 
 
2) Wniosek Pana R______ C________ o udzielenie głosu w punkcie 45 porządku obrad. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 7 
▪ przeciw: 14 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    u d z i e l i ł a   głosu Panu R_______ C________  
w punkcie 45 do porządku obrad. 

 
 
 
Przyjęty porządek XIII sesji Rady Miejskiej str.: 1-4.  
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Ad 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, 
w związku z objęciem przez Panią Barbarę Waluś mandatu Radnej RM oraz z uwagi na inne wnioski  
o dokonanie zmian w składach Komisji. 

 
O godz. 10.14 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 5-minutową przerwę w obradach 
Rady Miejskiej w związku z koniecznością doprecyzowania w projekcie uchwały proponowanych zmian w składzie 
stałych Komisji RM. 
 
___________________   
 
O godz. 10.18 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej, przestawił 
projekt uchwały. 

 
W projekcie uchwały zaproponowano następujące zmiany: 
 
1) Powołanie Radnej Barbary Waluś w skład następujących Komisji RM:  

� Komisji Rewizyjnej, 
� Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, 
� Komisji Edukacji i Kultury. 

 
2) Odwołanie nw. Radnych ze składu Komisji RM: 

� Radnej Grażyny Nalepy ze składu Komisji Rewizyjnej, 
� Radnego Krzysztofa Jazowego ze składu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
� Radnego Adama Wykręta ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 

3) Powołanie nw. Radnych w skład Komisji RM: 
� Radnej Grażyny Nalepy w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
� Radnego Krzysztofa Jazowego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
� Radnego Adama Wykręta w skład Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 237) 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 237. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/194/2015 
 

w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji  
Rady Miejskiej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 4 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, 
w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Grzegorza Pudy, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 
Edukacji i Kultury. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 238) 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 238 z uwzględnieniem kandydatury Radnego Piotra Ryszki. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/195/2015 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Komisji Edukacji i Kultury 

 
 

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

 
Ad 5 
Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 roku.   
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 6 
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.  
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W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.162.2015. 

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ulicy Wapienickiej i Antycznej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.163.2015. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu kładki na rzece Wapieniczanka”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.164.2015. 

 
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.0003.165.2015. 
 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „problemu z dzikami”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.166.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejścia dla pieszych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.167.2015. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „bezpieczeństwa w bielskich szkołach”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.168.2015. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „poprawy jakości rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.169.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „oświetlenia ulicznego w porze letniej i zimowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.170.2015. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „powrotu do tradycji organizowania Święta Ulic 11-go Listopada ”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.171.2015. 
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Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zakupu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w aparaturę  

do badania zanieczyszczeń powietrza w zakresie niskich emisji”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.172.2015. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „informowania mieszkańców o stanach alarmowych zanieczyszczeń 
powietrza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.173.2015. 

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

 
Głos w dyskusji zabrał Radny Maurycy Rodak.  

 
 

Ad 7 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści:  
� Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, 
� Poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń. 
 
Ponadto głos zabrał: Radny Roman Matyja.  

 
Ad 8 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.10.2015 r. z realizacji 
uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, 
zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale  
2015 r. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 22) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 22. 
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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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 15.10.2015 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 
22.02.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych 
oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2015 r. 

 
Ad 9 
Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2014/2015 

 
Informację o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2014/2015 przedstawił  
Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 23) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 23. 
  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację o realizacji zadań oświatowych Miasta 
Bielska-Białej w roku szkolnym 2014/2015 

 
Ad 10 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 września 2015 roku 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 24) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 24. 
  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2015.BJ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale  
2015 roku według stanu na dzień 30 września 2015 roku. 

 
Ad 11 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 
2015 roku 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 25) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 25. 
  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie z wykonania budżetu miasta  
Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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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 pozytywne opinie Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 232) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Roman Matyja. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 232. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/196/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 233) 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 233. 
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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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/197/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 14 
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 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 234) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta.  
Jednocześnie Pani Skarbnik Miasta zgłosiła korektę do uzasadnienia projektu uchwały. 
 

Na stronie 72, w zakresie zapisu:  
„II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):”, 
w punkcie 2), tj.: „2) Pozycja 1.3.1.4 „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej”. Zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 600.000,00 zł, 
która nie zostanie wykorzystana w 2015 r.” 

 w zdaniu drugim wprowadzono korektę roku (tj. z 2015 na 2016).  
 

Punkt 2) przyjął brzmienie:  
„2) Pozycja 1.3.1.4 „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej”. Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 600.000,00 zł, która nie zostanie 
wykorzystana w 2015 r.”  
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 234 wraz z poprawką. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/198/2015 
 

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 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 212) 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 212. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 
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Wynik głosownia z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Adama Ruśniaka. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/199/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
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. 

 
O godz. 11.36 – na wniosek Radnego Adama Ruśniaka – Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
ogłosił 10-minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej. 
 
____________________   
 
 
O godz. 12.03 – Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady 
Seniorów Miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 235) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat procedury tworzenia Rady Seniorów przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przystąpił do czynności związanych z przeprowadzeniem 
wyboru do Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
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WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ   
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali, w toku ustaleń klubowych, następujący Radni: 
▪ Radna Grażyna Nalepa – przedstawiciel Klubu Radnych PiS, 
▪ Radna Katarzyna Balicka – przedstawiciel Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta, 
▪ Radny Dariusz Michasiów – przedstawiciel Klubu Radnych PO. 
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 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 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.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji 
Skrutacyjnej.  
 
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 13 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 jawnego.  

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 214) 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 214. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/200/2015 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości 

 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 215) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 215. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/201/2015 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od środków transportowych 

 
 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 216) 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 216. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/202/2015 
 

w sprawie opłaty targowej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 217) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

 
W tym punkcie głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 217. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosownia z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Bogny Bleidowicz. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/203/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2007 roku  

w sprawie opłaty od posiadania psów 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
W związku z zakończeniem pracy przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski powrócił do punktu 16 porządku obrad. 

 
Zasady głosowania jawnego w sprawie wyboru członków do Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej przedstawiła 
Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej. 
Zasady głosowania jawnego – Załącznik Nr 10 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie, zaproponowane przez Komisję 
Skrutacyjną, zasady głosowania jawnego w sprawie wyboru członków do składu osobowego Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej. 
 
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 13 do protokołu. 

 
Wynik głosownia z uwzględnieniem głosów „za” Radnych: Katarzyny Balickiej, Grażyny Nalepy, Dariusza 
Michasiów. 
  
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 13 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania      p r z y j ę ł a     zasady głosowania jawnego w sprawie wyboru 
członków do składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.  

 
GŁOSOWANIE JAWNE 
Uwzględniając powyższe, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do głosowania jawnego.  
 
Karty do głosowania odebrali:  
Radna Katarzyna Balicka, Radny Ryszard Batycki, Radna Bogna Bleidowicz, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Radna Renata Gruszka, Radny Krzysztof Jazowy, Radny Jarosław Klimaszewski, Radny Marcin Lisiński, Radny 
Konrad Łoś, Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Radny Dariusz Michasiów, Radna Grażyna Nalepa, 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna Monika Połatyńska, Radny Maurycy Rodak, Radny Adam Ruśniak, Radny 
Piotr Ryszka, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Barbara Waluś, Radny Leszek Wieczorek, Radny Szczepan 
Wojtasik, Radny Adam Wykręt, Radna Małgorzata Zarębska. 

 
Karty z oddanymi głosami oddali: 
Radna Katarzyna Balicka, Radny Ryszard Batycki, Radna Bogna Bleidowicz, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Radna Renata Gruszka, Radny Krzysztof Jazowy, Radny Jarosław Klimaszewski, Radny Marcin Lisiński, Radny 
Konrad Łoś, Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Radny Dariusz Michasiów, Radna Grażyna Nalepa, 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna Monika Połatyńska, Radny Maurycy Rodak, Radny Adam Ruśniak, Radny 
Piotr Ryszka, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Barbara Waluś, Radny Leszek Wieczorek, Radny Szczepan 
Wojtasik, Radny Adam Wykręt, Radna Małgorzata Zarębska. 
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Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się na obrady celem zliczenia głosów. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przystąpił do realizowania porządku obrad.  

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez 
podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

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

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 218) 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 218. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/204/2015 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych  
do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku  

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania 
deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 219) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klima szewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 219. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/205/2015 
 

w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji  
na podatek od środków transportowych za pomocą  

środków komunikacji elektronicznej 
 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc 
operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Skoczeń – Naczelnik Wydziału Dochodów 
Budżetowych. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, 
stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 220) 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 220. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/206/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r.  

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

i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 
 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r. czasu obowiązywania taryfy 
ustalonej na 2015 r. za usługi świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r. 
czasu obowiązywania taryfy ustalonej na 2015 r. za usługi świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, 
Wilkowice, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 206) 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 206. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/207/2015 
 

w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r.  
czasu obowiązywania taryfy ustalonej na 2015 r.  

za usługi świadczone przez „AQUA” S.A.  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gmin:  
Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice 

 
 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 209) 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 209. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

 
Wynik głosownia z uwzględnieniem głosów „wstrzymujących” Radnych: Bogny Bleidowicz i Bronisława 
Szafarczyka. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/208/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 
 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

 
W tym punkcie obrad Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński przedstawił autopoprawkę  
do projektu uchwały. 
W załączniku do uchwały, § 6 pkt 2) lit. a) przyjął brzmienie: „nie więcej niż 20 lokali mieszkalnych – 0,24 m3 

(240 litrów),”. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 210) 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 210. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
Wynik głosownia z uwzględnieniem głosów „wstrzymujących” Radnych: Bogny Bleidowicz i Bronisława 
Szafarczyka. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/209/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 211) 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 211. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 9 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/210/2015 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

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

 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie 
osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) 
obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 222) 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 222. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 27 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/211/2015 
 

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych)  
przy przewozie osób i ładunków taksówkami  

na terenie miasta Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny 
polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki 
Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, 
Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie miasta 
Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Krystyna Cyran – Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia  
w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki 
Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki 
Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie 
miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 207) 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 207. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/212/2015 
 

w sprawie zaproszenia w roku 2016  
do osiedlenia w ramach repatriacji  

jednej rodziny polskiego pochodzenia  
zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, 

Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej,  
Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu,  

Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej  
- w celu osiedlenia na terenie miasta Bielska-Białej 

 
 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Pani Magdalena Chodyniecka – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 201) 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 201. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/213/2015 
 

w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2016 rok 
 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej  
na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)” 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)”, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 208) 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 208. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/214/2015 
 

w sprawie przyjęcia  
„Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  

w Bielsku-Białej na lata 2014-2020  
(kontynuacja PROM 2007-2013)” 

 
 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Ryszard Radwan – Naczelnik Wydział Kultury Fizycznej  
i Turystyki. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 213) 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 213. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/215/2015 
 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała  

do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów  
„Śląsk-Beskidy” 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie  „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 
2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych  
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 
zadania 

 
O godz. 12.58 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu.  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Zarządzania Energią. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie „Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonania zleconego zadania, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 226) 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 226. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
Wynik głosowania pomniejszony o głos „za” Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego 
(nieobecny w tej części posiedzenia).  
 
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/216/2015 
 

w sprawie  „Kompleksowego programu  
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych 
w roku 2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania  

o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych, sposobu jej rozliczania  

oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 
 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na realizację „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 
mieszkalnych w roku 2016” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią  
Pan Piotr Sołtysek. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2016”, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 227) 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 227. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XIII/217/2015 
 

w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację  

„Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016” 
 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy  
ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073  
o łącznej powierzchni 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony z Zarządem Rejonowym 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej 
przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073  
o łącznej powierzchni 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 228) 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 228. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/218/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony  

z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości  

położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 
 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073  
o łącznej powierzchni 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie 

 
 

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

 
 

Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad – zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej skrzyżowania  
z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła „Wapienica” 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej 
skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła „Wapienica”, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 229) 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 229. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/219/2015 
 

w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa  
– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad –  
zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1  

w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką,  
po północnej stronie węzła „Wapienica” 

 
 

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

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Węgrzyn – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 223) 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 223. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/220/2015 
 

w sprawie zmiany  
Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Bielska-Białej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Tyrlik – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego, 
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 202 wersja I i II) 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 202 – II WERSJA. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/221/2015 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów  
w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego 

 
 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Tyrlik – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 203) 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 203. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/222/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów  
szczególnego zagrożenia powodzią 

 
 

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

 
O godz. 13.14 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

  
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLV/1480/2005 z dnia 
14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w Starym Bielsku pomiędzy rzeką Wapienicą, ulicą 
Bohaterów Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną 110 kV 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Tyrlik – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej Nr XLV/1480/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w Starym Bielsku 
pomiędzy rzeką Wapienicą, ulicą Bohaterów Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną 110 kV, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 204) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Adam Ruśniak, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 204. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/223/2015 
 

w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
Nr XLV/1480/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług  

w Starym Bielsku pomiędzy rzeką Wapienicą,  
ulicą Bohaterów Monte Cassino, Klubową 

 i linią energetyczną 110 kV 
 

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

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, 
Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą 
Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 205) 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 205. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/224/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  
Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

 
 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
W związku z zakończeniem pracy przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski powrócił do punktu 16 porządku obrad. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która 
przedstawiła wyniki głosowania jawnego, tj. protokół z wyboru Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej – Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
WYNIKI GŁOSOWANIA JAWNEGO 
 
Komisja Skrutacyjna obliczyła (na podstawie listy obecności), że na 25 Radnych uprawnionych do głosowania,  
w głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych.  
  
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. 
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Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej przestawiła 
Radna Grażyna Nalepa – Członek Komisji Skrutacyjnej. 
 
1. Pani Budkiewicz Danuta – 17 głosów,  
2. Pani Czapiga Danuta – 8 głosów, 
3. Pani Deneko Jadwiga – 19 głosów, 
4. Pan Dębowski Wojciech – 23 głosy, 
5. Pani Drąg Emilia – 10 głosów, 
6. Pan Dykla Zbigniew – 15 głosów, 
7. Pan Grzączkowski Mirosław – 21 głosów, 
8. Pani Gurgul Anna – 1 głos, 
9. Pani Januła-Bułka Maria – 1 głos,  
10. Pan Jonkisz Krzysztof – 24 głosy, 
11. Pan Kanik Czesław – 18 głosów,  
12. Pan Kobryś Andrzej – 18 głosów, 
13. Pan Korzonkiewicz Wiesław – 23 głosy, 
14. Pan Kruczek Antoni – 15 głosów, 
15. Pan Marcinkiewicz Jan – 2 głosy, 
16. Pan Michalski Adam – 10 głosów, 
17. Pani Mikler Aleksandra – 8 głosów, 
18. Pan Oleksiuk Kazimierz – 0 głosów, 
19. Pani Opyrchał Teresa – 24 głosy, 
20. Pani Pietrzykowska Danuta – 9 głosów, 
21. Pan Popławski Jerzy – 0 głosów, 
22. Pani Pszczolińska-Burczak Czesława – 23 głosy, 
23. Pani Rosińska Elżbieta – 15 głosów, 
24. Pani Rosowska Renata – 1 głos, 
25. Pan Samek Marian – 17 głosów, 
26. Pan Smolana Piotr – 17 głosów, 
27. Pani Zadora Teresa – 3 głosy, 
28. Pani Zarębińska Lilianna – 7 głosów. 

 
Karty z głosowania jawnego – Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
Osoby wybrane w skład Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej przedstawił Radny Dariusz Michasiów  
– Członek Komisji Skrutacyjnej. 
 
1. Pani Budkiewicz Danuta,  
2. Pani Deneko Jadwiga,  
3. Pan Dębowski Wojciech,  
4. Pan Dykla Zbigniew,  
5. Pan Grzączkowski Mirosław,  
6. Pan Jonkisz Krzysztof,  
7. Pan Kanik Czesław,  
8. Pan Kobryś Andrzej,  
9. Pan Korzonkiewicz Wiesław,  
10. Pan Kruczek Antoni,  
11. Pani Opyrchał Teresa,  
12. Pani Pszczolińska-Burczak Czesława, 
13. Pani Rosińska Elżbieta, 
14. Pan Samek Marian, 
15. Pan Smolana Piotr. 
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Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 235. 
  
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 13 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś. 
 
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 13 do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/225/2015 
 

w sprawie ustalenia składu osobowego  
Rady Seniorów  

Miasta Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy 
ul. Wyzwolenia 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Renata Węgrzyn – Projektant w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe 
od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 224) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 224. 
  
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 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/226/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego  

przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego  
przy ul. Wyzwolenia 

 
 

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

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Ptaszkiewicz Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 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 14 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 225) 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 225.  
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/227/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, 

w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 
 

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

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2015 r. Pani M________ K________ 
na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 221) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżącej, przysługującej prawo zabrania głosu, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 221. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIII/228/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2015 r.  
Pani M_______ K_________  

na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 45 
Sprawy różne  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Konrad Łoś, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Szczepan Wojtasik, 
Radny Leszek Wieczorek, Radna Barbara Waluś, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Pan Krzysztof Knapik  
– Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. 

 
Ad 46 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 13.54. 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych – XIII sesja RM w dniu 24 listopada 2015 roku  
    (+ usprawiedliwienie) 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości – XIII sesja RM w dniu 24 listopada 2015 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2015 roku 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg XIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 24 listopada  

  2015 roku  
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  

  24 listopada 2015 roku 
Załącznik Nr 6 –  Oświadczenie Grzegorza Pudy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zrzeczenia się  
    mandatu Radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (kopia). 
Załącznik Nr 7 –  Postanowienie Nr DBB-763-10/15 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia  
    wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Pawła Pudy 
Załącznik Nr 8 –  Postanowienie NR DBB-763-10-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 
     20 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów  
    na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym  
    nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (dot. Pani Barbary Waluś) 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Pana R_____ C______ o udzielenie głosu na sesji RM w punktach 33 i 45  
    porządku obrad 
Załącznik Nr 10 –  Zasady głosowania jawnego w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta  
    Bielska-Białej 
Załącznik Nr 11 –  Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 24 listopada 2015 roku sporządzony w sprawie  
    wyboru Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 
Załącznik Nr 12 –  Karty głosowania jawnego z wyboru członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 
Załącznik Nr 13  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 14  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 15 –  Uchwały podjęte na XIII sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi  
    naczelników wydziałów/dyrektorów mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
XIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 24 listopada 2015 roku 
 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Bardzo dziękuję. 

