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

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 22 grudnia 2015 roku 

 
 
 
 
Obecni na XIV sesji Rady Miejskiej: 
 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

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

DRUK NR 249 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 250 
 

7. 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 251 

 
8. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

DRUK NR 230 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

9. Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 231 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta 
Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny. 
DRUK NR 252 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz 
podatek leśny. 
DRUK NR 248 
 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
na rok 2015. 
DRUK NR 239 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA"  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 236 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2016. 
DRUK NR 240 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność  
miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 243 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 247 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych  
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 241 + AUTOPOPRAWKA z dn. 15-12-2015 + AUTOPOPRAWKA z dn. 18-12-2015 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza 
drogami publicznymi. 
DRUK NR 242 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 246 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku 
Palenica. 
DRUK NR 244 + AUTOPOPRAWKA 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy 
rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej  
na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej. 
DRUK NR 245 
 

22. Sprawy różne. 
 

23. Zakończenie obrad.  
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

 
O godzinie 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XIV sesję  
Rady Miejskiej, przywitał zebranych oraz odebrał „Betlejemskie Światełko Pokoju” przyniesione przez 
harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Beskidzkiego.  

 
Z uwagi na awarię systemu obsługującego sesję Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, zgodnie z § 34 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Statutu Miasta, wyznaczył nw. Radnych do liczenia 
głosów z przeprowadzanych na sesji RM głosowań:  
� Radnego Krzysztofa Jazowego, 
� Radnego Adama Ruśniaka,  
� Radnego Karola Markowskiego,  
� Radnego Romana Matyję. 
Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pana A_____ M_________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 20 

porządku obrad. 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu.   
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu  A________ 
M____________ w punkcie 20 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy 
Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica. 
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2) Wniosek Pana M_____ K______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 20  
porządku obrad. 

 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 7 do protokołu.   
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu  M________ K______  
w punkcie 20 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera,  
w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica. 

 
3) Wniosek Pana Kazimierza Jaska o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 8 do protokołu.   
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu  K________ J______  
w punkcie 22: Sprawy różne. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski uzupełnił informacje nt. porządku XIV sesji Rady 
Miejskiej w dniu 22 grudnia 2015 roku. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 
▪ w punkcie 8 – nad projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok  

z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta (Druk Nr 230), 
▪ w punkcie 9 – nad projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej z uwzględnieniem 

autopoprawki Prezydenta Miasta (Druk Nr 231), 
▪ w punkcie 17 – nad projektem w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej (Druk Nr 241) wraz  
z autopoprawkami, 

▪ w punkcie 20 – nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej  
i północnej części cieku Palenica (Druk Nr 244) z autopoprawką. 

 
Przyjęty porządek obrad, str.: 1-2. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl (Menu: Rada Miejska; 
zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych) oraz w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”  
2015 rok (RM.0003). 
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W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wpływu zimowego utrzymania dróg na poziom bezpieczeństwa 

ruchu drogowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.174.2015. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ustalenia przyczyn oraz podjęcia działań mających na celu 

zapobiegać w przyszłości uszczuplaniu środków publicznych pochodzących z przychodów 
samorządowego zakładu budżetowego w procesie eksploatacji biletomatów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.175.2015. 

 
Radna Barbara Waluś 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wykonania odcinka ulicy Sieradzkiej od nr 7 do nr 36 dzielnica 

Lipnik. Mieszkańcy ulicy Sieradzkiej od nr 33 do nr 55, od 20 lat dojeżdżają do swych domów korzystając 
z łącznika (pasa zieleni), którego część stanowi teren prywatny”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.176.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wykupu przez Gminę Bielsko-Biała niezbędnego gruntu przy ulicy 
Wielkopolskiej 9 (dzielnica Lipnik) od właściciela i usytuowania na tym gruncie wiaty na przystanku MZK  
- linii miejskiej nr 35”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.177.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udostępnienia wyników pomiaru hałasu przez GDDKiA Oddział 
Katowice, w ciągu drogi ekspresowej S-69 w rejonie dzielnicy Lipnik, z listopada 2015 r.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.178.2015. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „miejskiej ewidencji zgłoszeń awarii i usterek”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.179.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „kamizelek odblaskowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli  
i młodszych klas szkół publicznych na terenie miasta Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.180.2015. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie prasówki dla Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej (wniosek  
przekierowany do Przewodniczącego RM). 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „problemów generowanych przez osoby bezdomne na bielskich 

osiedlach”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.181.2015. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wysepki drogowej na ulicy Żywieckiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.182.2015. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ustalenia losów głazu narzutowego z dziedzińca Dworu Thomego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.183.2015. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „uwzględnienia w budżecie na rok 2016 przebudowy 

jednokierunkowego fragmentu ulicy Kamienickiej i przywrócenie dwukierunkowego ruchu kołowego oraz 
budowę chodnika”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.184.2015. 



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

  

 

  Strona 6 z 25 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

RM.0002.14.2015 

 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „załączania do projektów uchwał planów miejscowych oraz Studium 
załączników zawierających omówienie i merytoryczne uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag  
do ww. dokumentów oraz przedkładanie pełnych treści uwag w materiałach sesyjnych dla Radnych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.185.2015. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie przystąpienia Miasta Bielsko-Biała do akcji społecznej pn. „Europejskie 
Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge)”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.186.2015. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „kontroli placówek sprzedających alkohol przez Straż Miejską”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.187.2015. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ulicy Polnej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.188.2015. 

 
Radny Krzysztof Jazowy  
▪ Przedstawił wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej RP w sprawie „powołania w Bielsku-Białej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.189.2015. 

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

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Konrad Łoś, Radna Małgorzata Zarębska, 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

                                     
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 249) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 249. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/229/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

 
Informację na temat pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej wydanych do projektu uchwały przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 250) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 250. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/230/2015 
 

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

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 7 
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 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 251) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 251. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/231/2015 
 

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 pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 
dyskusję w zakresie tematów ujętych w punktach 8 i 9 porządku obrad przy rozłącznym głosowaniu 
projektów, tj.: 
� nad projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok – tj. Drukiem Nr 230 

uwzględniającym autopoprawkę 
� oraz nad projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej – tj. Drukiem Nr 231 

uwzględniającym autopoprawkę. 
 
Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Rada Miejska obradowała nad projektami uchwał z uwzględnieniem autopoprawki. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informację dotyczącą wypełnienia 
zapisów uchwały Nr LIX/1364/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, szczegółowości projektu budżetu oraz 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta. 
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały, w dniu 13 listopada 2015 roku w Biurze Rady Miejskiej złożono: 
� projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi (tj. Druk Nr 230), 
� projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (tj. Druk Nr 231). 
 
Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały, projekty uchwał zostały skierowane do merytorycznych Komisji Rady 
Miejskiej, celem ich zaopiniowania.  
 
W dniu 16 grudnia br. do Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do ww. projektów uchwał. 

 
Projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok (Druk Nr 230) uzyskał pozytywną 
opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (+ pozytywna opinia do autopoprawki). 
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Projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 231) uzyskał pozytywną 
opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (+ pozytywna opinia do autopoprawki). 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekty uchwał oraz autopoprawka (tj. Druk Nr 230, Druk Nr 231 oraz Druk Nr 230  
- z uwzględnieniem autopoprawki i Druk Nr 231 - z uwzględnieniem autopoprawki) znajdują  
w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił uchwały I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj.: 

 

� Uchwałę Nr 4200/I/209/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.  
W ww. sprawie I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 

� Uchwałę Nr 4200/I/210/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Bielska-Białej.  
W ww. sprawie I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 

� Uchwałę Nr 4200/I/211/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2016 rok.  
W ww. sprawie I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się pod projektem uchwały, zawartej w Druku Nr 230. 

 
Założenia budżetowe na 2016 rok przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (zgodnie z § 3 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej) 
przedstawił Przewodniczący Komisji – Radny Roman Matyja. 

 
Stanowiska klubowe przedstawili: 
▪ Radny Przemysław Drabek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS, 
▪ Radny Krzysztof Jazowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO, 
▪ Radny Adam Ruśniak – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta. 
Ponadto swoje stanowisko (a także Stowarzyszenia „Niezależni.BB”) przedstawiła Radna niezrzeszona 
Małgorzata Zarębska. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Bogna Bleidowicz, Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 230 z autopoprawką. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 (Klub Radnych PO, Klub Radnych KWW Jacka Krywulta) 
▪ przeciw: 1 (Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska) 
▪ wstrzymujących: 10 (Klub Radnych PiS) 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XIV/232/2015 
 

Uchwałę budżetową miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 9 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawka (tj. Druk Nr 231 oraz Druk Nr 231 z uwzględnieniem 
autopoprawki) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 8 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 231 z autopoprawką. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 (Klub Radnych PO, Klub Radnych KWW Jacka Krywulta) 
▪ przeciw: 1 (Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska) 
▪ wstrzymujących: 10 (Klub Radnych PiS) 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XIV/233/2015 
 

Wieloletnią prognozę finansową  
miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 12.53 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych 
Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter 
cywilnoprawny, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 252) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 252. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/234/2015 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