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Witam kierownictwo Urzędu z Panem Prezydentem na czele, witam Panie i Panów Radnych. Witam 
Naczelników Wydziałów, szefów spółek miejskich. 

Witam serdecznie Parlamentarzystów przybyłych na dzisiejszą sesję. W pierwszej kolejności witam Panią 
Poseł Małgorzatę Pępek – serdecznie witamy. Witam też Pana Posła Mirosława Suchonia, który pierwszy 
raz uczestniczy w naszej sesji. Oczywiście przy okazji, to już pewne ostatnie gratulacje, gratulujemy 
Państwu wyboru i pełnienia mandatu w naszym imieniu. 

Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku obrad.”  

 
Ad 2 
Złożenie ślubowania przez Radną 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Chciałem poinformować, że w związku z wyborem w dniu 29 października, Pana Radnego Grzegorza Pudy 
na Posła i jego zrzeczenia się mandatu radnego, zgodnie z art. 383 § 2a Kodeksu Wyborczego, w dniu  
4 listopada 2015 roku Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej Pani Elżbieta Libera-Niesporek w drodze 
postanowienia… 

Ale bardzo proszę o ciszę.  

…w drodze postanowienia stwierdziła wygaśnięcie mandatu Radnego Grzegorza Pudy.  

Uwzględniając powyższe w dniu 20 listopada 2015 roku Pani Komisarz wydała postanowienie w sprawie 
obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych numer 3 Komitetu Wyborczego Prawa  
i Sprawiedliwości, w okręgu wyborczym numer 4, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
o wstąpieniu na miejsce Radnego Grzegorza Pudy, Pani Barbary Marii Waluś, kandydatki z tej samej listy, 
która w wyborach otrzymała kolejną największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.  

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem  
do wykonywania mandatu, Radny winien złożyć ślubowanie. Po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania 
bardzo proszę, aby Pani Barbara Waluś wypowiedziała słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone  
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Jednocześnie informuję, że odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego,  
o czym stanowi art. 383 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego. 
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Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Odczytam teraz treść ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

Bardzo proszę o złożenie ślubowania.”  

 
Radna Barbara Waluś 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Informuję Szanowni Państwo, że skład Rady Miejskiej wynosi znowu 25 Radnych. 

Bardzo dziękuję.”    

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Oczywiście dołączam się do oklasków i gratulacji.  

Witamy Panią w naszym gronie oficjalnie i zapraszamy do współpracy. Liczymy, że Pani wkład w naszą 
pracę będzie pożyteczny i niemały. 

(…) Są wnioski o udzielenie głosu (…). Wpłynął w ostatniej chwili na moje ręce (…) wniosek o udzielenie 
głosu Pana Romana Chomickiego w dwóch punktach, dzisiejszego porządku obrad. W związku z tym 
musimy przeprowadzić dwa głosowania.  

Pierwsze zapytuję Państwa Radnych, czy udzielamy głosu Panu Romanowi Chomickiemu w punkcie numer 
33 – ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem.  

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

Informuję, że w punkcie 33, Pan R_____ C______ nie otrzymał prawa zabrania głosu. 

I drugi wniosek, znaczy druga część tego samego wniosku. Pan R_____ C_____ zwraca się o zabranie 
głosu w punkcie numer 45 „Sprawy różne” w temacie – „Bank chleba bez chleba - z przyczyny rozkopania 
drogi dojazdowej, przebudowy, natomiast wjazdu dobrą drogą” – czytam dosłownie.”               

 
Pan R_____ C______  
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej, poza mikrofonem. 

„Bank chleba bez chleba.”               

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak przeczytałem.  

Kto jest za udzieleniem głosu Panu R________? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że i tym razem Rada nie udzieliła Panu głosu. 

Przechodzimy do realizacji porządku obrad.”               
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Ad 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„W związku z punktem początkowym naszej sesji, czyli objęciem mandatu Posła przez Pana, byłego 
radnego już, Grzegorza Pudę i wstąpienie w to miejsce naszej nowej Radnej Pani Barbary Waluś, wiąże się 
to ze zmianami w składach Komisji, które tutaj zostały uzgodnione międzyklubowo i przeczytam tekst tej 
uchwały:     

§ 1. Powołać Radną Barbarę Waluś w skład następujących Komisji:  
� Komisji Rewizyjnej,  
� Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, 
� Komisji Edukacji i Kultury.  

§ 2. Odwołać:  
� Radnego Krzysztofa Jazowego ze składu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
� Radnego Adama Wykręta ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.  

§ 3. Powołać:  
� Radnego Krzysztofa Jazowego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
� Radnego Adama Wykręta w skład Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.   

Po prostu Panowie zamienili się (…) Komisjami.  

I Pani Radna Grażyna Nalepa sygnalizuje coś, a to jest koniec tej uchwały.  

Był (…) wniosek Klubu o jakieś inne zmiany?”    

 
Radna Grażyna Nalepa  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Momencik, w takim razie ogłaszam 5-minutową przerwę.”1 

 
Przerwa. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, wznawiamy obrady.2  

Przepraszam za komplikacje.  

(…) Jesteśmy w punkcie 3. porządku obrad, to jest: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie 
stałych Komisji Rady Miejskiej” – Druk Nr 237 – i jeszcze raz ją odczytam w całości. Mam nadzieję, że już 
jest kompletna.  

Bardzo proszę Państwa Radnych o uważne wsłuchiwanie się, szczególnie tych Radnych, którzy zmieniają 
Komisję.  

§ 1. Powołać Radną Barbarę Waluś w skład następujących Komisji:  
� Komisji Rewizyjnej,  
� Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, 
� Komisji Edukacji i Kultury.  

                                                           
1 Godz. 10.14. 
2 Godz. 10.18. 
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§ 2: 
� pkt 1 – odwołać Radną Grażynę Nalepę ze składu Komisji Rewizyjnej, 
� pkt 2 – odwołać Radnego Krzysztofa Jazowego ze składu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Sportu, 
� pkt 3 – odwołać Radnego Adama Wykręta ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.  

§ 3: 
� pkt 1 – powołać Radną Grażynę Nalepę w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska. 
� pkt 2 – powołać Radnego Krzysztofa Jazowego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
� pkt 3 – powołać Radnego Adama Wykręta w skład Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.   

 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Przechodzimy do punktu numer 5 porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej…”     

 
Głosy z sali sesyjnej.  

 
Ad 4 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Cztery, o przepraszam, coś (…) coś to dzisiaj nie wygląda tak jak powinno. 

Przepraszam Państwa bardzo.  

Pominąłem punkt 4 oczywiście, Druk Nr 238. Ponieważ w kompetencji Rady Miejskiej jest wybór 
przewodniczącego każdej komisji, w tym wypadku w związku z sytuacją, o której mówiłem wcześniej, 
Rada powinna wybrać Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury i uchwała 238 przewiduje, aby  
na Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury wybrać Radnego Piotra Ryszkę.   

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Pan Radny Piotr Ryszka jednogłośnie przez Radę Miejską został wybrany  
na Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na tym stanowisku.”   

  
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„No to klaszczemy… . Ja bym powtórzył te brawa, bo albo klaszczemy, albo nie klaszczemy. 

Serdecznie gratulujemy.”   
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Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo…”  

 
Radny Piotr Ryszka 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Ad 5 
Przyjecie protokołu XII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo.  

Przechodzimy do punktu 5, który już rozpoczynałem przed chwilą, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony. Nie wpłynęły żadne uwagi, jeżeli teraz ich nie zauważę, 
uznam protokół za przyjęty.  

Bardzo dziękuję.   

Protokół został przyjęty.”         

 
Ad 6 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„I przechodzimy do punktu numer 6 – Interpelacje i wnioski Radnych i będę prosił Radnych o wygłaszanie 
w kolejności składania.  

Bardzo proszę, pierwsza interpelacja Pana Dariusza Michasiów, nie ma tytułu, więc nie będę odczytywał 
oczywiście całej treści i wyręczał Pana Radnego.  

Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie interpelacji.”  

 
Radny Dariusz Michasiów 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.162.2015. 

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.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Przewodniczącego Piotra Ryszkę.  

Pierwsza w sprawie remontu kładki na rzece Wapieniczanka i druga dotyczy remontu ulicy Wapienickiej  
i Antycznej. 

Bardzo proszę – Panie Przewodniczący.” 

     
Radny Piotr Ryszka 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie:  
▪ remontu kładki na rzece Wapieniczanka. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.163.2015. 

▪ remontu ulicy Wapienickiej i Antycznej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.164.2015. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji nr 11-11, czyli wiemy, że chodzi już o Pana Radnego 
Bronisława Szafarczyka, w sprawie zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę.”   

Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.165.2015. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję, bardzo (…). 

Bardzo proszę teraz kolejne dwie interpelacje Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk – jedna dotyczy 
przejścia dla pieszych, a druga problemu z dzikami. 

Bardzo proszę – Pani Radna.”   
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Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie:  
▪ problemu z dzikami (w rej. Górnej Olszówki). 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.166.2015. 

▪ przejścia dla pieszych (dot. ulicy „starej” Bystrzańskiej). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.167.2015. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie bezpieczeństwa w bielskich szkołach Pana 
Przewodniczącego Romana Matyję.” 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ bezpieczeństwa w bielskich szkołach.   

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.168.2015. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Panią Radną Agnieszkę Gorgoń-Komor – jedna 
w sprawie jakości rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej i druga w sprawie oświetlenia ulicznego 
w porze letniej i zimowej. 

Bardzo proszę.”  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie:  

� poprawy jakości rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.169.2015. 

▪ oświetlenia ulicznego w porze letniej i zimowej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.170.2015. 

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

I proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie powrotu do tradycji organizowania Święta  
Ulicy 11-go Listopada Pana Radnego Marcina Lisińskiego. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Marcin Lisiński 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� powrotu do tradycji organizowania Święta Ulicy 11-go Listopada. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.171.2015. 

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.  

I ostatnie dwie interpelacje – jedna w sprawie zakupu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego 
w aparaturę do badania zanieczyszczenia powietrza w zakresie niskich emisji, a druga w sprawie 
informowania mieszkańców o stanach alarmowych zanieczyszczeń powietrza. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”   

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

powietrza w zakresie niskich emisji. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.172.2015. 

� informowania mieszkańców o stanach alarmowych zanieczyszczeń powietrza. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.173.2015. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Na tym wygłaszanie interpelacji przez Radnych zakończyliśmy. 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o odniesienie się do tych (…) tematów (…), gdzie to jest możliwe w tym 
momencie.  

Bardzo proszę.” 

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

Pan Radny Dariusz Michasiów – ochrona powietrza. 

Myśmy od 2007 roku wymienili już 1600 nieekologicznych źródeł ciepła i w dalszym ciągu chcemy –  
w programie mamy na przyszły rok, w budżecie zapewnione środki na dalszą zmianę tego. Również 
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wystosowaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego, żeby (…) zabronić w całym Województwie  
– bo to nie jest problem tylko jednego miasta – żeby zabronić opalania mułem i mułoflotem. Natomiast  
ja to wczoraj na Komisji Budżetu mówiłem (…) – nie wiem jak się sprawa w ogóle rozstrzygnie  
w Województwie Śląskim (…), bo tylko o tym Województwie możemy mówić (…) – w nowym rozdaniu 
środków unijnych przedstawiciele Unii Europejskiej stawiają sprawę bardzo ostro, a z kolei niedobrze dla 
tej sprawy (…), jeśli chodzi o niską emisję. Na ostatnim Komitecie Monitorującym zażądali wręcz, że środki 
mogą być tylko wtedy przekazane na niską emisję, jeśli równocześnie z wymianą kotła będzie 
termomodernizacja budynku. Jak mówiłem (…) na Komisji Budżetu (…), ja zaprotestowałem przeciwko 
temu bardzo ostro, sprawa jest na dzisiaj nierozstrzygnięta, ale z tego co wiem, przedstawiciele Unii 
Europejskiej nie za bardzo chcą (…) odstąpić od tego swojego postulatu. Mamy – nie wiem –  w przyszłym 
tygodniu mamy Komitet Monitorujący, być może sprawa się rozstrzygnie. No, bo gdyby tak było, to w tym 
momencie ta sprawa jeszcze by się pogorszyła – mogę powiedzieć – w stosunku do tego co jest w tej 
chwili; bo my (…) jak powiedziałem 1600 kotłów już wymieniliśmy. Oczywiście (…) – to też wczoraj  
na Komisji było mówione – (…) najlepiej by było, gdyby można zamienić w ogóle na kotły gazowe. 
Oczywiście można tak zrobić, tylko to jest kwesta dopłaty, to jest kwestia środków. Wszystko można 
zrobić, tylko kwestia jest (…) ile gminę stać na dopłatę. To są jednak duże ilości, bo to rocznie  
200-300 domostw i teraz kwestia: kotły gazowe – to byłoby jeszcze o wiele droższe i (…) z tym, że nie 
możemy nikogo zmusić do tego, bo gaz na dzisiaj, (…) licząc literalnie, jest jeszcze droższy od palenia tym 
groszkiem, dlatego nikogo nie możemy zmusić. Problem jest, my go na razie ćwiczymy, natomiast jak się 
skończy sprawa środków unijnych na przyszłe rozdanie (…) – w tej chwili (…) jesteśmy w trakcie tego 
rozdania 2014-2020 – nie umiem odpowiedzieć w tej chwili. Przedstawiciele Unii Europejskiej, jak 
powiedziałem, stawiają sprawę dość ostro i dla nas niekorzystnie (…) dla wszystkich mieszkańców, dla 
całego Śląska.  

Sprawa –  Pan Radny Ryszka. 

Dwie sprawy, pierwsze to jest kładka. Jest problem, o którym mówiliśmy. Po pierwsze ta kładka nie jest 
nasza, a jak Państwo wiecie nie możemy wydawać środków na nie nasz majątek. Nie wolno po prostu. 
Obojętnie jakie by argumenty przytaczać, żadna kontrola takich argumentów mi nie uzna, po prostu nie 
wolno. A druga sprawa w tej sprawie, że dojście do (…) tego mostu (…) są to tereny prywatne (…), więc 
teraz możemy tylko spróbować (…), żeby tę sprawę jakoś rozwiązać – możemy w ten sposób próbować  
to zrobić, żeby zaapelować do tych właścicieli tych terenów, które dochodzą do tych mostów z jednej  
i z drugiej strony tej kładki, żeby przekazali na rzecz miasta. Wtedy my będziemy – ja wiem, przejmiemy 
może ten mostek, gdzie ja mówię nie jest to nasz mostek i wtedy będzie tytuł prawny do wykonania tego. 
Tak proponuję do tego tematu podejść. 

Jeśli chodzi o progi, ja nie chcę tutaj o szczegółach mówić. Według danych, które mam, to te progi zostały 
zrobione zgodnie z odpowiednimi przepisami – próg listwowy. Natomiast przyjrzymy się sprawie, bo ja sam 
wiem, że progi są różne, jedne są lepsze, jedne są gorsze w mieście, tak że nie wiem ten być może jest 
nieudany. Natomiast jest kwestia odwodnienia – ta sprawa jest przygotowywana i to będzie  
w ul. Pieczarkową załatwione. Problem jest w tej chwili w załatwianiu – ta sprawa – przez MZD. 

Pan Radny Szafarczyk – nie chciałbym tutaj polemiki prowadzić w tym stylu, bo Pan Radny mówi,  
że pouczamy wszystkich innych (…), czyli Pan już wymienił wszystkich innych, siebie podał również. Myślę, 
że trzeba się w swoim imieniu wypowiadać przede wszystkim, to jest po pierwsze. Po drugie  
w odpowiedzi, która poszła, nie widzę pouczania. Mam tę odpowiedź tutaj – nie wiem, jeśli pisze,  
że „w sprawie uspokojenia Kryształowej sprzeciwiam się podawaniu nieprawdziwych informacji” i jest dalej 
wyjaśnienie dlaczego ul. Kryształowa jest tak a nie inaczej, jeśli wyjaśniamy, że mieszkańcy, się okazuje 
teraz, że mieszkańcy, ktoś zmanipulował – można tak w nieskończoność. Trudno zrozumieć na jakiej 
podstawie stwierdza Pan brak współpracy. To nie jest pouczanie moim zdaniem. Dalsza część Pańskiej 
interpelacji zawiera ogólniki: „nie stać nas na decyzje i niosące błędy interpretacje” – i tego typu. To jak 
się odnieść do tego? I prośba jest, że jeśli faktycznie jedynym celem działań jest dobro ogólne – należy 
podjąć – prośba jest o podjęcie współpracy z jednostkami na co dzień, które realizują, te miejskie – Zarząd 
Dróg i Wydział Komunikacji – gdzie tu jest pouczenie? Nie wiem. Natomiast Pan się pyta, gdzie Pan 
krytykował. To odpowiadam – tutaj w Pana interpelacji jest: „istnieją przykłady, że zarządzający nie 
współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi”, czyli jest takie sformułowanie, że nie współpracuje tutaj, ale 
myślę, że ta polemika nic nie daje powiedzmy, bo problem żeby rozwiązywać problemy, a nie wzajemnie 
zaś pouczać się. Dostanie Pan oczywiście odpowiedź na swoje pytania. Jeśli one nie zawsze zadowalają,  
te odpowiedzi, to nie znaczy, że ktoś kogoś lekceważy, bo tutaj nie może być tak, że ten co składa 
interpelację to ma sto procent racji zawsze we wszystkim – a nie zawsze tak jest. Więc proszę się nie 
gniewać, jeśli czasami mam inne zdanie po prostu i ono jest podparte jakimiś argumentami, przeważnie 
prawem czy przepisami. O ile wiem protokół z kontroli, która była – otrzymał Pan. Żądał Pan protokołu 
kontroli (…) i otrzymał Pan ten protokół. 
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Pani Radna Piegzik – dziki. To nie po raz pierwszy (…). Są dwa koła łowieckie, które za to odpowiadają. 
My możemy jeszcze kolejny raz tylko wystąpić do nich, żeby pilnowali (…) powiedzmy swoich spraw, które 
powinni robić. Z tymi dzikami co roku mamy – okazuje się, że w różnych (…) miejscach, raz się 
tu pojawiają, raz tam (…). Wystąpimy jeszcze raz do (…) nadleśnictwa i do klubów łowieckich, żeby się 
tym powiedzmy zajęły.  