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

mających charakter cywilnoprawny 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz 
podatek leśny 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Skoczeń – Naczelnik Wydziału 
Dochodów Budżetowych. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, 
warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, 
obiektach budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
oraz podatek leśny, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 248) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 248. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/235/2015 
 

w sprawie określenia formatu elektronicznego,  
warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, 
gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, 

podatek rolny oraz podatek leśny 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2015 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 239) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 239. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/236/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2015 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA"  
w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego 
Domu Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 236) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 236. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/237/2015 
 

w sprawie zmiany Statutu  
Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA"  

w Bielsku-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2016 

 
Informacje na temat projektu uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawił  
Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.  
W załączniku do uchwały (str. 11) w „Tabeli Nr 2”, w poz. 1 skorygowano „Liczbę środowisk”  
w roku 2014: 
▪ zamiast 403,  
▪ wpisano 742. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 240) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 240. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/238/2015 
 

w sprawie Gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

na rok 2016 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 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 przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 243) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 243. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/239/2015 
 

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia 
stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 

Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  
na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 247) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 247. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/240/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami z dnia 15 i 18 grudnia  
2015 roku. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 241) oraz autopoprawki znajdują się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
O godzinie 13.13 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
W tym punkcie obrad Radny Konrad Łoś zgłosił propozycję autopoprawki w § 1 pkt 4) projektu uchwały, 
co zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Pana Jacka Krywulta. 
Uwzględniając powyższe zapis: „- umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego.”,  
zastąpiono brzmieniem: „- umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi.”.   

 
Ponadto głos zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Szczepan Wojtasik, Pan Wojciech Waluś  
– Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 241. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/241/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 18  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów 
miejskich położonych poza drogami publicznymi, 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 Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 242) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 242. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/242/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
Miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Graboń – Zastępca Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu  
i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
Miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 246) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 246. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/243/2015 
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,  

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie  
Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne  

inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu  
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu  
Miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku 
Palenica 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały nie uzyskał opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska z uwagi na wynik głosowania (za: 3, p.: 3, w.:0). 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 244) wraz autopoprawką znajdują się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2015 rok (RM.0006). 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pan A________ M_______, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Adam Ruśniak, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, 
Radny Dariusz Michasiów, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Roman Matyja, Radna Grażyna Nalepa, 
Wnioskodawca – Pan Marcin Knieć (Grupa J5 Spółka z. o.o., Spółka k.a.), Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Raca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek, Radny Konrad Łoś.  
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O godzinie 14.25 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 5-minutową przerwę  
w obradach Rady Miejskiej (wniosek Radnego Adama Ruśniaka). 
 
 
_______________________ 
 
 
 

O godzinie 14.33 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

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

 
Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił  
Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta. 

Wykaz uwag stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził następujące głosowania. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi z dnia 6 maja 2015 roku (oznaczonej w materiałach pomocniczych 
numerem 1) w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – po I wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 14 
▪ wstrzymujących: 1 
 

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

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi z dnia 15 czerwca 2015 roku (oznaczonej w materiałach pomocniczych 
numerem 2) w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – po I wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 14 
▪ wstrzymujących: 1 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi  oznaczonej w materiałach 
pomocniczych numerem 2, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta, wniesionej  
po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Głosowanie uwzględnienia uwagi z dnia 22 października 2015 roku (oznaczonej w materiałach 
pomocniczych numerem 1) nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta – po II wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 14 
▪ wstrzymujących: 1 
 

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

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 244. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 10 
▪ wstrzymujących: 1 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/244/2015 
 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w Wapienicy przy ulicy Regera,  
w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym 
pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte 
Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze 
położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte 
Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2015 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 245) 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 245. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XIV/245/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie wytwórczości i usług w obszarze  
położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, 

ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino,  
mającej na celu weryfikację ustaleń  

dotyczących infrastruktury technicznej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2015 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pan K________ J_____, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maurycy Rodak, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod 
głosowanie wniosek formalny Radnej Barbary Waluś o wprowadzenie do Regulaminu Rady Miejskiej zapisu 
dotyczącego 15-minutowej przerwy fizjologicznej po trzech godzinach obradowania RM. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 10 
Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   p r z y j ę ł a   wniosku Radnej Barbary Waluś w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Miejskiej. 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
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Ad 23 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 15.03. 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    22 grudnia 2015 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe – XIV sesji RM. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
    w dniu 22 grudnia 2015 roku     
Załącznik Nr 3 –  Lista obecności Radnych – XIV sesja RM w dniu 22 grudnia 2015 r. 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności gości – XIV sesja RM w dniu 22 grudnia 2015 r. 
Załącznik Nr 5 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana A_____ M_______ o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pana Marcina Kniecia o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Pana K______ J_____ o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 9 –  Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego, zawartego w punkcie 20 porządku obrad 
Załącznik Nr 10 –  Uchwały podjęte na XIV sesji RM (dokumenty z parafami naczelników  
    wydziałów/mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
XIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 22 grudnia 2015 roku 
 
 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Dziękuję. 

Pozwólcie Państwo, że otworzę sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Zgodnie z §14 ust. 2 Regulaminu Rady stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji, możemy obradować. 

Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Pana Prezydenta Jacka Krywulta oraz kierownictwo Urzędu.  
Witam Panie Radne i Panów Radnych. Witam serdecznie naczelników wydziałów, prezesów spółek, 
dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie przedstawicieli mediów. 

Szczególnie gorąco zaś witam na dzisiejszej sesji harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Hufca 
Beskidzkiego, witam Komendanta Hufca harcmistrza Zdzisława Koneckiego, Zastępcę Komendanta Hufca 
harcmistrza Sławomira (…) Gajdę (…) oraz Druhnę Martę Radwańską, którzy przychodzą do nas  
z Betlejemskim Światełkiem Pokoju, jak co roku. 

Przywitajmy ich i przyjmijmy to światełko - myślę na stojąco.  

Bardzo proszę.”                  

 
Przekazanie Światełka Pokoju. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„ Dziękujemy bardzo.  

Niech nam świeci nie tylko dzisiaj, ale cały rok. 

Szanowni Państwo jedna informacja techniczna na początek, ponieważ czasami złośliwość rzeczy 
martwych się objawia również na sali sesyjnej i (…) na dzisiejszej sesji pozbawieni jesteśmy 
funkcjonującego systemu do głosowania – i (…) przypomnimy sobie jak to było dawniej – będziemy 
głosować, mówiąc potocznie, „ręcznie”; przewiduje to § 34 naszego Statutu, pkt 2 – w razie niemożności 
przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, przewodniczący obrad zarządza 
głosowanie poprzez podniesienie ręki i obliczanie głosów przez wyznaczonych radnych. 

I w tej chwili chcę wyznaczyć Radnych i poinstruować Wysoką Radę jak to głosowanie będzie przebiegało. 
Otóż myślę, że najsprawniej będzie, jeżeli pierwszych od strony Prezydium, poszczególnych Radnych (…) 
wyznaczę do głosowania (…) do liczenia – przepraszam – i będzie to Pan Przewodniczący Klubu Krzysztof 
Jazowy, Przewodniczący Klubu Adam Ruśniak i Pan Radny Karol Markowski, Pan Przewodniczący Roman 
Matyja. Plus Pan Przewodniczący Adam Ruśniak poza liczeniem swojego rzędu, będzie również obliczał, 
notował głosy Prezydium Rady. Po każdym głosowaniu, każdy z Państwa musi tutaj niestety podejść, 
zsumujemy głosy, w trójkę będziemy to nadzorować i po każdym głosowaniu jego wynik będę ogłaszał. 
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Jeżeli nie widzę sprzeciwu, aby tak to przeprowadzać, uznaję, że ten sposób głosowania i liczenia głosów 
na dzisiejszej sesji został przyjęty.  

Nie widzę sprzeciwu.  

Przystępujemy do realizacji porządku obrad.”            

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„W punkcie numer 2 mamy: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Protokół zgodnie z procedurą był wyłożony. 

Nie widzę głosów ani teraz ani wcześniej. Nie zostały złożone żadne uwagi, w związku z tym uznaję 
protokół za przyjęty. 

Pozostaje nam teraz przegłosować wnioski o udzielenie głosu. 

Pierwszy wniosek Pana A______ M_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 20 
porządku obrad – celem zaprezentowania stanowiska mieszkańców domów jednorodzinnych z terenu 
sąsiadującego z analizowanym obszarem.    

Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tutaj nie trzeba 
oczywiście podchodzić w takich sytuacjach. Jednogłośne głosowanie widzę – bardzo dobrze, więc 
oczywiście tutaj nie będziemy się wymieniać informacjami. 

Informuję, że Pan A_______ M_______ otrzymał prawo zabrania głosu w punkcie 20. 

Następny wniosek Pana Marcina Kniecia, również w tym samym punkcie, w sprawie również planu, który  
w tym punkcie będziemy omawiać. 

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

Również głosu Panu Marcinowi udzieliliśmy jednogłośnie w tym punkcie. 

I jest trzeci wniosek Pana K________ J_____, który już gościł na tej sali, o udzielenie głosu na sesji Rady 
Miejskiej w sprawie noclegowni – w punkcie „Sprawy różne”. 

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

(…) Również Panu K_______ J______ w punkcie 22 „Sprawy różne” głos został udzielony.  

Chciałem też poinformować, że w punktach 8 i 9 będziemy obradować nad projektami uchwał 
uwzględniającymi autopoprawki Pana Prezydenta (…) jest to Uchwała budżetowa na 2016 rok i Wieloletnia 
prognoza finansowa. Autopoprawka jest (…) naturalnym zjawiskiem, ponieważ po opiniowaniu Komisji  
i wnioskach część z nich została uwzględniona i jest to zawarte w tych autopoprawkach. 

Wpłynęły również dwie autopoprawki Pana Prezydenta do projektu w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania dla pojazdów samochodowych w punkcie 17, co również jest efektem debat na Komisjach  
i (…) pewnych zmian oraz jedna autopoprawka Prezydenta do projektu uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wapienicy, ulic: Regera i Alabastrowej – to również 
dotyczy punktu 20. 