Natomiast jeśli chodzi o przejście – nie chcę się tu wypowiadać, bo oczywiście znowu się wypowiedzą  
fachowcy, ale to, że nie ma między Bystrzyńską a Olszówki, od tego skrętu aż do Partyzantów, nie ma 
przejścia, to przecież na obwodnicach też nie ma niektórych przejściach – i co z tego, a jest kilka 
kilometrów. Tam nie ma przecież żadnych zabudowań na ul. Bystrzańskiej, po lewej stronie jest tylko 
jeden market, (…) gdzie jest parking, jest myjnia; po prawej nie ma żadnych – jadąc do miasta – nie ma 
żadnych budynków mieszkalnych ani przedsiębiorstw. Ciężko robić na takiej drodze, gdzie jest i tak już tyle 
świateł, że jedzie się tam tragicznie – przecież (…) przez Bielsko-Biała się przejeżdża – jest tyle świateł, 
żeby jeszcze robić przejście, gdzie tam ani budynków mieszkalnych nie ma przecież ani nic. Przy Viennie 
(…) są światła i jest przejście, tak że tu można przejść, a dalej na prostym odcinku drogi no nie ma sensu 
robić przejścia, bo tam nie ma ani budynków, ani przedsiębiorstw nie ma i z kolei jakby było przejście  
to trzeba znowu ograniczenie do 40 km zrobić, czyli znowu wyhamujemy ten ruch w tym mieście i zatkamy 
to miasto zupełnie. Nie wiem, niech fachowcy się wypowiedzą, ale tak na gorąco (…) to jest moja opinia  
w tej chwili. Mówię nie jestem fachowcem od ruchu drogowego, mi się wydaje, że argument, że na takim 
odcinku nie ma przejścia jest żaden, bo na obwodnicy też nie ma przejścia – i co z tego.  

Pan Radny Matyja – bezpieczeństwo w bielskich szkołach. 

Oczywiście to jest bardzo ważny temat, na pewno podejmiemy go. Natomiast ja myślę, że zacznijmy  
od tego, że Instytut będziemy zapraszać. Bo to instytut, nawiasem mówiąc, niedawno współorganizował 
(…) Kongres w Katowicach – nazwijmy, że średnio był przygotowany według opinii nauczycieli – ja też 
tylko miałem okazję być tam w pierwszym dniu. (…) Przeanalizujmy jaki jest [stan] – bo to są ankiety (…). 
Wiadomo Instytut się zajmuje, bo on po to jest, żeby (…) robić ankiety, badania – i dobrze, że takie rzeczy 
robi – natomiast my musimy stwierdzić jaki jest u nas stan po pierwsze. Myślę, że tutaj Pana Radnego 
również zaangażujemy w to - będziemy brać powiedzmy (…) - przeanalizujemy tutaj u nas jak ta sprawa 
wygląda i to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, ja myślę, że – to też nie jest oczywiście tematem sesji 
dzisiaj – (…) to jest już wynik pewnych spraw: agresja. Ja myślę, że należy by się zająć skąd się  
to wzięło, skąd się to bierze. Tego kiedyś nie było, to skąd się to bierze teraz – i tu jest chyba temat  
do rozważenia (…); bo my tylko skutki chcemy – w tej chwili (…) zająć się skutkami. Ja myślę,  
że przyczynami trzeba się zająć, co jest przyczyną, że młodzież się tak zachowuje,(…) a z samymi 
skutkami walczyć to nic to nie da po prostu. Myślę, że to jest ważne i na pewno to podejmiemy. 

Pani Radna Komor – jakość rozkładu jazdy autobusów. Na pewno nie są za dobre, natomiast nie wiem,  
czy będziemy w tej chwili (…) zmieniać, jako że przystępujemy przecież z jednej strony do (…)… 
– przystanki będziemy, kilka przystanków nowych, gdzie będzie to inaczej rozwiązane, a po drugie  
w ramach działań, które podejmujemy w ramach wymiany taboru, między innymi chcemy wprowadzać 
przecież ITS czyli pełną elektroniczną, mobilną informację o ruchu i wtedy (…) tego tematu po prostu nie 
będzie (…). 

Kwestia oświetlenia ulicznego. Nie wiem (…) – chcę powiedzieć, że ten temat jest znany, bo myśmy rok 
temu wystąpili to TAURON-u i na 21 ulicach i placach (…) TAURON dokonał tego, że zapala 15 minut 
wcześniej niż dotychczas i 15 później minut gaśnie. Zdawało się, że jest ten temat – na dzisiaj nie 
mieliśmy żadnych sygnałów – że jest to dobrze załatwione. Wszystkie główne ulice: Stojałowskiego,  
11-Listopada, 3-go Maja, Piłsudskiego, Komorowicka, place wszystkie, Barlickiego, Zamkowa, Plac 
Chrobrego, Wzgórze, Mickiewicza, Krasińskiego – wszystko, tam na tych ulicach te światła działają. Jeśli  
są jakieś może konkretne ulice to proszę podać, bo może jakaś ulica jest poza tymi 21, które są tutaj, 
które jeszcze by trzeba załatwić. To proszę podać ewentualnie konkretne (…).            

Pan Radny Lisiński – sprawa organizowania Święta Ulicy 11-go Listopada. 

To jest taki problem, że to jedna z instytucji organizowała to. Miasto nie było głównym organizatorem 
Święta Ulicy 11-go Listopada, miasto tylko wspomagało tę organizację i włączali się w to ci, którzy mają 
swoje instytucje, sklepy przy 11-go Listopada. I wyszło z tego to, że ci którzy tam funkcjonują nie są 
zainteresowani tym po prostu. Zostaliśmy sami z tym problemem. (…) Jeśli Państwo pamiętają to było tak, 
że myśmy robili, płacili pieniądze, sprowadzali zespoły, a sklepy były pozamykane, a w nielicznych, które 
były otwarte, to personel się zachowywał, nie chcę mówić jak… – że kazano mu jeszcze przyjść w wolny 
dzień i otworzyć sklep, i sprzedawać. Jeszcze mieszkańcy mieli do nas pretensje, że personel  
– powiedzmy – arogancko się odnosi. Taka prawda jest niestety brutalna. I dlatego ci, którzy  
to organizowali – a my, jak powiedziałem, myśmy wspomagali – zrezygnowali z tego, bo powiedzieli,  
że nie ma sensu wydawać pieniądze. Myśmy to w jakiś sposób – bo to nie jest w pełni – zastąpili. To może 
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słowo „zastąpili” nie jest też właściwe, ale staramy się coś takiego zrobić. To są Święta na Starówce, które 
rozszerzamy w tym roku –  będą nie tylko na Starówce, ale również na Palcu Chrobrego, (…) będą 
wcześniej , bo (…) zgłosiła się  instytucja, która chce dwa czy trzy dni wcześniej zrobić, czyli wcześniej niż 
nawet tam będzie. Czyli ponad tydzień czasu pełny będzie i Rynek, i Plac Chrobrego myślę takim 
miejscem, gdzie będzie można świętować, kupić, wypić jakąś – nie wiem – dobrą wodę, piwo. (…)  
To, to robimy, oczywiście z kłopotami, bo też szukamy sponsorów, bo przecież my też mamy środki 
ograniczone i nie możemy w nieskończoność wydawać. W kulturze robimy bardzo dużo i tych środków 
brakuje już w tej chwili, szukamy sponsorów. Natomiast jeśli się zgłoszą, a wiem, że jest jakiś sygnał (…) 
chętnych do współorganizowania, to na pewno miasto do tego pozytywnie podejdzie, bo jesteśmy  
za takimi imprezami, tylko jak powiedziałem, nie możemy sami zostać z tą sprawą.  

Pan Radny Rodak – (…) pierwsze zdanie w tym wniosku, muszę się nie zgodzić z Panem: „Bielsko-Biała 
należy do ścisłej czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce” – to jest nieprawda, to jest  
po prostu nieprawda. I bardzo bym prosił, żeby takich sformułowań nie używać (…), bo u nas 
zanieczyszczenie to jest przeważnie kwestia tylko przekroczeń tła (…) - a nie samych tych – są pojedyncze, 
które Pan podał tam, pojedyncze dni, a to nie można mówić, że jesteśmy jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Polsce, bo jeśli w Krakowie przekroczenia nie tła, tylko powietrza są nieraz 
700% nawet, to proszę nie mówić, że Bielsko-Biała jest w tym samym szeregu, bo to nie jest prawda. 
Jeszcze raz protestuję przeciwko temu. To co u nas jest (…), to jest czystym górskim powietrzem - co jest 
w Bielsku-Białej, tak że naprawdę proszę tak nie stawiać sprawy. Natomiast jest fakt, że jest problem (…), 
jeżeli są pewne przekroczenia w pojedyncze dni, w pojedynczych godzinach nawet (…). Nie wiem, kwestia 
zakupu dronu – badania jest to jakiś pomysł, na pewno to rozważymy. Natomiast (…) pomysł jest 
pomysłem na pewno go nie przekreślamy, natomiast prośba, żeby nie mówić, że jesteśmy jednym  
z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, bo to jest po prostu nieprawda (…). I teraz jest kwestia 
druga też związana troszeczkę z tym, czy są interwencje? My jako Zarządzanie Kryzysowe przekazujemy  
te dane, oczywiście ja nie odpowiem dzisiaj Panu (…) jaki dalszy ciąg tego jest. Przekazujemy między 
innymi do Sanepidu, do innych instytucji przekazujemy te dane, które są, jeśli są te przekroczenia, ale jak 
powiedziałem to są przekroczenia przeważnie tła, a jeśli są, to są pojedyncze i naprawdę dalekie od tego 
co w wielu miastach w Polsce, nawet na południu Polski się dzieje.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Ad vocem Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Jeszcze (…) jedno przepraszam, bo (…) zapomniałem, że my nie robimy pomiarów, bo od tego są inne 
instytucje, które te pomiary robią, bo wiadomo, że WIOŚ robi te pomiary (…).  

Dziękuję bardzo.” 

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

 
Radny Maurycy Rodak 
„Oczywiście Panie Prezydencie nigdzie nie pisałem, że Bielsko jest odpowiedzialne za robienie pomiarów, 
tylko chodziło mi o przekazywanie informacji o stanach alarmowych.  

Natomiast to, że Bielsko-Biała jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce to nie jest mój 
wymysł, moja opinia, tylko to jest stwierdzenie z raportu Najwyższej Izby Kontroli o zanieczyszczeniach  
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powietrza z ubiegłego roku, więc myślę, że Najwyższa Izba Kontroli jakieś podstawy ku takim 
stwierdzeniom chyba miała.  

Dziękuję bardzo.” 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.   

Punkt 6 uważam za wyczerpany.” 

 
Ad 7 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 7: „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości”.  

Bardzo proszę Pani Poseł chciała zabrać głos.”  

 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, Drodzy Państwo,  

mam zaszczyt reprezentować Państwa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ostatniego posiedzenia 
zostałam wybrana do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – zapraszam Państwa  
do współpracy. Moje biuro poselskie znajduje się nadal na ulicy Mostowej 1. Będę się starać bywać często 
na sesjach Rady i jestem do dyspozycji.  

Drodzy Państwo dzisiaj życzę owocnych obrad, wszystkiego dobrego.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękujemy bardzo.   

A teraz bardzo proszę Pan Poseł Mirosław Suchoń.”  

 
Poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń 
„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie Radne, Panowie Radni,  

na wstępie pragnę podziękować za zaproszenie do udziału w sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej. Jestem 
wzruszony, tym bardziej iż dla mnie, bielszczanina z krwi i kości, los naszego miasta oraz jego 
mieszkańców jest bardzo ważny. 

Szanowni Państwo, dzięki głosom mieszkańców naszego okręgu wyborczego, w tym dużej liczby bielszczan 
przez najbliższe cztery lata będę reprezentował nasze miasto, nasz region w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej. To wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Nasz region słynie w całej Polsce z tego, że ludzie  
tu mieszkający biorą los w swoje ręce. Słyniemy z przedsiębiorczości, zaangażowania, kreatywności – taki 
więc musi być plan na tę najbliższą kadencję. Sto procent zaangażowania w sprawy ważne, ważne dla 
naszych mieszkańców, dla naszego regionu i to w różnych dziedzinach. Czy w dziedzinie ułatwień dla 
przedsiębiorczości, czy też sprawności administracji, kultury, ochrony i zdrowia, infrastruktury, także wielu 
innych, w tym samorządów i finansowania samorządów. 
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Już dziś widać, że to będzie trudna kadencja. Czeka nas wiele pracy, którą będziemy musieli wykonać, 
żeby przekonać naszych partnerów do podejmowania decyzji korzystnych dla Polski. Mówiąc  
o rozwiązaniach korzystnych dla Polski myślę o tym, co przyczyni się w perspektywie do szybszego rozwoju 
całego państwa, a nie doprowadzi w krótkim czasie do finansowej jego zapaści i to nie tylko budżet 
centralny, ale również budżety samorządów.  

Szanowni Państwo, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej powinien mieć na uwadze nie tylko sprawy związane  
z funkcjonowaniem państwa, ale również te dotyczące regionu, z którego pochodzi, sprawy samorządu 
oraz sprawy mieszkańców. Deklaruję, że będą to dla mnie sprawy ważne. To dlatego, że moim zdaniem 
obywatele mają prawo oczekiwać od ludzi, których wybierają, że niezależnie od dnia, czy to jest  
na początku, czy na końcu kadencji – zajmiemy się ich sprawami z pełnym zaangażowaniem i będziemy 
stali na straży ich praw.  

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie Radne, Panowie Radni i Drodzy Mieszkańcy,  
na zakończenie chcę zadeklarować wsparcie (…) oraz współdziałanie we wszystkich sprawach, których 
istotą będzie los naszego miasta, regionu oraz pomyślność mieszkańców. Mam także nadzieję, że wspólna 
praca przyczyni się do osiągania zamierzonych celów, czego Państwu i sobie życzę.  

Dziękuję bardzo.”                                        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Państwu,  

liczymy wszyscy na dobrą współpracę i deklarujemy, że też możecie Państwo na nas liczyć. 

Bardzo proszę, do głosu zgłosił się Pan Przewodniczący Roman Matyja.”    

 
Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Posłowie, 

dziękuję za te deklaracje dobrej współpracy, bo tak trzeba robić. My idziemy do samorządu (…), a Państwo 
do sejmu po to żeby naprawiać, budować i rozwijać naszą Polskę, my jako lokalni, Państwo jako 
ponadlokalni.  

(…) Dziękuję za tą deklarację, natomiast chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę, skoro Państwo 
jesteście w tej Komisji dotyczącej samorządu. Prezydent naszego miasta wielokrotnie już mówił,  
w poprzedniej kadencji i teraz – ja również dołączam się do tego zdania – żebyśmy mieli na uwadze 
równowagę dobrej współpracy, polegającą na tym, że jeżeli już Państwo jako instytucja ustawodawcza, 
dajecie nam jakieś zadania do wykonania w imieniu państwa, my jako samorząd – prosiłbym o dobre 
relacje, żeby za tym szło również dobre finansowanie. Ja mam świadomość kondycji finansowej zarówno 
państwa jak i miasta naszego. Niemniej jednak w ostatnich kilku latach – myślę, że Pan Prezydent bardzo 
dobrze o tym wie i pewnie to potwierdzi – dostajemy znaczną ilość zadań, niestety za tym nie idą 
pieniądze.  

Ja myślę, że dobrze byłoby porozmawiać z Panem Prezydentem, z nami na temat szczegółów finansowania  
i współfinansowania naszego miasta z państwowych pieniędzy. Główny temat to wiadomo, temat bardzo 
poważny, czyli subwencjonowanie oświaty. My jako miasto dokładamy do oświaty, Pan Prezydent o tym 
mówił wielokrotnie, ponad 100 mln złotych – 90 do 100 mln złotych – co roku. To jest znaczący udział  
w naszym budżecie. (…) Budżet nasz to jest około 800 mln, więc macie Państwo świadomość jaka to jest 
potężna kwota.  

Drugi taki mocny dział to jest pomoc społeczna. My wydajemy około 100 mln złotych, a też dostajemy 
nowe zadania. Więc (…) do Pani Poseł – to myślę już Pani Poseł ma świadomość tego finansowania  
i dawania nam zadań – ale do nowego Pana Posła apeluję o dobrą relację z naszym samorządem  
i o zaznajomienie się z problematyką współfinansowania naszego miasta i naszego kraju.  

Tak że, również apeluję do wszystkich pozostałych Posłów, których dzisiaj nie ma o dobrą współpracę,  
bo interes zarówno samorządu, jak i państwa nam wszystkim powinien (…) być jako głównym. 

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

Myślę, że to poszerzenie było jak najbardziej na miejscu, bo akurat Państwo nie reprezentują większości 
parlamentarnej, która decyduje o wszystkim, ale jak wiemy wszystko teraz będzie coraz lepiej, więc 
liczymy, że będzie również ten apel wysłuchany.” 

   
Ad 8 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.10.2015r.  
z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008r. w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata w III kwartale 2015 r.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 8 porządku obrad, to jest sprawozdanie Prezydenta 
Miasta z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości gruntowych. 

Wszyscy Radni (…) sprawozdanie otrzymali. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte jednogłośnie.”  

 
Ad 9 
Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2014/2015 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 9 – Sprawozdanie Nr 23 – Informacja o realizacji zadań oświatowych 
Miasta Bielska-Białej. 

Proszę o krótkie przedstawienie – Pan Dyrektor Kaps, zrobi to najlepiej z tego co widzę. 

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta informacja jest przygotowana zgodnie z zapisami ustawowymi, zawiera krótkie streszczenie wszystkich 
działań, które w minionym roku szkolnym Wydziały Urzędu Miejskiego oraz inne jednostki organizacyjne 
na rzecz oświaty działały.  

A więc w skład tego sprawozdania wchodzą informacje na temat zadań remontowych i inwestycyjnych,  
na temat zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań prewencyjnych służb, czyli Straży 
Miejskiej, Działu Komunikacji; samej organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w charakterze 
realizacji wydatków oświatowych w tym obszarze.  



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

RM.0002.13.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XIII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 24 listopada 2015 roku 

 
 

Strona 15 z 63 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Inne zadania, na przykład dowóz uczniów uprawnionych do szkół, nadzór nad obowiązkiem szkolnym  
i jego egzekucja, ocena pracy dyrektora i kontrole szkół, realizowane programy rządowe, pomoc 
materialna o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce, a także funkcjonowanie szkół  
w obszarze zadań dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych – te, które są płatne, sfinansowane  
z budżetu gminy jak i te z działań subwencyjnych, a także inne jednostki organizacyjne oświaty jak  
na przykład Ośrodek (…) Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.  

Także informacje w tym sprawozdaniu dotyczące wnioskowania o środki zewnętrzne, udział szkół  
w realizacji poszczególnych programów promujących zdrowie bądź udziału w wypoczynku wakacyjnym 
 czy feryjnym, wsparcia i realizacji placówek innych niż szkoły, na przykład Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych czy Ośrodek Socjoterapii, a także informacje o tym w jaki sposób w jakiej kwestii  
są finansowane zadania dotyczące pracowników młodocianych, którzy realizują praktyki (…) szkolne.  

Sprawozdanie zawiera także wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które pokazują miejsce 
szkół na tle województwa i kraju. Szczególna ta analiza jest także na stronie Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

A także o pozostałych działalnościach w obszarze oświaty, między innymi: Zespołu Doradców, Zespołu 
Doradców Zawodowych, udziału naszych szkół w olimpiadach i konkursach, które także są umieszczone  
w sprawozdaniu. Także sprawozdanie zawiera informacje o nadzorze pedagogicznym, które sprawuje 
kurator, ponieważ ta instytucja sprawdza jakość nauczania w naszych szkołach, a także informacje 
dotyczące typu i liczby szkół niepublicznych na terenie naszego miasta, które funkcjonują. 

Tyle skrótowych informacji Panie Przewodniczący.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Dodam, że opinia Komisji Branżowej, czyli Edukacji i Kultury jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem informacji zawartej w Druku Nr 23? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że informacja została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 10 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2015r. 
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2015 roku według stanu na dzień 30 września 
2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 10 (…) – Sprawozdanie (…) NR 24 - Sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z działalności Prezydenta w III kwartale 2015 według stanu na dzień 30 września.  

Sprawozdanie było opiniowane przez Komisję Edukacji i Kultury, przez Komisję Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu; Bezpieczeństwa i Samorządności; Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa; (…) Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wszystkie Komisje przyjęły  
to sprawozdanie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania NR 24? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że Rada przyjęła to sprawozdanie jednogłośnie.”        
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Ad 11 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
30 września 2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 11, kolejne Sprawozdanie – tym razem Nr 25 – z wykonania budżetu 
miasta za okres od początku roku do dnia 30 września. 

Tutaj również obradowały nad tym Komisja branżowa, Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
– opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”        

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 12 – Druk Nr 232 to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok.  

Proszę o krótkie przedstawienie przez Panią Skarbnik.”. 

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

uchwała w sprawie zmian budżetu dotyczy zmian w następujących działach, mianowicie: w zakresie 
„Oświaty” – proponuje się do budżetu wprowadzić kwotę 252.276 złotych i 91 groszy są to wpływy  
z różnych tytułów, które uzyskały szkoły: z wynajmów, z opłat, z odszkodowań i te wpływy oczywiście 
proponuje się przeznaczyć dla tych placówek, które je uzyskały.  

Sytuacja taka sama dotyczy Działu 851, gdzie Ośrodek (…) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
również uzyskał większe wpływy – proponuje się przeznaczyć na potrzeby tego ośrodka.  

Tak samo w zakresie „Pomocy społecznej” – Działu 852 – są to wyższe wpływy uzyskane przez niektóre 
Domy Pomocy Społecznej, oczywiście z (…) wnioskiem o przeznaczenie tych środków na ich potrzeby. 
Kolejne zwiększenie dotyczy również „Pomocy społecznej” – chodzi tutaj o odszkodowania wypłacone 
przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe w ramach projektu: „Internet oknem na 
świat” i to odszkodowanie proponuje się wprowadzić do budżetu z przeznaczeniem na (…) uzupełnienie 
tego sprzętu. 

Kolejne zmiany dotyczą z kolei otrzymanych środków dla Powiatowego Urzędu Pracy z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej – chodzi tutaj o środki przyznane na koszty nagród dla Powiatowego Urzędu Pracy, 
nagród specjalnych dla pracowników tego Urzędu.  

W „Edukacyjnej opiece wychowawczej” również mamy drobne wpływy, które są uzyskane z różnych 
tytułów i z prośbą, z wnioskiem o przeznaczenie dla tych placówek, które je uzyskały.  

W „Kulturze fizycznej” są środki, które również uzyskał BBOSiR z tytułu (…) świadczonych przez siebie 
usług, głównie ze sprzedaży usług na obiektach sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na bieżące 
potrzeby tego ośrodka, głównie na uzupełnienie środków na energię elektryczną i cieplną. W zakresie 
„Kultury fizycznej” mamy środki, które wprowadzamy do budżetu - w związku z umową (…) dotyczącą…  
Z Funduszu Kultury Fizycznej otrzymaliśmy środki na kompleks lekkoatletyczny przy ulicy Słowackiego  
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w roku 2015 – to jest 200 tys. – i konsekwencja to będzie zmiana w WPF-ie, gdzie te środki są już na rok 
przyszły.                     

Kolejne zwiększenie dotyczy wydatków i tu jest w sumie 15 mln 91 tys. 749 złotych – w tym proponuje się 
zwiększyć wydatki na:  
� wykupy – chodzi tu o wypłatę odszkodowania za przejęty grunt od firmy „Komes” pod cmentarz,     
� dla „Administracji”, 
� drobne wydatki na wydatki bieżące Biura Prasowego, 
� dla „Oświaty i wychowania” w dwóch działach jest to w sumie 13 mln i tutaj głównie są to: (…) 

konieczność uzupełnienia środków między innymi spowodowana zmianami oświatowymi, które weszły; 
Zarówno skutki (…) dotyczą roku 2014 – czyli wprowadzonymi zmianami od września 2014, jak i od 
września 2015, które spowodowały nam powiększenie wydatków w szkołach, jak i w przedszkolach, 

� uzupełnienie środków dla „Pomocy społecznej”, głównie na dodatki mieszkaniowe, jak również dla dzieci, 
które przebywają (…) z naszego miasta w innym powiatach i na rodziny zastępcze. 

� z kolei dla „Ochrony zdrowia” tutaj chodzi o dotacje dla Beskidzkiego Centrum Onkologii na (…) wkład 
własny, na zakup sprzętu, który miałby być dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

I te środki, te wydatki proponuje się sfinansować: po pierwsze zwiększeniem deficytu, którego źródłem, 
póki czas, są wolne środki, jest to już pozostała kwota wolnych środków jakie w tym roku mamy  
do dyspozycji – to jest ponad 7 mln złotych. Ze zmniejszenia deficytu czy ze zmniejszenia rozchodów, 
ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy planowany kredyt – nie został on wykorzystany, wobec tego 
zaplanowane środki na jego spłatę również można zadysponować i ze zmniejszenia wydatków  
w niektórych wydziałach, ponieważ te środki nie będą wykorzystane. Dotyczy to systemów  
(…) bezobsługowych wypożyczalni rowerowych w związku z tym, że nie było możliwości zrealizowania 
tego zadania – wyposażenia dodatkowych stacji rowerowych – zadanie dotyczące budowy klimatyzacji  
w związku z wycofaniem się firmy, która wygrała przetarg z realizacji tego zadania, z oszczędności  
w odsetkach, z termomodernizacji budynku gimnazjum, ponieważ zawarliśmy (…) pożyczki z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i środki własne (…) w ten sposób się nam zwolniły, jak również z tego 
zadania, o którym już mówiłam – budowa kompleksu lekkoatletycznego, również w związku z tym,  
że przetarg został unieważniony - te środki w tym roku nie zostaną wykorzystane i (…) zostały przesunięte 
na rok przyszły, a w tym roku je można zadysponować na inny cel.  

Poza tym jeszcze mamy zmniejszenie wydatków i dochodów w dziale „Oświata i wychowanie” i to są też 
różne wpływy mniejsze, które uzyskamy, a w związku z tym będą niższe zrealizowane wydatki, które były 
planowane, sfinansować z tych dochodów.  

Zmiany w tej uchwale dotyczą również załącznika, gdzie mamy (…) projekty finansowane z udziałem 
środków unijnych i tu są dwa projekty: 
� drobna zmiana w projekcie kierunek przedsiębiorczość, który realizuje Powiatowy Urząd Pracy 
� i o których zmianach już mówiłam „Internet oknem na świat”, czyli wprowadzenie tych środków, które 

uzyskaliśmy z odszkodowania.  
W tym projekcie są również zmiany w zakładach budżetowych: Miejski Zakład Komunikacyjny – 
przeniesienie pomiędzy bieżącymi a majątkowymi w ramach (…) środków, którymi dysponuje ten zakład 
budżetowy; i również ZGM z kolei przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące między 
innymi na: koszty eksmisji, roboty rozbiórkowe czy dodatkowe usługi związane z zagospodarowaniem 
pustostanów. 

Dziękuję.”    

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również 
Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”       
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Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, krótka uwaga.  

Jak widzimy w dziale „Oświata” jest zwiększenie wydatków o około 13 mln złotych, czyli powtarza się  
to jak co roku, a tym bardziej teraz kiedy mniej więcej dobrze zaplanowane wydatki muszą ulec 
zwiększeniu o 13 mln złotych. Powód został przedstawiony przez Panią Skarbnik, ale właśnie tutaj 
chciałbym zwrócić się do Państwa Posłów – tak wygląda rzeczywistość, czyli z dotacji (…), które Skarb 
Państwa nam daje w tym dziale, około 200 – lekko ponad 200 mln złotych – a wydatki sięgają sporo 
ponad 300 mln, czyli tak de facto (…) wychodzi na to, że z własnych środków finansujemy – w wysokości 
100 mln złotych. Dobrze, że w wyniku tego, że mamy tak zwane środki własne, czyli nadwyżka rozliczenia 
roku poprzedniego, i tą nadwyżką możemy się posługiwać – dzisiaj to jest 37 mln złotych. To powoduje,  
że nie musimy (…)…”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Państwo już wyszli (…).” 

 
Radny Roman Matyja  
„No to trudno. 

To powoduje, że nie musimy brać dodatkowych (…) kredytów właśnie w wyniku tego rozliczenia,  
ale to wszystkim Państwu jeszcze raz chcę uświadomić szczególnie…”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Parlamentarzystom.” 

 
Radny Roman Matyja  
„Radnym, którzy... 

Parlamentarzystom – myślę, że już usłyszeli – przynajmniej początek mojej wypowiedzi, ale również 
Radnym, bo będziemy mieć za niedługo, omawianie tworzenia budżetu na 2016 rok.”  

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(…) Dodam tylko, że mamy dziewięciu Parlamentarzystów, było tylko dwóch, tak że jeszcze pozostałych 
siedmiu jakby Pan Radny poinformował, będzie miło. 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo nie widzę dalszych głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 232? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”    
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk 233, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

Ponownie bardzo proszę Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa,  

jeśli chodzi o zmianę w budżecie – zmiany dotyczą dochodów i też w zakresie Działu 801 „Oświata  
i wychowanie” są to drobne kwoty. Przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków w celu dostosowania planu 
do przewidywalnych wydatków (…), do przewidywalnych dochodów, przepraszam (…).”    

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani.  

Aha jeszcze coś (…), przepraszam.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Natomiast w zakresie wydatków są to przeniesienia również zgodne z wnioskami zarówno MOPS-u,  
jak i Wydziału Polityki Społecznej. 

Dziękuję.”   

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej opiniowała tę uchwałę 
pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 233? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”    

   
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 14 – Druk 234 – Wieloletnia prognoza finansowa, a w zasadzie zmiany  
w niej w związku z poprzednimi uchwałami. 

Bardzo proszę szybciutko Pani Skarbnik.”      
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tutaj zmiany dotyczą zadań, które zostały zmienione w budżecie. 

I chciałam tutaj zgłosić tylko jedną drobna korektę, ponieważ w punkcie II.2. uzasadnienia powinno być: 
„zwiększa się limit wydatków na 2016” – jest omyłka pisarska, bo jest wpisane „2015”, czyli powinno być: 
„2016” o kwotę 600 [tys.] złotych – dotyczy to Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Natomiast pozostałe zmiany (…) również związane są z projektami unijnymi. Dotyczy to MZK (…) i MZD  
w związku z planowanymi środkami, które mamy przeznaczone na ewentualne projekty, gdzie będzie 
realizowany w ramach tej nowej perspektywy unijnej. 

Pozostałe zmiany w zasadzie dotyczą zwiększenia bądź zwiększenia limitów, wynikające z powiedzmy,  
z podjętych zadań czy podjętych umów i wobec tego stosowne korekty. 

Dziękuję.”              

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

Dodam dla Państwa Radnych z poprawką wnoszoną przed chwilą przez Panią Skarbnik. 

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

Uchwała podjęta została jednogłośnie.”    
 
 
 
 
 
 

Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
– Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 15 – Druk 212, to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnemu [publicznemu] zakładowi opieki zdrowotnej. 

Bardzo proszę o przedstawienie skrótowo treści.”    

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska  
„Szanowni Państwo,  

w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na doposażenie pracowni i zakładów 
patomorfologii, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski znalazł się w gronie beneficjentów tego 
konkursu.  

Całkowity koszt zestawu sprzętu do diagnostyki histopatologicznej to kwota 175.500,00,  z czego 85% 
pokrywa Ministerstwo Zdrowia, a 15% to wkład własny beneficjenta. I stąd projekt uchwały o udzieleniu 
dotacji na ten cel w wysokości 25.700,00. 

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

Dodam, że opinie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, jak również Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Bardzo dziękuję.”    

 
Głosy z sali sesyjnej.  

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Pan Adam Ruśniak z tego co wiem się nie wstrzymał, tylko był za. 

A zgłasza się z wnioskiem formalnym. 

Czytam w myślach.  

Bardzo proszę Panie Radny.”  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Radny Adam Ruśniak  
„Doskonale Pan czyta w myślach Panie Przewodniczący. 

Chciałem prosić o 10 minutową przerwę.” 
   

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przychylam się do tego wniosku. 

Ogłaszam 10 minut przerwy.3 

Dziękuję.”  

 
Przerwa. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.”4 

                                                           
3 Godz. 11.36. 
4 Godz. 12.03. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 16, porządku obrad, to jest podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, jest to Druk Nr 237. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu …”  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„… 235 – powiedziałem inaczej to przepraszam – i wydała opinię pozytywną, oczywiście Komisja 
opiniowała całą treść uchwały, a jeśli chodzi o członków będzie ich wybierała Wysoka Rada. 

Pozwólcie, że przedstawię krótką informację dotyczącą procedury tworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-
Białej. 

Nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym z 11 października 2013 roku wprowadziła prawną 
możliwość powołania Rad Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.  

W maju 2015 roku Rada Miejska przychyliła się do projektu Prezydenta Miasta i podjęła uchwałę  
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, ustalając jej Statut, a w nim między innymi 
sposób wyboru członków Rady Seniorów, a także zasady działania tej Rady. Statut ten został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i stanowi akt prawa miejscowego. 

Po wejściu w życie uchwały, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta prowadził nabór kandydatów  
do Rady Seniorów, a następnie dokonana została formalna ocena wszystkich formularzy zgłoszeniowych 
pochodzących od 31 kandydatów. W wyniku oceny formalnej okazało się, że warunki formalne spełnia  
28 kandydatów, a lista tych kandydatów w porządku alfabetycznym wraz z opisem ich działalności została 
przez Pana Prezydenta przedłożona Radzie Miejskiej i przekazana Państwu jako materiał pomocniczy  
do Druku 235. 

Na dzisiejszej sesji, po raz pierwszy w historii bielskiego samorządu, Rada Miejska dokona wyboru,  
na 4-letnią kadencję, 15 osób z grona 28 kandydatów do Rady Seniorów. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do uchwały, ze Statutu Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, wynika,  
że członkowie Rady są wybierani przez Radę Miejską w głosowaniu jawnym, przy czym nie ma i nie było 
formalnej możliwości przeprowadzenia tych wyborów w głosowaniu tajnym, ponieważ bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa takiej możliwości nie przewidują. 

Jest to wspomniane, bo tutaj dyskusja na Komisji na ten temat była, bo jest to jakiś wyjątek, na ogół 
wszystkie głosowania personalne są tajne – tutaj jest inaczej. 