Czy są jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.  

Kontynuujemy w takim razie obrady.”     
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

Bardzo proszę jako pierwszego o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie wpływu zimowego 
utrzymania dróg na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Bardzo proszę Pan Radny „drogowiec”, jeśli mogę tak powiedzieć, Bronisław Szafarczyk.”  

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� wpływu zimowego utrzymania dróg na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.174.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„ Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Konrada Łosia w sprawie 
ustalenia przyczyn oraz podjęcia działań mających na celu zapobiegać w przyszłości uszczuplaniu środków 
publicznych pochodzących z przychodów samorządowego zakładu budżetowego w procesie eksploatacji 
biletomatów.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Konrad Łoś 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� Ustalenia przyczyn oraz podjęcia działań mających na celu zapobiegać w przyszłości uszczuplaniu 

środków publicznych pochodzących z przychodów samorządowego zakładu budżetowego w procesie 
eksploatacji biletomatów.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.175.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Chciałem zwrócić uwagę wszystkich Radnych, że w Statucie mamy zwięzłość przedstawiania interpelacji  
i bardzo proszę o honorowanie tego. 

Bardzo proszę następne interpelacje, dokładnie w liczbie trzech, proszę o przedstawienie Panią Radną 
Barbarę Waluś. 

Pierwsza w sprawie wykonania odcinka ulicy Sieradzkiej. Druga w sprawie wykupu przez gminę  
Bielsko-Biała niezbędnego gruntu przy ulicy Wielkopolskiej i trzecia w sprawie udostępnienia wyników 
pomiaru hałasu przez Generalną Dyrekcję Druk Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, w ciągu drogi 
ekspresowej S-69 w rejonie dzielnicy Lipnik, z listopada 2015 r.  

Bardzo proszę Panią Radną.”  
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Radna Barbara Waluś 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie:  
� Wykonania odcinka ulicy Sieradzkiej od nr 7 do nr 36 dzielnica Lipnik. Mieszkańcy ulicy Sieradzkiej  

od nr 33 do nr 55, od 20 lat dojeżdżają do swych domów korzystając z łącznika (pasa zieleni), którego 
część stanowi teren prywatny. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.176.2015. 

� Wykupu przez Gminę Bielsko-Biała niezbędnego gruntu przy ulicy Wielkopolskiej 9 (dzielnica Lipnik),  
od właściciela i usytuowania na tym gruncie wiaty na przystanku MZK  - linii miejskiej nr 35. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.177.2015. 

� Udostępnienia wyników pomiaru hałasu przez GDDK i A Oddział Katowice, w ciągu drogi ekspresowej  
S-69 w rejonie dzielnicy Lipnik, z listopada 2015.    
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.178.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(…) Bardzo proszę, a teraz Panie dzisiaj po trzy interpelacje składają. 

I teraz Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor też trzy interpelacje. 

Pierwsza w sprawie miejskiej ewidencji zgłoszeń awarii i usterek; w sprawie kamizelek odblaskowych  
dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i młodszych klas szkół publicznych i wniosek w sprawie prasówki 
dla Radnych Rady Miasta Bielska-Białej – tylko z tym należy się zwracać do Przewodniczącego Rady,  
ale to pewnie w toku dyskusji będzie ujawnione.  

Bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższe interpelacje oraz wniosek w sprawie:  
�  Miejskiej ewidencji zgłoszeń awarii i usterek. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.179.2015. 
� Kamizelek odblaskowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i młodszych klas szkół publicznych 

 na terenie miasta Bielska-Białej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.180.2015. 

� Prasówki dla Radnych Rady Miasta Bielska-Białej: 
„Szanowny Panie Prezydencie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przekazywania ważnych 
informacji prasowych Radnym Rady Miasta drogą elektroniczną, co znacznie ułatwiłoby zapoznanie się  
z ważnymi, bieżącymi doniesieniami prasowymi poza budynkiem Urzędu Miasta.”. 
Wniosek przekierowany na sesji Rady Miejskiej do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję, sprawę proszę uznać za załatwioną.  

Bardzo proszę teraz przechodzimy do następnych interpelacji, również trzy interpelacje, tym razem Pana 
(…) Przewodniczącego Maurycego Rodaka (…). Pierwsza w sprawie ustalenia losów głazu narzutowego  
z dziedzińca Dworu Thomego – potrafi Pan Radny zaintrygować, druga interpelacja w sprawie wysepki 
drogowej na ulicy Żywieckiej i trzecia w sprawie problemów generowanych przez osoby bezdomne  
na bielskich osiedlach. 

Bardzo proszę.”    
 
 
 
Radny Maurycy Rodak 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie:  
� Problemów generowanych przez osoby bezdomne na bielskich osiedlach. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.181.2015. 
� Wysepki drogowej na ulicy Żywieckiej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.182.2015. 
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� Ustalenia losów głazu narzutowego z dziedzińca Dworu Thomego.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.183.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę, naszą dzisiejszą rekordzistkę, jeśli chodzi o ilość interpelacji, Panią Radną 
Małgorzatę Zarębską o przedstawienie interpelacji. Pierwsza w sprawie uwzględnienia w budżecie na rok 
2016 przebudowy jednokierunkowego fragmentu ulicy Kamienickiej i przywrócenie dwukierunkowego 
ruchu kołowego oraz budowę chodnika, kolejna w sprawie załączania do projektów uchwał planów 
miejscowych oraz Studium załączników zawierających omówienie i merytoryczne uzasadnienie sposobu 
rozpatrzenia uwag do ww. dokumentów oraz przedkładanie pełnych treści uwag w materiałach sesyjnych 
dla Radnych, kolejny wniosek w sprawie przystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji społecznej  
pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” i ostatnia w sprawie kontroli placówek sprzedających alkohol przez 
Straż Miejską. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.” 

 
Głosy z sali sesyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„No nie działa, trzeba chyba coś wcisnąć. 

Pan Radny Piotr na pewno pomoże. 

(…) Bardzo proszę.”     
 
Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła poniższe interpelacje oraz wniosek w sprawie:  
� Uwzględnienia w budżecie na rok 2016 przebudowy jednokierunkowego fragmentu ulicy Kamienickiej  

i przywrócenie dwukierunkowego ruchu kołowego oraz budowę chodnika. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.184.2015. 

� Załączania do projektów uchwał planów miejscowych oraz Studium załączników zawierających 
omówienie i merytoryczne uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do ww. dokumentów oraz 
przedkładanie pełnych treści uwag w materiałach sesyjnych dla Radnych. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.185.2015. 

� Przystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji społecznej pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (European 
Cycling Challenge).     
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.186.2015. 

� Kontroli placówek sprzedających alkohol przez Straż Miejską. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.187.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji dotyczącej ulicy Polnej. 

Pani Radna Grażyna Nalepa.”  
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Radna Grażyna Nalepa 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
� Ulicy Polnej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.188.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie powołania w Bielsku-Białej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Krzysztofa Jazowego.” 

 
Radny Krzysztof Jazowy  
Przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 
� Powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2015 rok: RM.0003.189.2015. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuje Panie…”  

 
Głosy z sali sesyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Raz, raz, ok (…). 

Bardzo przepraszam, ale pewnie prawo serii działa, to nieszczęścia chodzą parami, mam nadzieję, że tylko 
parami dzisiaj. 

Szanowni Państwo wszystkie (…) interpelacje zostały zgłoszone…”      

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Pan Radny Markowski nie ma tej interpelacji Panie Prezydencie. (…) 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do interpelacji i wniosków.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Działa…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panu zawsze działa.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Tak Panie Przewodniczący trzeba pracować na to…” 

 
Śmiech.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przejdźmy do rzeczy może…” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Nie ja zacząłem…” 

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

Po kolei. Jeśli chodzi o sprawę…” 

Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„A jednak.  
A mi działa…”  

 
Śmiech i głosy z sali sesyjnej.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę – o Pan Radny…”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(…) Działa już (…). Dziękuję Panie Radny (…).  

Ulica Hałcnowska – oczywiście (…) zajmiemy się sprawą ulicy Hałcnowskiej. Ale chcę powiedzieć tak  
– bo tu na końcu pisze: „analizę – czy do wypadku mogło dojść…” – ja nie jestem od analizy wypadków, 
od tego są inne służby (…). Mogło być ślisko – przecież nie przeczę – jeśli Pan również mówi, że było 
ślisko. Natomiast ja bym nie ferował wyroków od razu, bo był również wypadek, chyba kilka dni temu,  
3-4 dni temu też śmiertelny (…) – kilka drzew ściął Pan powiedzmy – i nie wiem ile, 200/h miał sportowym 
samochodem (…), tak że tutaj nie ferujmy wyroków, bo my nie jesteśmy od tego po prostu. Oczywiście 
specjalnie uczulimy sprawę SITY, ale przecież nie było ani śniegu, ani przymrozków takich nie było, żeby 
powiedzmy było ślisko. Nie wiem, jakiś problem może jest na ulicy Hałcnowskiej, trzeba się tym będzie  
na pewno zająć, natomiast nie ferujmy wyroków, czy to z tego powodu ten wypadek się stał, bo (…) nie 
mamy tych danych po prostu i od tego jest przede wszystkim policja, ale na pewno trzeba się zająć 
sprawą.  
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(…) Pan Radny Łoś – sprawa biletomatów. 