Ze Statutu Rady Seniorów wynika również, że to jawne głosowanie zostanie przeprowadzone przy pomocy 
kart do głosowania zawierających w porządku alfabetycznym listę kandydatów. W przeciwnym razie 
konieczne byłoby jawne przegłosowywanie na sesji każdej z 28 kandydatur z osobna – przez podniesienie 
ręki i naciśnięcie przycisku. 

Szanowni Państwo, w obecnej chwili chciałem przedstawić następującą propozycję procedowania w tym 
punkcie:  
� po pierwsze – określenia ilościowego składu Komisji Skrutacyjnej, tj. dokonania wyboru 3-4 Radnych 

Rady Miejskiej do Komisji, 
� po drugie – kontynuacji obrad w trakcie prac Komisji, tj. podczas ukonstytuowania się Komisji  

po dokonanym wyborze oraz w trakcie liczenia głosów, po przeprowadzonym głosowaniu lub 
ewentualnie ogłoszenie przerwy w obradach. 

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, wyżej propozycję uznam za przyjętą. 
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A teraz uprzejmie proszę o pozwolenie mi przedstawienia ,uzgodnionych z Klubami, kandydatur do Komisji 
Skrutacyjnej.  

Jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwość propozycja jest, aby członkiem Komisji Skrutacyjnej była Pani 
Grażyna Nalepa czy Pani Radna wyraża zgodę?”   

 
Radna Grażyna Nalepa  
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Jeśli chodzi o Klub Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta jest propozycja (…) Pani Radnej Katarzyny 
Balickiej. Czy Pani Radna wyraża zgodę?”  

 
Radna Katarzyna Balicka  
„Wyrażam zgodę.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Jeśli chodzi (…) o Klub Platformy Obywatelskiej, proponujemy Pana Radnego Dariusza Michasiów.  
Czy Pan Radny wyraża zgodę?”    

 
Radny Dariusz Michasiów 
„Wyrażam.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Czy są jacyś inni kandydaci? 

Nie widzę, w związku z tym proszę o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

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

Informuję, że jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o zamknięciu listy. 

W tej chwili wypada nam przegłosować tych trzech członków, którzy są (…) zaproponowani.  

Bardzo proszę. 

Kto jest za wybraniem takiej Komisji Skrutacyjnej (…) według nazwisk podanych wcześniej? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie została Komisja Skrutacyjna ustalona.   

W tej chwili proszę Komisję Skrutacyjną, którą właśnie wybraliśmy, aby udała się na obrady, celem 
ukonstytuowania się oraz przygotowania zasad głosowania. 

Natomiast my przystępujemy do kontynuowania porządku obrad.  

Materiały pomocnicze dla Komisji, bardzo proszę.” 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 17 – to jest Druk Nr 214 – podjęcie uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Bardzo proszę o przedstawienie ogólne projektu uchwały. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

w 2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – wynika  
to z uchwalenia, 25 czerwca 2015 roku, przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw.  

W celu zapewnienia prawidłowego poboru podatków i opłat lokalnych, konieczne jest podjęcie stosownych 
uchwał przez Radę Gminy. 

Po raz pierwszy od wielu lat mamy do czynienia z deflacją, spadek cen wynosi 1,2%. W związku z tym 
większość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok jest niższa  
od obowiązujących w 2015 roku. Wobec tego projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku  
od nieruchomości zakłada pozostawienie stawek na poziomie roku 2015. Takie same stawki obowiązywały 
również w 2014 roku.  

Obniżono stawki jedynie w dwóch przypadkach, gdy stawka maksymalna obowiązująca w 2016 roku jest 
niższa od obowiązującej stawki w 2015 roku, a to dotyczy budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynków zajętych na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.  

W uchwale tej wprowadzono również nową kategorię gruntów, wynikającą z ustawy o rewitalizacji. Stawka 
dla takich nieruchomości wynosi 3 złote od m2 powierzchni rocznie. Podwyższona stawka podatku będzie 
miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji i będzie dotyczyć gruntów, które mimo 
przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia 
wejścia w życie planu.   

W Bielsku-Białej nie wyznaczono jeszcze specjalnego obszaru rewitalizacji, wobec tego stawka ta nie 
będzie miała zastosowania przez najbliższe kilka lat. 

Proszę o podjęcie uchwały.”                  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Ja dodam, że nad projektem tej uchwały obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją 
Rewizyjną – opinie tych Komisji są pozytywne.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

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

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 214.” 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 18 porządku obrad – Druk Nr 215, to jest podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek (…) podatku od środków transportu. 

Bardzo proszę również Panią Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczą również podatku od środków transportowych.  

W projekcie tej uchwały zaktualizowano przepisy, pozostawiono stawki na poziomie roku 2015, również 
obowiązywały te stawki w 2014 roku. Dostosowano do obowiązujących przepisów stawki w kategorii 
autobusów – nastąpiła zmiana w załączniku numer 1, w punkcie 4.  

W świetle obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu pojazdu stosuje się w tej chwili podział 
autobusów na: autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą 
niż 22, poza kierowcą. Zgodnie z tym podziałem dokonano zmiany w załączniku.  

W obowiązującym dotychczas stanie prawnym stosowało się podział na: autobusy do 30 miejsc i autobusy 
o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc. 

Proszę o podjęcie tej uchwały.”          

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia jest 
pozytywna.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

Kto jest z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 215? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 19 – Druk Nr 216: Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

Ponownie Pani Naczelnik, bardzo proszę.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

po zmianie przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłata targowa nie ma już charakteru 
obligatoryjnego. To do Rady Gminy należy decyzja o wprowadzeniu na terenie Bielska-Białej opłaty 
targowej. Wobec tego w projekcie uchwały w § 1 pojawił się zapis wprowadzający opłatę targową  
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na terenie miasta Bielska-Białej. Stawki opłaty pozostawiono bez zmian, te stawki obowiązują już  
od roku 2008.  

Z powołanych wcześniejszą uchwałą inkasentów wykreślono Spółdzielnię Złote Łany, gdyż od połowy  
2013 roku nie pobiera się na ich terenie opłaty, ponieważ sprzedaż prowadzona jest w kioskach trwale 
związanych z gruntem, od których jest płacony podatek od nieruchomości.  

Tutaj również zaktualizowano przepisy.           

Proszę o podjęcie przedstawionej uchwały.” 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, jak również Komisja Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa wydała opinię pozytywną.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 216? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała zawarta w Druku 216 została podjęta jednogłośnie.” 

   
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 20 – Druk 217, to jest: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty  
od posiadania psów. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

opłata za posiadanie psa ma charakter fakultatywny, co oznacza, że o jej wprowadzeniu na terenie danego 
miasta decyduje Rada Gminy. 

Opłata za posiadanie psa w wysokości 50 złotych obowiązywała w Bielsku-Białej bez zmian od 2008 roku. 

Mając na uwadze przede wszystkim względy ekonomiczne proponuje się uchylić uchwałę z dnia  
13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów i nie wprowadzanie tej opłaty na terenie 
miasta Bielska-Białej.  

Po dokonaniu analizy stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich trzech lat, dochody z tego tytułu 
sukcesywnie malały. Opłata ta jest trudna do egzekwowania z uwagi na brak ustawowego obowiązku 
chipowania psów, a przez to brak możliwości jednoznacznego ustalenia osoby zobowiązanej do zapłaty. 
Brak jest również skutecznych narzędzi do zebrania w inny sposób danych dotyczących właścicieli psów.  

Bardzo pracochłonne i kosztowne jest również prowadzenie postępowania w sprawie określenia tej opłaty; 
wysłanie postanowienia, decyzji za potwierdzeniem odbioru, a w dalszej konsekwencji upomnienie.  

Od tej opłaty z podobnych przyczyn odstąpiło już wiele miast między innymi: Warszawa, Wrocław, Gliwice, 
Gdańsk, Gdynia, Katowice, Opole, Rybnik – lista tych miast jest dosyć długa. 

Proszę o podjęcie tej uchwały.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Bardzo proszę do głosu zgłosił się Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Chciałbym tylko przekazać w imieniu Przewodniczącego Przemysława Drabka podziękowanie,  
że po sześciu latach od złożenia jego wniosku w sprawie zniesienia podatku od psów w końcu udało się  
do tego dojść. 

Dziękuję.”    

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Zauważyłem jakiś odruch u Pana Prezydenta, ale… – nie – rozumiem…”   

 
Prezydenta Miasta Pan Jacek Krywult 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„… jednak sprowokowałem. 

Przepraszam bardzo.  

Proszę.” 

 
Prezydenta Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie należy prowokować, Panie Przewodniczący. 

Po prostu chciałbym żeby nie przypisywać sobie zasług tych, których się nie ma (…). W tym momencie 
ktoś uznał – to nie ja uznawałem przecież – że trzeba tak robić. A dzisiaj po pewnych analizach,  
jak tu powiedziała Pani Naczelnik (…) – ten, który pisał to pismo nie słyszy – po analizach ekonomicznych 
przede wszystkim zrezygnowaliśmy. Ale prawda jest taka, proszę Państwa, że to jest na dzisiaj, bo będzie 
moment, że moim zdaniem wszystkie psy będą musiały być chipowane, wtedy podatek będzie powszechny 
i tak powinno być i tak w wielu państwach jest po prostu.  

Tylko, że na dzisiaj nie mamy instrumentów (…) do tego, żeby (…) zinwentaryzować wszystkie psy, 
dlatego to robimy – to nie dlatego, że się nie powinno płacić podatku, bo na całym normalnym świecie się 
płaci podatki. Tak że, żeby tu była jasność – że to nie wniosek jest słuszny – robimy to ze względów tylko  
i wyłącznie ekonomicznych i prawnych, bo nie mamy instrumentów. 

Dziękuję.”                       

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję, żeby zakończyć jakoś miło (…) ten wątek to myślę, że zasługę należy przypisać Pani 
Naczelnik.  

A w tej chwili, nie widzę głosów w sprawie, więc przystępujemy do głosowania.   

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 217? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada podjęła jednogłośnie uchwałę zawartą w Druku Nr 217.” 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo, zauważyłem, że Komisja Skrutacyjna pojawiła się na sali obrad, w związku z tym 
wracamy do realizacji punktu numer 16 – związanego z ustaleniem składu osobowego Rady Seniorów. 

Oddaję głos Komisji Skrutacyjnej i zapewne Przewodniczącej lub Przewodniczącemu, bo nie wiem jak 
przebiegły obrady.  

Bardzo proszę.”    

 
Radna Katarzyna Balicka 
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Komisja Skrutacyjna podjęła decyzję o wyborze mojej osoby na Przewodniczącą tej Komisji. 

Odczytam wobec tego zasady głosowania jawnego w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta 
Bielska-Białej. 

Głosowanie odbywa się jawnie, za pośrednictwem imiennych kart do głosowania opatrzonych pieczęcią 
Rady Miasta. Imienne karty do głosowania wydawane będą w kolejności alfabetycznej, każdemu  
z Radnych przez Komisję Skrutacyjną. Radny może dokonać wyboru maksymalnie 15 kandydatów do Rady 
Seniorów, stawiając znak „X” obok nazwiska, każdego wybranego przez siebie kandydata. 

W przypadku zaznaczenia na karcie znaku „X” przy więcej niż 15 nazwiskach, kartę taką uznaje się  
za nieważną. 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 wybrany przez Radę Miejską skład Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej uznaje się 15 kandydatów, 
którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się 
powtórne głosowanie spośród osób, które uzyskały równą liczbę głosów. Komisja Skrutacyjna podjęła tutaj 
decyzję, że przeprowadzimy to w następujący sposób: członek Komisji Pani Radna Grażyna Nalepa będzie 
wyczytywała nazwiska Radnych, prosimy o podejście, każdy dostanie swoją imienną kartę, z tą kartą uda 
się z powrotem na swoje miejsce, w momencie kiedy wydamy wszystkie karty, wszystkim Radnym,  
to zrobimy chwilkę przerwy, tak aby każdy spokojnie mógł uzupełnić i później Komisja Skrutacyjna 
pozbiera od każdego z Radnych imiennie, również wszystkie karty.”                     

 
Radna Grażyna Nalepa  
„Pani Balicka Katarzyna, 

 Pan Batycki Ryszard…” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„… Zasady trzeba przegłosować, a to jest mój obowiązek – „przyspałem”. 

Szanowni Państwo, zostały przedstawione zasady głosowania, aby one stały się prawem obowiązującym 
należy je przegłosować. 

W związku z tym, kto jest za przyjęciem tych zasad głosowania o których wspomniała Pani Przewodnicząca 
Balicka? Dziękuję. 
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Do protokołu, ponieważ Komisja Skrutacyjna nie jest przy urządzeniu do głosowania – w całości Państwo 
są za. 

Proszę do protokołu w związku z tym – Rada jednogłośnie ustaliła zasady głosowania. 

Bardzo proszę, aby Komisja czyniła swoją powinność.”       

 
Radna Grażyna Nalepa  
„… Pani Balicka już otrzymała, 
Pan Batycki Ryszard, 
Pani Bleidowicz Bogna,  
Pan Drabek Przemysław - nieobecny,  
Pani Gorgoń-Komor Agnieszka, 
Pani Gruszka Renata, 
Pan Jazowy Krzysztof, 
Pan Klimaszewski Jarosław, 
Pan Lisiński Marcin, 
Pan Łoś Konrad, 
Pan Markowski Karol, 
Pan Matyja Roman,  
Pan Michasiów Dariusz, 
Pani Grażyna Nalepa, 
Pani Piegzik-Izydorczyk Dorota, 
Pani Połatyńska Monika, 
Pan Rodak Maurycy, 
Pan Ruśniak Adam, 
Pan Ryszka Piotr, 
Pan Szafarczyk Bronisław,  
Pani Waluś Barbara, 
Pan Wieczorek Leszek, 
Pan Wojtasik Szczepan, 
Pan Wykręt Adam,  
Pani Zarębska Małgorzata.” 

 
Radna Katarzyna Balicka 
„Przypominamy raz jeszcze podstawową zasadę: Radny może dokonać wyboru maksymalnie  
15 kandydatów do Rady Seniorów, stawiając znak „X” obok nazwiska, każdego wybranego przez siebie 
kandydata. W przypadku, gdyby któryś z Radnych postawił znak „X” przy więcej niż 15 nazwiskach, kartę 
taką uznaje się za nieważną. 

Dziękujemy.”   

 
Głosowanie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Rozumiem, że wszyscy Radni skończyli wypełnianie kart. 

Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o zebranie. 

Czy każdy z Radnych ma podchodzić, czy Państwo przejdą i pozbierają?” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dobrze. 

Bardzo proszę Komisja Skrutacyjna ma głos.”  

 
 
 
 
Radna Grażyna Nalepa  
„Proszę Państwa, teraz będziemy imiennie wyczytywać nazwiska i każdy odda wypełnioną kartę. 

Pani Balicka, 
Pan Batycki Ryszard, 
Pani Bleidowicz Bogna,  
Pan Drabek Przemysław – nieobecny,  
Pani Gorgoń-Komor Agnieszka, 
Pani Gruszka Renata, 
Pan Jazowy Krzysztof, 
Pan Klimaszewski Jarosław, 
Pan Lisiński Marcin, 
Pan Łoś Konrad, 
Pan Markowski Karol, 
Pan Matyja Roman,  
Pan Michasiów Dariusz, 
Pani Grażyna Nalepa, 
Pani Piegzik-Izydorczyk Dorota (…), 
Pani Połatyńska Monika, 
Pan Rodak Maurycy, 
Pan Ruśniak Adam, 
Pan Szafarczyk Bronisław,  
Pani Waluś Barbara (…), 
Pan Ryszka Piotr – przepraszam (…), 
Pan Wieczorek Leszek, 
Pan Wojtasik Szczepan, 
Pan Wykręt Adam,  
Pani Zarębska Małgorzata. 

Wszyscy oddali Państwo. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„W takim razie, ponieważ wszystkie karty zostały oddane, Komisję zapraszam w ustronne miejsce  
na obliczanie głosów, a my dalej kontynuujemy obrady.”       
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego 
przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 21 – Druk Nr 218, to jest: Podjęcie uchwały w sprawie wzorów 
formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik Skoczeń.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

Rada Gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego.  

W związku ze zmianami w ustawie o podatkach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i leśnym należy 
dostosować do nich obowiązujące na terenie miasta formularze. 

W załączniku do tej uchwały mamy zmienione, dostosowane formularze.       

Proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.” 

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją 
Rewizyjną, opinie tych Komisji są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 218? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała zawarta w Druku 218 została podjęta jednogłośnie.” 

    
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek  
od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 22 – Druk Nr 219 to jest podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości  

składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.” 
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Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Proszę Państwa,  

Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Elektroniczny wzór deklaracji będzie upowszechniony w centralnym repozytorium wzorów dokumentów 
elektronicznych, prowadzony w ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 

Sposób przysyłania deklaracji oraz rodzaje podpisu elektronicznego określi minister właściwy do spraw 
finansów publicznych. 

W celu ułatwienia składania podatnikom deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej proponuje się wprowadzenie uchwały w tej sprawie. 

Proszę (…).”      

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Opinie Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa  
są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 219? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
25 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 
pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 23 – Druk Nr 220, to jest: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie udzielania zwolnień od podatku  
od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

aktualnie zwolnieniem od podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę 
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną objęte są: budynki lub ich części oraz budowle zajęte 
wyłącznie na potrzeby funkcjonowania boisk sportowych, stadionów, wyciągów narciarskich, odkrytych 
basenów, hale widowiskowo-sportowe oraz grunty związane z wymienionymi budynkami i budowlami. 

Wnioskujemy, aby przedmiotowym zwolnieniem objąć również budynki lub ich części oraz grunty związane 
z działalnością w zakresie sportów lotniczych – do tej pory działalność ta była objęta (…) zwolnieniem 
ustawowym.  
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Po zmianie przepisów Aeroklub, który prowadzi działalność w zakresie sportu lotniczego jako klub 
sportowy nie spełnia warunków uprawniających go do zwolnienia z tego tytułu. Wobec tego proponujemy 
udzielenie tego zwolnienia w ramach pomocy operacyjnej. 