Tu jest znowu 14 pytań – ja nie będę odpowiadał oczywiście na nie, bo niektóre z nich są po prostu:  
czy moim zdaniem nadzór kierownictwa jest optymalny – to jest kwestia dyskusji, czy jest optymalny. (…) 
Takie pytania są ogólne: czy wiem co się stało ze środkami finansowymi, ze sprzedaży biletów, które 
rzekomo miały się znajdywać… – (…) ja nie wiem (…). Fakt jest jeden Panie doktorze, że skradziono 
pieniądze, (…) no i teraz jeszcze niektórzy by chcieli, żeby żadnych konsekwencji nie było z tego powodu.  
I wtedy byłaby Pana interpelacja, dlaczego (…) żadnych konsekwencji nie (…) wyciągamy, że zniknęły 
pieniądze publiczne (…). Proszę Pana muszą być jakieś konsekwencje, bo ktoś jest za to odpowiedzialny  
– a znowu ja nie prowadzę śledztwa, ja nie jestem od tego. Sprawa (…) była czy jest – nie wiem –  
na Policji, bo nie znam na dzień dzisiejszy jaki jest stan (…) tej całej sprawy. Fakt jest, że skradziono 
pieniądze i to jest fakt (…) bezdyskusyjny. A teraz: kto skradł pieniądze – to ja nie jestem od tego, Panie 
doktorze, są inne służby żeby stwierdzić; faktem jest, że skradziono. I teraz pytania (…), oczywiście 
będziemy się starali na nie odpowiedzieć, chociaż nie na wszystkie jak powiedziałem, bo to są jakieś takie 
niektóre pytania (…): czy są dopuszczone (…) w pełni sprawne [biletomaty]? Oczywiście, że są sprawne, 
bo producent odpowiada za to i daje gwarancję, że są sprawne – tak że to są pytania retoryczne niektóre 
(…). Natomiast jeszcze raz, powiedziałem (…) – nie starajmy się usprawiedliwić tego, że ktoś skradł 
pieniądze (…), i żeby rozmyć sprawę, bo nie rozmyjemy tej sprawy na pewno, a oprócz tego nie my 
jesteśmy od dochodzenia winnych, bo od tego są inne służby – ja nie mam zamiaru tam się w to mieszać. 
Fakty są takie, jakie są, że skradziono pieniądze. 

Pani Radna Barbara Waluś.  

Wykonanie odcinka od numeru do numeru – no to już przechodzimy (…) teraz od domu do domu (…).  
Nie wiem sprawdzimy o co to chodzi – nie wiem. Tylko, że sama Pani twierdzi tutaj, że (…) jest teren 
prywatny. Jak jest teren prywatny to my na pewno nic na tym nie zrobimy, bo na terenie prywatnym nie 
wolno nam nic zrobić (…) i taka odpowiedzieć już była kiedyś przekazana (…) – i jeśli… To jest pierwszy 
warunek, to nie znaczy, że od razu zrobimy tą ulice, ale po pierwsze musi być teren miejski i z tego  
co pamiętam – bo ta sprawa już była kiedyś (…) – nie do końca tam chyba jest możliwość wykupu.  
Jeszcze raz się przyjrzymy tej sprawie, ale tak jak powiedziałem, jak (…) nie jest teren miejsk 
i to na pewno nie możemy nic na tym terenie robić. Dopiero jak jest teren miejski, możemy przejąć (…), 
MZD może przejąć i wtedy dopiero może.  

Podobna jest druga interpelacja, ulica Wielkopolska – znaczy ja pierwszy raz ją tutaj dzisiaj widzę –  
to, że mieszkańcy podpisali to nie ma znaczenia, ważne jest to, czy można załatwić sprawę i czy potrzeba 
załatwić sprawę. I na pewno (…) będziemy rozpatrywać, czy jest tam (…) potrzebna wiata, a jak jest, czy  
da się wykupić po prostu tą prywatną nieruchomość (…).  

Udostępnienie wyników pomiaru hałasu przez Generalną Dyrekcję. Nie wiem jakie jest prawo w tym 
zakresie (…). Wystąpimy (…), natomiast czy nam przekażą, to nie wiem (…) – myślę, że powinni 
przekazać, bo to nie są tajne rzeczy przecież żadne i powinni nam przekazać takie wyniki pomiarów. 

Pani Radna Komor. 

Miejska ewidencja zgłoszeń awarii i usterek. Myślę Pani Radna, że – Pani doktor – byłoby dobrze, żeby 
Pani tak czasami – widujemy się tyle razy – żeby się Pani zapytała jak to funkcjonuje, to wtedy by nie było 
takiej interpelacji może. Bo działa system – bardzo dobrze działa system – i nie będziemy robić innego 
sytemu w tej chwili, bo jest system zarządzania kryzysowego, (…) nie może być jeden, bo jest telefon 
Straży Miejskiej, (…) są odpowiedzialni za poszczególne segmenty działania miasta, czyli za gaz, za energie 
elektryczną, tak że po prostu nie ma takiej potrzeby, bo wszystko funkcjonuje bardzo dobrze po prostu 
(…), tylko trzeba wiedzieć jak to działa. Trzeba się zapytać po prostu i wtedy ja chętnie Pani doktor 
wyjaśnię jak to funkcjonuje. I moim zdaniem nie potrzeba nic nowego wprowadzać, bo wszystko dobrze 
jest zorganizowane na dzisiaj i nie ma problemów z tym. 