Proszę o podjęcie uchwały w tym zakresie.”             

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Opinia, przepraszam… 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała 
opinie pozytywne w sprawie tej uchwały.   

Przystępujemy do głosowania.  

Kto jest z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 220? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 r. czasu obowiązywania taryfy 
ustalonej na 2015 r. za usługi świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, 
Wilkowice 

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

„Przechodzimy do punktu numer 24 porządku obrad, Druk 206, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
przedłużenia do dnia 31 grudnia 2016 czasu obowiązywania taryfy ustalonej na 2015 r. za usługi 
świadczone przez „AQUA” S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na ternie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice. 
Bardzo proszę o przedstawienie, chociaż w zasadzie, jeżeli ceny są te same to nie widzę powodu żeby 
dyskutować, chyba że ktoś z Radnych ma na to ochotę. 
Dodam, że Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego i Komisja Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej wydały opinie pozytywne i obie były też jednogłośne. 

Wobec braku głosów, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 206? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 25, Druk Nr 209, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały – Pani Kierownik Sobczak. 
Proszę się nie krępować, bardzo proszę.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,   

przedstawiamy projekt uchwały o (…) tytule tak jak Pan Przewodniczący przedstawił. Uchwała ta reguluje 
kwestie opłaty i terminów jej wnoszenia dla właścicieli domków letniskowych oraz rodzinnych ogrodów 
działkowych. 

Merytorycznie są to te same zapisy, które zostały przyjęte 25 sierpnia 2015 roku uchwałą Nr X/148/2015 
przez Wysoką Radę, niemniej Wojewoda Śląski w trybie nadzoru wniósł zastrzeżenia co do formy 
wniesienia tych zmian, a mianowicie zmiany w Regulaminie porządku i czystości w Gminie oraz zmiany  
w akacie prawa „zakres świadczonych usług w zamian za opłatę”, winny regulować cały zakres 
wprowadzony znowelizowaną ustawą, a nie w formie zmiany uchwały, tak jak to zostało dokonane na sesji 
w sierpniu. W związku z powyższym konieczne jest odrębne podjęcie uchwały w sprawie opłaty oraz 
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terminu wnoszenia (…) tej opłaty i uchylenie w całości tej uchwały sierpniowej oraz uregulowanie 
pozostałych kwestii dotyczących domków letniskowych w kolejnych dwóch uchwałach znajdujących się  
w dzisiejszym porządku obrad. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad projektem uchwały obradowały trzy Komisje: [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego, [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 209? Proszę o podniesienie ręki. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Rozumiem, Pan Radny Szafarczyk chciałby… 

Proszę do protokołu, że Pan Radny Szafarczyk się wstrzymał. 

Niemniej uchwała została przez Radę podjęta. 

Przechodzimy do kolejnego punktu, ale jak już jesteśmy przy gospodarce odpadami to chciałem 
podziękować Pani Kierownik i oczywiście Panu Prezydentowi za wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i przeprowadzenie interwencyjnego zbioru worków z liśćmi w określonym zakresie.  
Mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzystało. Ale tak to jest, mamy jesień, liście opadają, nazwa 
miesiąca też wiele mówi i warto o tym pamiętać w przyszłości. 

Bardzo dziękuję.”. 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer (…) 26, Druk 210, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

chciałem zgłosić autopoprawkę Prezydenta Miasta do tego projektu uchwały, to zresztą było omawiane  
na Komisji Budżetu w dniu wczorajszym i w tej części – dla tych z Radnych, którzy być może nie wiedzą –  
w tej części, która dotyczy określenia minimalnych pojemności pojemników w poszczególnych 
zabudowach, tj. w (…) § 6 pkt 2) lit. a) gdzie było zapisane poniżej 20 lokali mieszkalnych, że ten 
pojemnik to jest 240 litrów, a powyżej 20 lokali mieszkalnych to jest 1100 litrów, to w tym § 6 pkt 2)  
lit. a), w wyniku semantycznej dyskusji, bo tak bym to określił, postanowiliśmy uznać to, co Radni  
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zaproponowali, celem uszczegółowienia czy doprecyzowania jeszcze większego tego zapisu, proponujemy, 
aby był zapis § 6 ust. 2 lit. a) „nie więcej niż 20 lokali mieszkalnych” to wtedy jest te 240 litrów.  
Tak że proszę o przyjęcie tej autopoprawki.”. 

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

„Bardzo dziękuję w imieniu Komisji i wszystkich Radnych za przyjęcie tej propozycji Radnych. Myślę,  
że ona jest pozytywna ta zmiana i ta autopoprawka. Ponieważ w związku z tym, że Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska nie wydała opinii tylko skierowała wniosek, ale reakcja była 
pozytywna, dlatego już z kolei Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania wraz z autopoprawką. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 210 wraz z autopoprawką? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Czyli Panowie do protokołu – głosowania: Pani Radnej Bleidowicz i Pana Radnego Szafarczyka – Państwo 
się wstrzymali. Tak?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Oczywiście uchwała mimo głosów wstrzymujących została uchwalona. Jednocześnie prosiłbym może  
o jakieś techniczne interwencje w aparatach do głosowania Państwa Radnych. Być może coś pomoże. 
Tylko jak teraz Pana proszę o pomoc to nie możemy głosować – nie? 

Proszę o chwilę cierpliwości, aby umożliwić wszystkim Radnym odpowiednie głosowanie, bo to jest nasza 
najważniejsza czynność na (…) tej sali. 

Pozwólcie Państwo, że przejdę do następnego punktu, wstępnie już będzie można go przedstawiać, a mam 
nadzieję, że do zakończenia przedstawienia sprzęt będzie działał.”. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 27, Druk 211, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Bardzo proszę – Pani Kierownik.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

niniejszy projekt uchwały reguluje w szczególności kwestie dotyczące zakresu świadczonych usług  
w zamian za opłatę opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości 
rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ponadto reguluje całą materię 
dotyczącą wszystkich właścicieli nieruchomości w sposób taki jak dotychczas oraz wprowadza regulacje,  
do których wprowadzenia zobowiązał nas Wojewoda, to jest określenia trybu i sposobu zgłaszania przez 
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK. 

Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Kierownik. 

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
Komisja Zdrowia Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa jak również [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 211? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta… 

Tak, wstrzymało się 8 (…), 7 osób nie głosowało. 

Szanowni Radni bardzo proszę, aby jednak w komplecie uczestniczyć w obradach. 

Zapraszam nieobecnych na salę.”. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy 
przewozie osób i ładunków taksówkami na trenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, Nr 222 Druk, punktu numer 28, tj.: Podjęcie uchwały 
w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków 
taksówkami na trenie miasta Bielska-Białej. 
Bardzo proszę – Pani Naczelnik Dutka. 
Bardzo proszę.”. 
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Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy 
przewozie osób i ładunków taksówkami na trenie miasta Bielska-Białej.  

Podjęcie tej uchwały wynika z ustawy o transporcie drogowym i w tej chwili obowiązuje uchwała z 2008 
roku. Niniejszy projekt był konsultowany z Państwem (…), z Radnymi w miesiącu czerwcu, następnie 
poddany konsultacjom społecznym w miesiącu wrześniu. I po konsultacjach społecznych, w związku  
z uzyskaniem jednej uwagi, która jeszcze wnosiła propozycje dokonania zmiany i poszerzenia tej strefy  
o część dzielnicy Wapienica, ten projekt zawiera już tutaj wszystkie te propozycje. I w takim kształcie 
proponuje się ustalenie właśnie tych stref i tej granicy pomiędzy I i II strefą cen, które mają obowiązywać 
na terenie miasta Bielska-Białej.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Myślę, że można dodać, że po prostu I strefa zostaje nieco poszerzona, tak geograficznie, czyli jest  
to zmiana dla mieszkańców pozytywna. 

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja (…) Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz 
[Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 222? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej 
rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki 
Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki 
Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji 
Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 29, Druk Nr 207, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016  
do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki 
Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, 
Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji 
Rosyjskiej - w celu osiedlenia się na terenie miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik o przedstawienie.”. 
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Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Krystyna Cyran  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

w imieniu Pana Prezydenta proszę o podjęcie uchwały zapraszającej w ramach repatriacji jednej rodziny, 
rodziny anonimowej, co wiąże się z kosztami, które możemy uzyskać na to zadanie. 

Uchwała jest krótka, określa podstawowe zobowiązania Gminy, poprzez zapewnienie mieszkania dla tej 
rodziny na zasadzie umowy najmu, zwolnienie z opłaty z czynszu na okres 1 roku żeby nie przenosić tego 
kosztu do „pomocy społecznej”, pomoc w zakresie zatrudnienia lub zarejestrowania działalności 
gospodarczej, a to się wiąże z szybkim usamodzielnieniem się tej rodziny w mieście Bielsku-Białej, podjęcie 
działań w celu nauki ewentualnej języka polskiego, jeśli chodzi o naukę w zakresie dzieci, jeżeliby takie się 
znalazły (to wynika to z ustawy o systemie oświaty), natomiast jeżeli chodzi o naukę języka polskiego dla 
osób dorosłych są to koszty pokrywane z dotacji celowej. Całość tego kosztu, jakie miasto Bielsko-Biała 
będzie mogło otrzymać jako dotację celową, to jest kwota 156.465,00 zł, o co będziemy mogli się ubiegać  
i podpisać takie porozumienie z Wojewodą. Kwota ta jest przeznaczona na remont mieszkania,  
na wyposażenie mieszkania, w zależności od rodziny, która do nas przyjedzie. Ponieważ zapraszamy 
rodzinę anonimowo, więc dopiero przy podpisywaniu porozumienia dowiemy się jaka będzie struktura tej 
rodziny. 

Proszę Państwa, do tej pory miasto Bielsko-Biała zaprosiło dwie rodziny, teraz to będzie trzecia rodzina. 
Poprzednie dwie rodziny zaaklimatyzowały się bardzo dobrze w Bielsku-Białej i w ogóle nie korzystały  
z pomocy opieki społecznej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej, [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 207? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30, Druk Nr 201, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena Chodyniecka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

program współpracy jest dokumentem ramowym określającym zasady współpracy Gminy z szeroko 
rozumianymi organizacjami pozarządowymi. 

Obowiązek uchwalania programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Ustawa nakazuje obowiązek konsultowania programów współpracy i taki obowiązek żeśmy zrealizowali. 
Konsultacje trwały od 16 do 27 października, w ich wyniku nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ze strony 
organizacji pozarządowych co do treści programu współpracy. 

Program współpracy zawiera wszystkie elementy wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. Znajdziecie tam Państwo w treści cel główny, cele szczegółowe, formy współpracy – a więc 
współpracę pozafinansową i finansową. Wśród form współpracy pozafinansowej dwie nowości – wsparcie 
infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze w ramach nowego projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Subregionu Południowego” oraz druga nowość, możliwość składania ofert w ramach otwartych 
konkursów ofert w ramach aplikacji „Generator eNGO”. 

Proszę Państwa, oprócz tego w treści programu znajdziecie informacje dotyczące współpracy 
pozafinansowe, czyli zlecania zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym, przede 
wszystkim w ramach otwartych konkursów ofert. Jest opisana procedura otwartych konkursów ofert, 
komisji konkursowych, są wskazane również zadania priorytetowe. Środki przeznaczone na realizację tego 
programu zostały określone na pułapie nie mniej niż 4,5 mln zł.  

Kończąc bardzo proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że obradowały nad projektem tej uchwały: Komisja Edukacji i Kultury, [Komisja] Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska, [Komisja] Zdrowia, Polityki Społecznej, [Komisja] Bezpieczeństwa  
i Samorządności, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, i oczywiście [Komisja] Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 31, Druk Nr 208, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 



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

RM.0002.13.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XIII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 24 listopada 2015 roku 

 
 

Strona 41 z 63 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

uchwała dotyczy przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020, 
który był szeroko prezentowany i omawiany na posiedzeniach Komisji, dlatego pozwolę sobie  
na przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących tego programu. 

Prezentowany program jest kontynuacją procesu Rewitalizacji, który był prowadzony w latach 2007-2013. 
Sam program został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji poprzez opracowanie 
właśnie Programu Rewitalizacji, natomiast działania rewitalizacyjne prowadzą wszyscy interesariusze, 
którzy zgłosili swoje projekty do przedmiotowego programu. 

W naszym programie przyjęto następujące główne cele do realizacji: wspieranie integracji społecznej  
i przeciwdziałanie wykluczeniu, poprawę jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno- 
przestrzennych oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

Działania rewitalizacyjne ujęte w Programie będą prowadzone na obszarze rewitalizacji o powierzchni 
około 3% powierzchni miasta, zamieszkałym przez około 29% ludności naszego miasta, co jest zgodnie  
z wytycznymi Ministerstwa wspomnianymi na początku. 

W proces prac nad Programem zostali włączeni partnerzy z różnych grup społecznych, m.in.: mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, kościoły, związki wyznaniowe. Nadmieniam, że umożliwiło  
to zgłoszenie różnorodnych, komplementarnych projektów do naszego  programu.  

Przyjęcie Programu Rewitalizacji pozwoli na kontynuację działań prowadzonych w danym obszarze, 
zgodnie z przyjętymi celami oraz umożliwi projektodawcom staranie się o współfinansowanie swoich 
projektów ze środków Unii Europejskiej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, jak również Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w Druku Nr 208? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 208.”. 

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała  
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 32, Druk Nr 213: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Naczelnik. 

Bardzo proszę.”. 
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Naczelnik Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Ryszard Radwan 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

proszę o podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dotyczącej dalszego udziału Gminy Bielsko-Biała  
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”, co wiąże się z koniecznością uiszczenia składki 
członkowskiej w roku 2016 w wysokości 15 tys. zł.  

Przypomnę, że w skład Stowarzyszenia wchodzą gminy: Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Tych oraz Wisła. 
Stowarzyszenie działa od roku 2005. Środki ze składki będą przeznaczone na działania przeznaczone  
z aplikowaniem o organizację I Zimowych Europejskich Igrzysk Olimpijskich Katowice-Śląsk (decyzja w tej 
sprawie jeszcze nie jest podjęta), a także środki będą przeznaczone na organizację imprez sportowo-
rekreacyjnych w Bielsku-Białej w roku przyszłym. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.”. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 
mieszkalnych w roku 2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33, Druk Nr 226, tj. Podjęcie uchwały w sprawie „Kompleksowego 
programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016” oraz w sprawie trybu postępowania  
o udzielenie dotacji dla podmiotów (…) niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Jednocześnie będę prosił mojego 
Kolegę o przejęcie chwilowe prowadzenia obrad. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.5”. 

 

                                                           
5 Godz. 12.58. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jesteśmy w punkcie 33, tj. Podjęcie uchwały w sprawie „Kompleksowego programu ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2016” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania. To jest Druk Nr 226. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie tego programu.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Niniejszy projekt uchwały umożliwi dotowanie mieszkańców, którzy zdecydują się na likwidację w swoich 
domach starych, nieekologicznych kotłów węglowych i wymianę ich na ekologiczne źródła ciepła. 

Ten projekt realizowany jest od 2007 roku. W roku 2016 chcemy powiększyć ilość kotłów w stosunku  
do poprzedniego roku o 50 łącznie wymieniając czy likwidując kotły węglowe w 150 budynkach. Zasady 
finansowania będą takie same jak w poprzednich latach, czyli 75% dotacji, ale nie więcej niż 6 tys. 
złotych. Będą zaostrzone wymogi dotyczące wymian w kierunku kotłów węglowych retortowych – tutaj 
będziemy wymagali klasy 5. Tak że ten program można powiedzieć realizujemy i będziemy realizować już 
po raz dziesiąty. 

Dziękuję. Proszę o uchwalenie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższy projekt uchwały opiniowały: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– wszystkie Komisje zaopiniowały ten program pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały?  

Przepraszam proszę skreślić Pana Klimaszewskiego…6  

Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęła jednogłośnie, głosami 15 Radnych.”. 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Kompleksowego programu ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 
z budynków mieszkalnych w roku 2016” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34, Druk Nr 227 – wiążącym się z poprzednim punktem – tj. Podjęcie 

                                                           
6 Błąd głosowania. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski nie uczestniczył w tej części posiedzenia RM. 
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uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na realizację „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 
2016”. 

Proszę przedstawić (…) tę uchwałę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W związku z realizacją właśnie tej uchwały chcemy wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (…) z wnioskiem o pożyczkę w wysokości 750 tys. zł – stąd 
konieczność przedmiotowej uchwały. Pożyczka jest na preferencyjnych warunkach i ma możliwość 
umorzenia do 40% wartości. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższy projekt uchwały opiniowały: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, [Komisja] 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– wszystkie Komisje zaopiniowały 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 podjęła jednogłośnie, głosami 16 Radnych.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy 
ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4  
i 1073 o łącznej powierzchni 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie 

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

„Przechodzimy do punktu numer 35, Druk Nr 228, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony  
z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w odniesieniu  
do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej powierzchni 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.”. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

propozycja podjęcia przedmiotowej uchwały została zainicjowana wnioskiem Zarządu Rejonowego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który jako organizacja pożytku publicznego zamierza przeznaczyć 
tę nieruchomość na prowadzenie działalności statutowej, a której celem jest m.in. pomoc osobom 
starszym, niepełnosprawnym, ubogim, chorym, samotnym czy też zagrożonym demoralizacją. Organizacja 
ta ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W związku z powyższym uzasadnionym 
jest przekazanie tej nieruchomości jej na czas nieoznaczony. Ponieważ zgodnie z przepisami ustawy  
o gospodarce nieruchomościami zawarcie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym wymaga zgody 
Rady Miejskiej na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia, stąd propozycja podjęcia 
przedmiotowej uchwały. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – i zaopiniowany 
został 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 podjęła jednogłośnie, głosami 16 Radnych.”. 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad – zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej skrzyżowania  
z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła „Wapienica” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36, Druk Nr 229, tj. podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu 
Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zadań w zakresie zarządzania drogą 
ekspresową S1 w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła „Wapienica”. 

Bardzo proszę o przybliżenie treści uchwały. 

Proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

w imieniu Prezydenta Bielska-Białej proszę o przyjęcie projektu uchwały, dotyczącej przejęcia do Skarbu 
Państwa (reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) zadania w zakresie 
zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie 
węzła „Wapienica”. Zadanie to polega na przygotowaniu i realizacji wraz z poniesieniem kosztów tej  
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realizacji rozbudowy węzła „Wapienica” na skrzyżowaniu drogi S1 z ulicą Międzyrzecką i jest to związane  
z przygotowaną przez miasto realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej 942 w konkretnym przebiegu ulicy 
Międzyrzeckiej, ulicy Cieszyńskiej. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęła jednogłośnie, głosami 15 Radnych.”. 

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 37, Druk Nr 223, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie tych zmian – bardzo proszę – treści uchwały.”. 

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

„Pani Projektant – poproszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Sporządzenie przedstawianej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest konsekwencją zaniechania przez Gminę Bielsko-Biała realizacji ulicy zbiorczej o nazwie 
roboczej „Nowopiekarska” na odcinku pomiędzy ul. Komorowicką a ul. Sarni Stok. 

Na ekranie przedstawiamy dwa rysunki7 – ten po lewej stronie to jest stan obecny Studium, które jest 
zmieniane, natomiast rysunek po prawej stronie już jest tym zmienionym rysunkiem Studium. 

Pas terenu rezerwowany dotychczasowo dla tejże ulicy zbiorczej obecnie włączony został do stref 
funkcjonalno-przestrzennych, które do tej pory przylegały do tego pasa terenu.  

                                                           
7 Slajd. 
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W uchwale, jaką Państwo mają przed sobą, zostały opisane zmiany, wprowadzone do wszystkich części 
tekstowych i graficznych Studium. Ta uchwała ma pięć załączników. Załącznik Nr 1 obejmuje rysunki 
będące fragmentami tylko tych załączników graficznych do poszczególnych części Studium, do których 
wprowadzono zmiany, natomiast Załączniki Nr 2 i 5 zawierają ujednolicone Studium z wyodrębnionymi 
zmianami po wprowadzeniu teraz tej zmiany.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wobec powyższego nie mamy głosowania uwag. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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? Nie widzę.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęła jednogłośnie, głosami 15 Radnych.”. 

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego 

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

„Przechodzimy do punktu numer 38, Druk Nr 202 – II wersja, tj. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulicy 
Zagrody i Jakuba Jasińskiego. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie 
ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego obejmuje obszar o powierzchni około 23 arów, sąsiaduje z fermą drobiu  
i zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  

Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa 
i usług uchwalony w 2005 roku. W planie tym, teren objęty projektem planu, przeznaczony został dla 
zieleni izolacyjnej. 

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego w tym miejscu jest konsekwencją pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o zmianę planu miejscowego. W uchwalonym w 2012 roku Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren objęty projektem planu położony jest w strefie 
mieszkalnictwa, w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W projekcie planu teren został przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w (…) 
projekcie tego planu określone zostały zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania 
terenu.  
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Proponowane ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń studium. Po wyłożeniu do publicznego wglądu 
nie wpłynęły żadne uwagi. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wobec powyższego nie mamy głosowania uwag. 

Szanowni Państwo, powyższą uchwałę przyjęła Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej – zaopiniowując 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 podjęła jednogłośnie, głosami 16 Radnych.”. 

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią 

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

„Przechodzimy do punktu numer 39, Druk Nr 203, podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu 
uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Bardzo proszę o przestawienie treści uchwały.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa ma na celu 
uwzględnienie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Obowiązek określania granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
został ustalony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa został opracowany na podstawie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym z ‘94 roku, tak więc nie podlegał temu przepisowi. 

W sierpniu tego roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia 
granic obszarów przedstawianych na mapach zagrożenia powodziowego. Obowiązek ten wynika z ustawy 
Prawo wodne. 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa, który należy  
do zlewni Soły, nie znalazł się na sporządzonych w pierwszym cyklu, mapach zagrożenia i ryzyka 
powodziowego. Dla tego obszaru obowiązuje Studium określające granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły z 2005 roku. I to Studium zachowuje 
ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
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Granice obszarów  bezpośredniego zagrożenia powodzią zostały uwzględnione w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

Natomiast zmiana planu uwzględniająca granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią spełni 
wymóg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o obowiązkowym ich określeniu, spełni 
także wymóg nie naruszania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym 
zakresie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – 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 podjęła jednogłośnie, głosami 16 Radnych. 

Szanowni Państwo przekazuję prowadzenie (…) sesji Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu. 

Bardzo proszę.8”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.”. 

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLV/1480/2005 
z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w Starym Bielsku pomiędzy 
rzeką Wapienicą, ulicą Bohaterów Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną 110 kV 

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

„Przechodzimy do punktu numer 40, Druk 204, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w Starym Bielsku 
pomiędzy rzeką Wapienicą, ulicą Bohaterów Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną 110 kV. 

Bardzo proszę o przestawienie.”. 

 

                                                           
8 Godz. 13.14. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Projekt miejscowego planu w zakresie wytwórczości i usług pomiędzy rzeką Wapienicą, ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, Klubową i linią energetyczną był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu w roku  
2010 i 2012. Po wyłożeniach wpłynęły uwagi dotyczące przeznaczenia terenów usług sportu i rekreacji,  
i zieleni wyznaczonych w tym projekcie (…) na zabudowę mieszkaniową – w obszarze tutaj9 – na południe 
od ul. Francuskiej. 

Prezydent Miasta w rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia tych uwag postanowił ich nie uwzględnić, gdyż 
ich uwzględnienie naruszałoby ustalenia obowiązującego Studium.  

Projekt planu został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, a potem zdjęty  
z obrad porządku sesji, która odbyła się w lutym (…) 2013 roku. W kwietniu 2013 roku Komisja złożyła 
wniosek o zmianę Studium, zmianę tych terenów zielonych, na południe od Francuskiej na zabudowę 
mieszkaniową. Ten wniosek został częściowo rozpatrzony pozytywnie. 

Z uwagi na fakt, że o potencjalnych zmianach w projekcie planu, o przyjęciu lub ich negatywnym 
rozpatrzeniu, na tym etapie jego sporządzania może zadecydować wyłącznie Rada Miejska, w trybie  
art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt planu został ponownie 
skierowany na sesję w maju 2013 roku i ponownie został zdjęty z porządku obrad, a w listopadzie  
2013 roku został zwrócony Prezydentowi Miasta. 

Wstrzymanie procedury planistycznej w lutym 2013 roku ogranicza możliwość inwestowania w strefie 
aktywności gospodarczej i umożliwia wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu niezgodnych z projektem tego planu i niezgodnych ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Stąd projekt uchwały o uchyleniu tego (…) projektu planu,  
a jednocześnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu tylko dla strefy usługowo-
wytwórczej. 

Sporządzenie planu dla strefy usługowo-wytwórczej nie naruszy ustaleń Studium. Natomiast od od sierpnia 
(…) [2015] roku trwają prace nad nowym Studium, w którym uwzględniony będzie wniosek Komisji 
Gospodarki Przestrzennej – między innymi – a następnie może być podjęta uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru położonego na południe od ul. Francuskiej, 
tam gdzie złożone zostały uwagi. I ustalenia tego potencjalnego planu nie będą naruszać ustaleń Studium. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szczerze powiedziawszy to, o co chcę spytać w imieniu mieszkańców, usłyszałem przed chwilą, niemniej 
jednak zobowiązałem się, że głos zabiorę, więc to czynię. 

Pomysł wydaje mi się bardzo dobry, zresztą swego czasu sam wnioskowałem o to, żebyśmy tam w ten 
sposób zadziałali. Część z Państwa Radnych, obecnych dzisiaj na sali, pamięta te długie spotkania  
z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia części z tych terenów zamiast na zieleń, na tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Teraz robimy tak, że przyjmiemy za chwilę – przynajmniej tak zakładam – 
uchwałę w sprawie wycofania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, w całym tym wielkim 
terenie, a następnie w Druku 41 będziemy przystępować do…”. 

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

„W punkcie 41.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…przepraszam – w punkcie 41 przystąpimy do uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania, z tym że tylko w 45% tego pierwotnego obszaru. I dobrze, bo ten 
obszar nie budzi kontrowersji, nie budzi zastrzeżeń, a w jakiś tam sposób wpisuje się w politykę miasta, 
wpisuje się w pewne założenia tej urbanistyki przestrzennej, czyli lokowaniu wzdłuż ulicy Bohaterów Monte 
Cassino, wzdłuż tego ciągu tych usług i tych obiektów wielkopowierzchniowych.  

Niemniej jednak mieszkańcy zwrócili się do mnie z taką pewną obawą i chcieliby na takie dwa pytania, 
dwa zagadnienia usłyszeć jeszcze raz taką odpowiedź, tutaj na tej sali podczas sesji. Mianowicie ich obawy 
jak gdyby sprowadzają się jakby do tych dwóch właśnie pytań, czyli: Czy przy tworzeniu nowego Studium, 
które właśnie będzie miało miejsce, ten wniosek o to, aby tereny zieleni zamienić na tereny pod zabudowę 
jednorodzinną w tym zakresie, w jakich umówiliśmy się swego czasu na Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska, zostanie uwzględniony? I zarazem drugie pytanie: Czy zaraz po uprawomocnieniu 
się Studium niezwłocznie przystąpicie Państwo do tworzenia właśnie tego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który te zmiany uwzględni?”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Radny zadał pytania.  

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

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

„Znaczy ja bardzo krótko odpowiem, Panie Radny. Niezwłocznie po tym, jak tylko to Studium zostanie 
uchwalone, ono oczywiście będzie uwzględniało stanowisko Komisji, które było tam przedstawiane  
w 2013 roku i niezwłocznie tylko jak uchwalimy to Studium, przystąpimy do zmiany planu w tym zakresie. 
Więc odpowiedź jak najbardziej twierdząca.”. 

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

„Czyli odpowiedź jest dwa razy tak. 

Dziękujemy. 

Dodam, że opinię pozytywną wyraziła też Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Przystępujemy zatem do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 204? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.”. 
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Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte 
Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

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

„Przechodzimy teraz do wspomnianego już przez Pana Radnego Ruśniaka punktu 41, Druk 205, czyli 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Starym Bielsku, między ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa  
i ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. Według tych kryteriów, które już poprzednio Pani przedstawiła, 
wydaje mi się, że nie trzeba tego przypominać, w związku z tym dodam tylko, że opinia opinia branżowej 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Przystępujemy zatem do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.”. 
 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

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

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wracamy do punktu numer 16 (…) związanego z Radą Seniorów. 

Komisja Skrutacyjna wróciła na salę, zatem wypada sądzić, że zakończyła swoją pracę i chce przedstawić 
swoje wyniki. 

Bardzo proszę Pani Przewodnicząca.”. 

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

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

Protokół sporządzony na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w dniu 24 listopada 2015 roku przez Komisję 
Skrutacyjną w składzie: Pani Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji, Pan Dariusz Michasiów – 
Członek Komisji i Pani Grażyna Nalepa – Członek Komisji, celem wyboru Rady Seniorów Miasta Bielska-
Białej w głosowaniu jawnym. 

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 ustaliła następujące wyniki głosowania. 

Oddano kart do głosowania, a tym samym w głosowaniu  wzięło udział 24 Radnych. Kart nieważnych 
oddano zero. Komisja zwraca uwagę, iż 6 Radnych głosowało, udzielając mniej niż 15 osobom poparcia, 
czyli było 6 kart, które miały mniej niż 15 osób zaznaczonych. Liczbę uzyskanych głosów przez 
poszczególnych kandydatów zawiera załącznik nr 1 i teraz Pani Radna Grażyna Nalepa odczyta 
alfabetyczny spis kandydatów wraz z ilością głosów, które otrzymali.”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Pani Budkiewicz Danuta – 17 głosów,  
Pani Czapiga Danuta – 8 głosów, 
Pani Deneko Jadwiga – 19 głosów, 
Pan Dębowski Wojciech – 23 głosy, 
Pani Drąg Emilia – 10 głosów, 
Pan Dykla Zbigniew – 15 głosów, 
Pan Grzączkowski Mirosław – 21 głosów, 
Pani Gurgul Anna – 1 głos, 
Pani Januła-Bułka Maria – 1 głos,  
Pan Jonkisz Krzysztof – 24 głosy, 
Pan Kanik Czesław – 18 głosów,  
Pan Kobryś Andrzej – 18 głosów, 
Pan Korzonkiewicz Wiesław – 23 głosy, 
Pan Kruczek Antoni – 15 głosów, 
Pan Marcinkiewicz Jan – 2 głosy, 
Pan Michalski Adam – 10 głosów, 
Pani Mikler Aleksandra – 8 głosów, 
Pan (…) Oleksiuk Kazimierz – 0 głosów, 
Pani Opyrchał Teresa – 24 głosy, 
Pani Pietrzykowska Danuta – 9 głosów, 
Pan Popławski Jerzy – 0 głosów, 
Pani Pszczolińska-Burczak Czesława – 23 głosy, 
Pani Rosińska Elżbieta – 15 głosów, 
Pani Rosowska Renata – 1 głos, 
Pan Samek Marian – 17 głosów, 
Pan Smolana Piotr – 17 głosów, 
Pani Zadora Teresa – 3 głosy, 
i Pani Zarębińska Lilianna – 7 głosów.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w skład Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej wybrane zostały osoby 
określone w Załączniku Nr 2. Teraz Pan Radny Dariusz Michasiów odczyta te osoby, przy czym kolejność 
jest według alfabetu.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów – Członek Komisji Skrutacyjnej 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

wyczytam nazwiska osób, które w dniu dzisiejszym decyzją Radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
zostały wybrane do Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej – według kolejności alfabetycznej. I tak, zostali 
wybrani w dniu dzisiejszym: 

Pani Budkiewicz Danuta,  
Pani Deneko Jadwiga,  
Pan Dębowski Wojciech,  
Pan Dykla Zbigniew,  
Pan Grzączkowski Mirosław,  
Pan Jonkisz Krzysztof,  
Pan Kanik Czesław,  
Pan Kobryś Andrzej,  
Pan Korzonkiewicz Wiesław,  
Pan Kruczek Antoni,  
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Pani Opyrchał Teresa,  
Pani Pszczolińska-Burczak Czesława, 
Pani Rosińska Elżbieta, 
Pan Samek Marian, 
i Pan Smolana Piotr.”. 

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

„Bardzo dziękujemy.” 

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

„Bardzo dziękujemy Komisji Skrutacyjnej za pomoc i przeprowadzenie tych wyborów. Teraz trzeba zgodnie 
z obowiązującą procedurą po wyborze…, w tej chwili jesteśmy gotowi do podjęcia tej uchwały zawartej  
w Druku Nr 235, czyli głosując wybieramy tych przedstawicieli, przedstawionych przed chwilą przez 
Komisję Skrutacyjną według porządku alfabetycznego.  

Przystępujemy zatem do głosowania.  

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

Czy Pani Radna Waluś nie głosowała, czy trzeba do protokołu…?”. 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Nie głosowałam, bo nie wiem, nie dosłyszałam...”. 

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

„Aha.  

Czy coś Pani powtórzyć?’. 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak, bardzo proszę.”. 

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

„A dokładnie co Pani sobie życzy?”. 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„…tej uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. 

Czy znany jest Pani punkt 16 porządku obrad? 

Specjalnie dla Pani Radnej, ale jest to pierwsza sesja, więc rozumiem, czytam treść uchwały, którą już 
przedstawiałem wcześniej. 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (wraz z późniejszymi 
zmianami) oraz § 3 ust. 3 i § 4 ust. 15-18 Statutu Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej stanowiącego 
Załącznik do uchwały Nr VIII/111/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Rada 
Miejska postanawia. 

§ 1. Ustalić, że w skład Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej na pierwszą 4-letnią kadencję wybrane zostały 
następujące osoby – osoby te przedstawiła Komisja Skrutacyjna. 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Czy w takim razie Pani głosuje, nie głosuje, czy jest za, przeciw, bo chciałbym dodać do protokołu?”. 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Za jestem.”. 

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

„Bardzo proszę. 

W takim razie informuję wszystkich Państwa, że po małych perturbacjach Rada Miejska w Bielsku-Białej 
jednogłośnie ustaliła skład osoby Rady Seniorów. Wszystkim wybranym seniorom w imieniu Państwa 
serdecznie gratuluję. 

I przechodzimy do (…) dalszej realizacji porządku obrad.”. 

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego 
przy ul. Wyzwolenia 

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

„Przechodzimy do punktu 42, Druk Nr 224, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej,  
na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 
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Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Renata Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.: 

U zbiegu ulic Lwowskiej i Krakowskiej – tu mamy ulicę Lwowską i skrzyżowanie z ulicą Krakowską10 – 
planowana jest budowa parkingu wielopoziomowego, który będzie obsługiwał ruch samochodowy 
Beskidzkiego Centrum Onkologii, również Śródmieście Białej, a także okresowo stadion przy ulicy 
Żywieckiej. 

Ten parking będzie się składał z dwóch części – po stronie wschodniej ulicy Lwowskiej i po stronie 
zachodniej ulicy Lwowskiej. Część ta po stronie wschodniej nie jest objęta planem zagospodarowania 
przestrzennego i dlatego możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast po stronie 
zachodniej ulicy Lwowskiej obowiązuje plan miejscowy i obecnie fragment terenu, na którym planowana 
jest budowa parkingu przeznaczony jest dla zieleni. Jest to ten teren oznaczony symbolem ZP_04.  
Tak więc nowy plan ma umożliwić realizację części parkingu położonej po stronie zachodniej ulicy 
Lwowskiej i obejmuje właśnie tę jednostkę w planie ZP_04. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”.   

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja chciałam tutaj złożyć ukłon w kierunku Pana Prezydenta i w ogóle takiej uchwały, ponieważ musicie 
Państwo wiedzieć jakie są duże problemy z zaparkowaniem przez pacjentów, którzy korzystają  
z Beskidzkiego Centrum Onkologii, jeśli chodzi o codzienną opiekę nad tymi pacjentami. Oni tam 
przyjeżdżają na procedury, który wymagają systematycznego stawiania się w okolicach szpitala. I myślę, 
że taki pomysł na wielopoziomowy parking to jest bardzo dobry pomysł – myślę tutaj o części oczywiście 
pacjentów, którzy korzystają z tego naszego szpitala. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ja dodam, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tej sprawie jest pozytywna.  

Przystępujemy zatem do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 224? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.”. 

                                                           
10 Pokaz slajdów. 
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Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej  
i ul. Rzeźniczej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 43, Druk Nr 225, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

uchwała o przystąpieniu do planu dotyczy terenu, dla którego nie tak dawno była podejmowana uchwała  
o uchwaleniu planu. Obejmuje teren użytkowany przez Spółkę BESKIDZKI POLMARKET oraz dugą spółkę 
tutaj w rejonie ul. Komorowickiej. Ta uchwała ma umożliwić opracowanie planu, który w swoich 
ustaleniach nie będzie zawierał ograniczeń wynikających z przebiegu ulicy Nowo-Piekarskiej. Jak Państwo 
pewno pamiętacie, ta (…) projektowana ulica została, na tym odcinku od ulicy Komorowickiej w kierunku 
Warszawskiej, została usunięta ze studium i w związku z tym jest już podstawa do tego, żeby również  
w planie jej nie uwzględniać. (…) Likwidacja tych ograniczeń ma na celu zabezpieczenie gminy przed 
ewentualnymi roszczeniami właścicieli.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.”. 

 
  

Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2015 r. Pani M_______ 
K_________ na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 44, Druk Nr 221, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 26 września 2015… 

Nie przeszkadzamy Państwu? 
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Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2015 r. Pani M_________ K_________ 
na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej. 

Jako pierwszą poproszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Katarzynę Balicką.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

Ja przedstawię najważniejsze elementy uzasadnienia, jeżeli ktoś życzyłby sobie szerzej, to bardzo proszę  
o taką informację. 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 29 października br. rozpatrywała skargę z dnia  
26 września br. Pani M________ K________ na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej, przekazaną 
do rozpatrzenia wg właściwości przez Miejski Zarząd Oświaty, a następnie Kuratorium Oświaty  
w Katowicach. 

Komisja Rewizyjna po analizie zarzutów zawartych w skardze, a także po uzyskaniu stosownych wyjaśnień 
pisemnych i ustnych: Zastępcy Prezydenta Miasta, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 
Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej stwierdziła, że zarzuty zawarte w skardze dotyczą działalności 
w szczególności działań, które według Skarżącej, noszą znamiona mobbingu. 

Komisja stwierdziła, po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze, a także złożonymi pisemnymi 
wyjaśnieniami Dyrektora Przedszkola nr 26 oraz dokumentacją dotyczącą zatrudnienia Skarżącej,  
że zarówno sposób, jak i forma zatrudnienia Skarżącej, wynikający z niej zakres praw i obowiązków, czas  
i warunki pracy, wymiar urlopu, jak również sposób rozwiązywania stosunku pracy zostały w świetle 
obowiązujących przepisów prawa określone prawidłowo i prawidłowo zastosowane przez pracodawcę.  
W ocenie Komisji, Dyrektor Przedszkola, zatrudniając pracownika i rozwiązując z nim stosunek pracy, 
stosował się do zasad wynikających z Kodeksu pracy. 

Odnosząc się do podnoszonych przez Skarżącą zarzutów dotyczących zastraszania przez pracodawcę, 
tudzież zachowania pracodawcy noszącego znamiona mobbingu, Komisja stwierdziła, że zarzuty te mogą 
być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, przy czym ciężar udowodnienia zachowania 
mającego cechy mobbingu spoczywać będzie na pracowniku. Komisja tym samym stwierdziła, że kwestie 
dotyczące lobbingu nie należą do jej właściwości. 

Komisja zwróciła jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy mobbing oznacza działanie lub 
zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Biorąc pod uwagę fakt, że Skarżąca w dniu 8 września br. 
złożyła pisemne wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej w dniu 31 sierpnia br., z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, zarzut mobbingu zdaje się nie znajdować uzasadnienia, choćby z uwagi na krótki czas 
trwania zawartej ze Skarżącą umowy o pracę.  

Wobec przedstawionych wyżej argumentów Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie 
Miejskiej uznanie skargi z dnia 26 września br. na Dyrektora Przedszkola nr 26 w Bielsku-Białej za skargę 
bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Zgodnie z procedurą Skarżący, czyli Pani M_____ K__________, ma prawo zabrania głosu.  

Czy jest na sali? Z tego wnioskuję, że nie ma.  
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W takim razie, wobec braku głosów w tej sprawie i braku osoby Skarżącej przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 221? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta, a skarga uznana za bezzasadną przez Radę Miejską w Bielsku-
Białej.”. 

 
Ad 45 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo, 

przechodzimy do punktu „Sprawy różne”; Rada nie udzieliła nikomu głosu.  

Bardzo proszę, jako pierwszy, Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie mam takie krótkie pytanie, ponieważ w ostatnim czasie otrzymałem kilka telefonów  
od mieszkańców Bielska-Białej, którzy zapytują, dlaczego w ciągu ostatnich kilku tygodniu zniknął 
przystanek autobusowy przy Centrum Handlowym „Sarni Stok” (…). On był zlokalizowany na placu 
parkingowym przy Centrum Handlowym, obsługiwał liczne linie autobusowe, m.in. 30, autobus linii nr 33, 
niektóre kursy tam miała 8, 16, 52. Sobie zadaję sprawę, że przywrócenie stanu poprzedniego może być 
trudne, bowiem – z tego, co zauważyłem – Centrum Handlowe zagospodarowało to miejsce w inny 
sposób, poszerzyło po prostu parking. Z informacji uzyskanych od pracowników MZK wynika, że została 
rozwiązana umowa o świadczenie usługi. Zatem mam pytanie, czy nie było możliwości prowadzić 
negocjacji w takim kierunku, żeby jednak ten przystanek tam w tym miejscu został, ponieważ nowy 
przystanek, który został zlokalizowany po drugiej stronie ulicy Sarni Stok w kierunku centrum Bielska,  
to jest niezbyt dobre rozwiązanie dla klientów Centrum Handlowego, którzy korzystają z usług komunikacji 
miejskiej, bowiem muszą nadrobić dość długi teren, żeby dostać się do tego przystanku. Zatem, jeżeli nie 
ma możliwości powrotu do stanu jaki istniał, zapytuję, czy nie byłoby możliwości zlokalizowania przejścia 
dla pieszych na wysokości tego nowego przystanku w kierunku centrum miasta. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie,  

chciałbym wyrazić swoje obawy co do prawidłowości rozwiązań zastosowanych ostatnio na skrzyżowaniu 
ulicy Warszawskiej z ulicą Królewską.  

Ulica Warszawska jest odcinkiem dość niebezpiecznym, jest to droga dwujezdniowa poza terenem 
zabudowy, na którym to odcinku ograniczenia prędkości nie do końca są skuteczne. Sporo kierujących 
pojazdami rozwija prędkości znacznie przewyższające te, które tam są dopuszczalne – a wiemy, że (…) 
jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji na drodze są duże różnice prędkości pomiędzy poruszającymi 
się pojazdami. W tym miejscu kierujący raczej nie spodziewają się pieszych i lekceważą oznakowanie. 
Dlatego mam obawy, czy to rozwiązanie nie doprowadzi jednak do powstania sytuacji kolizyjnych, choć 
paradoksalnie wydaje się jednym z najbardziej bezpiecznych w takich miejscach; aczkolwiek najbardziej 
bezpieczne byłoby przeprowadzenie ruchu w innym poziomie aniżeli poziom jezdni. W związku z tym mam 
pytanie, czy były prowadzone analizy różnych rozwiązań i co skłoniło decydentów do takiego właśnie 
rozwiązania. 

Sprawa druga… – przepraszam Pana Radnego, ale mam jeszcze dwie.  

Sprawa druga. Dziękuję bardzo za protokół pokontrolny, który otrzymałem w dniu dzisiejszym. Wertując 
tak na szybko, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po ostatniej sesji przekazałem Panu Prezydentowi 
taką informację o stanie istniejącym stałej organizacji ruchu, w której to informacji – na stronie 6 – 
wskazuję na nagminnie błędnie stosowany znak C-11, pokazując jedynie trzy przykłady. I ta sama uwaga 
znajduje się w tym protokole w kilku miejscach, a protokół jest z datą 2012. Powstrzymam się  
od komentarza. 

I chciałbym trzecią sprawę. Wszystkich obecnych tu na tej sali chciałbym zaprosić do uczestniczenia  
w obchodach świąt, Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada w Hałcnowie. Jeśli komuś 
brakuje takich uroczystości, serdecznie zapraszam. Już od szeregu lat odbywają się takie uroczystości  
w Hałcnowie – organizowane przez Radę Osiedla – z przemarszem orkiestry strażackiej, z uroczystą Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny, potem z przemarszem do Domu Kultury, gdzie jest krótka akademia,  
a po akademii koncert pieśni, piosenki, koncert laureatów pieśni i piosenki patriotycznej; a w bieżącym 
roku w skład jury tego konkursu wchodził nasz Kolega Radny Karol Markowski. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Przy takim jury to może sam bym nawet spróbował. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

moja prośba dotyczy ulicy Akademii Umiejętności – ja myślę, że przypomnę. Ta ulica była za poprzedniej 
kadencji też kilkakrotnie zgłaszana o zajęcie się tą ulicą. Ale teraz myślę, że też dzięki temu, że dużo 
kierowców ze Straconki, jaki i ze Złotych Łan tym skrótem przez Tuwima i Akademii dojeżdża do Lipnickiej, 
obserwujemy ten stan drogi jako jeden z terenów gdzie rzeczywiście wymaga już remontu.  

Przypomnę, że na odcinku od Cmentarnej tam młodzież porusza się nie po chodniku – bo go nie ma –  
po ulicy i to jest duże zagrożenie. Z perspektywy patrząc teraz – połączenia od Żywieckiej  
do Cmentarnej – myślę, że poprzez ulicę Zapolską możemy dokończyć ten element ulicy Akademii 
Umiejętności, żeby kierowcy mogli skorzystać z pełni, z komfortu, jakim jest nowa ulica. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Leszek Wieczorek.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam tylko ogłoszenie do Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, że jutro, tj. 5 listopada  
2015 roku o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie naszej Komisji. Tematem będzie projekt budżetu  
na 2016 rok. Wszystkich członków Komisji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Ja też zwracam tutaj uwagę Radnym w tym momencie, że wchodzimy w taki okres, gdzie tych Komisji 
będzie trochę więcej, ze względu na budżet, i proszę tutaj o zwiększony wysiłek; w końcu jest to nasz 
obowiązek. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam takie sprawy do przedstawiciela MZK – nie wiem, czy jeszcze jest obecny na sali…”. 

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

„Jest.”. 

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

„…, bo to jest prośba o wstawienie szyb na przystankach. 

Pierwszy to jest linii nr 6 – końcowy – Lipnik Granica: brak szyby bocznej południowej. Drugi to jest 
przystanek na Warszawskiej w kierunku do Wzgórza – tam zatrzymują się m.in. 8, 11: brak pierwszej  
z trzech części tylnej szyby, czyli tej od południa. I trzecie to jest… i jeszcze przystanek w Hałcnowie  
– Hałcnów Poczta w kierunku Hałcnowa, względnie Janowic – przystanek linii 13, 56: tam brakuje również 
szyby bocznej. I w związku ze zbliżająca się zimą, jeżeliby można te sprawy uzupełnić jeszcze  
do takiej prawdziwej zimy. 

Teraz jeszcze mam taką drobną sprawę do [Wydziału] Gospodarki Miejskiej – chodzi o dwie lampy 
oświetleniowe na istniejących betonowych słupach elektrycznych, usytuowanych przy sięgaczu, łączniku 
ulicy Żeleńskiego do… znaczy od cmentarza do ulicy Żeleńskiego. Sięgacz ten zaczyna się pod cmentarzem 
parafialnym i biegnie w dół. Tam są dwa budynki. Jeden jest wielorodzinny przy Żeleńskiego ___  
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– i tam mieszka m.in. Pani K____ – i jest tam słup elektryczny betonowy i można lampę założyć. I drugi 
jest troszeczkę poniżej – jest posesja Pana B____ – i również tam obok jest słup. I właśnie tym sięgaczem 
schodzi się bezpośrednio – można na skrót – do ulicy Żeleńskiego, która jest oświetlona.  

Dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Czy Pan Prezydent zechce się odnieść do tych paru spraw różnych?”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Pan Radny Łoś. 

Przystanek przy Sarnim Stoku. To Pan Dyrektor – odpowie – MZK. To była jedna rzecz. 

Pan Radny Szafarczyk.  

Ja się nie chcę wypowiadać – nie wiem, czy Pan Dyrektor Waluś powie czy nie – ale z mojej wiedzy  
na temat Warszawskiej, Królewskiej ta sprawa była bardzo długo „wałkowana” i tam dobrego rozwiązania  
na dzisiaj nie ma; to Pan jako fachowiec wie, że nie ma dobrego rozwiązania. Twierdzą, bo to zrobione 
zostało po długich analizach, po długich dyskusjach przede wszystkim z policją, że to rozwiązanie  
na dzisiaj powinno spełnić zadanie, chociaż nie jest…– z góry zakładam, ono jest dalekie od ideału.  
Tam najlepsze byłoby zrobić – oczywiście jak Pan mówi – przejście górą lub dołem, tylko tam jest tak 
minimalna ilość ludzi. Tam są pojedyncze osoby praktycznie – pojedyncze osoby – i tym pojedynczym 
osobom też trzeba dać możliwość, choćby raz dziennie nawet szły, to trzeba. I tę możliwość taką 
stworzono jak w tej chwili. Wyjście, jak powiedziałem, nie jest idealne, ale twierdzą przynajmniej  
– zobaczymy (…) jaki będzie efekt tego – że jest to na dzisiaj najbardziej optymalne chyba; słowo 
optymalne jest tu najlepszym rozwiązaniem chyba (…). To byłoby to. 

Do innych spraw, protokołu – to ja się (…) nie chcę odnosić, bo ja sobie też pewne rzeczy sprawdzę 
jeszcze.  

Natomiast obchody. Chcę powiedzieć, że obchody w mieście… Dobrze, że Hałcnów robi sobie, natomiast  
ja mogę tylko zaapelować, że – podnosząc ten temat Pana – że miasto robi dużo w zakresie tego, żeby  
te obchody świąt narodowych były naprawdę na wysokim poziomie – tak to nazwijmy – i z frekwencją jest 
tutaj różnie. Tak że ja zapraszam, przy okazji już – na różne inne miejskie te obchody – Państwa,  
bo często są tylko delegacje Radnych.  

Radny Wojtasik. 

Ja się nie chcę dzisiaj ustosunkowywać, bo przecież jest projekt budżetu i ja – będziemy o nim jeszcze 
mówić wielokrotnie – ja nie chciałbym się dzisiaj do poszczególnych dróg ustosunkowywać, bo jak 
zaczniemy omawiać poszczególne drogi to „padniemy” po prostu. Widomo, że ulica Akademii Umiejętności 
jest jednym z takich gorących tematów – o tak to nazwijmy. 

Pani Radna Waluś. 

To myślę, że tu Koledzy się też wypowiedzą. Szyby nie mogą być powybijane – absolutnie – to musi być 
załatwione od ręki. Ja się tylko boję jednej rzeczy – ale to mówię bez przygotowania – bo jest jeszcze 
kilkanaście przystanków, które nie są własnością miasta, są własnością Fundacji. Oby to nie było tak,  
że to są Fundacji. Jeśli to są miejskie, to na pewno muszą być załatwione od ręki; będą załatwione,  
bo muszą być załatwione od ręki na pewno. 

Na temat oświetlenia też nie chcę się wypowiadać, natomiast nie jest tak, że na każdym słupie, który jest 
wolny, ma być lampa. To też się nie da tak zrobić żeby na każdym słupie była lampa – bo jak jest wolny 
słup to nie znaczy od razu lampa. Pytanie: Ilu tam jest mieszkańców? Bo my oświetlamy (…)  
(nie wszystkie ulice są jeszcze doświetlone w mieście), mamy program oświetlania poszczególnych ulic  
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i tu się bierze pod uwagę przede wszystkim ilość osób, która zamieszkuje. To nie znaczy, że jak jest słup 
– bo słupów jest pełno w mieście, tylko nie (…) na każdym słupie przecież może być oświetlenie.  
Ale oczywiście to, co Pani podała, wszystko przeanalizujemy (…). 

I teraz bym prosił Dyrektora Knapika może o zabranie głosu. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Pan Krzysztof Knapik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

przystanek przy „Sarnim Stoku” został zlikwidowany od września z uwagi na to, że był na terenach 
prywatnych hipermarketu i hipermarket zagospodarował ten teren na parking dla samochodów osobowych 
i odmówił prawa wjazdu tam autobusów miejskich. Tak że nie jest to wina MZK, tylko „Sarniego Stoku”, 
który zrezygnował z obsługi MZK.”. 

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

„Ktoś jeszcze? 

Nie widzę. 

Oczywiście, zgodnie z procedurą odpowiedzi przyjdą pisemne, również na „Sprawy różne”.”. 

 
Ad 46 
Zakończenie obrad 

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

„Proszę proszę o powstanie. 

Zamykam XIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Dziękuję.”.11 
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