Odblaskowe kamizelki – no właśnie to jest następna taka sprawa podobna. Od prawie 20 lat działa bardzo 
dobrze w naszym mieście Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tysiące dzieci, właśnie przedszkola 
(…), szkoły otrzymują z tej Fundacji. Ponad 20 lat już działa ta Fundacja znakomicie. Jeśli (…) byłoby 
jeszcze coś do zrobienia to proponuję z Panią Prezes Puszyńską wejść w kontakt. I ta sprawa jest  
od wielu, wielu lat załatwiana właśnie dla przedszkoli i klas tych pierwszych, drugich, trzecich, czyli tych 
najmniejszych dzieci. To jest główny cel tej Fundacji, ona robi szkolenia (…), rozdaje odblaski i jak 
powiedziałem bardzo dobrze działa prawie od 20 lat (…). 

Sprawa przekazywania ważnych informacji prasowych – to myślę, że tu Pan Przewodniczący. Raczej byśmy  
w kontakcie byli, bo przecież kiedyś dawaliśmy prasówki – nikt nie brał tej prasówki. Ustalone zostało,  
że dwa egzemplarze tylko w tej chwili są. Myślę Pani Radna, że to trzeba z Panem Przewodniczącym 
ustalić, a my wtedy na pewno się dostosujemy do tego.”                                                       
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Będziemy skanować po prostu.”                    

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Pan Radny Rodak. 

Już moment. 

Sprawy osób bezdomnych (…). To jest złożony problem. Ja się nie zgodzę z tym, że to jest tylko problem 
Osiedla Śródmiejskiego, to jest problem szerszy. Jest też sprawa bezdomnych, ale to nie jest problem 
Bielska-Białej, to jest problem na całym świecie. Są tacy, którzy nie chcą się (…) poddać powiedzmy 
żadnym rygorom, nie chcą skorzystać nawet z pomocy często. Natomiast jeśli chodzi o spółdzielnie, przede 
wszystkim jest pierwsza sprawa podstawowa – ja też mieszkałem przecież ileś lat w spółdzielni 
mieszkaniowej – powinny być zamykane bramy (…). Jak są zamknięte bramy to żaden bezdomny nie 
wejdzie, ktoś musi mu otworzyć tę bramę (…). Tak że tutaj spółdzielnia musi przede wszystkim i ci, którzy 
zarządzają poszczególnymi blokami muszą (…) tę sytuację (…) załatwiać na co dzień. Druga sprawa, 
oczywiście pomijając to wszystko, to Straż Miejska zna pewne miejsca, bo jak powiedziałem tych miejsc 
jest więcej w mieście gdzie się gromadzą. Nawet tutaj, niedaleko osiedla na Śródmieściu, takie drugie 
miejsce sam znam, i tam straż stara się (…) patrolować. Oprócz tego rozszerzamy monitoring,  
tak że to wszystko razem powinno być – ale spółdzielnia nie może odżegnać się, że ona nic nie będzie 
robiła (…), bo to jest wspólne zagadnienie i musimy wspólnie ten problem załatwiać po prostu.  

Sprawa wysepki na ulicy Żywieckiej. Ja nie wiem, faktycznie nie znam sprawy. Wyjaśnimy (…)  
tę sprawę, bo jeśli coś jest, co (…) utrudnia ruch – ja nie wiem, jakiś projektant to robił na pewno  
z uprawnieniami, ale wyjaśnimy – jeśli coś jest źle to będziemy likwidować, jeśli coś utrudnia. Zgadzam się 
z Panem [w jednym], że wiele rzeczy (…) projektują, że (…) na zdrowy rozsądek powinno być lepiej 
zrobione – tutaj się zgadzamy.  

Sprawa głazu zainteresujemy się – nowa sprawa dla mnie zupełnie. 

Pani Radna Małgorzata Zarębska.   

Ulica Kamienicka. To jest sprawa, która [trwa] od wielu, wielu lat. Tam pojedyncze osoby (…) – to nie jest 
najbardziej uczęszczana ulica – tam kilka osób (ja znam na pamięć nawet) cały czas chcą tam zrobić ulicę 
(…). Być może kiedyś będzie zrobiona – nie wiem czy powinna być dwukierunkowa, to jest dyskusja.  
Na dzisiaj jest na tyle wąska, że jest jednokierunkowa i na razie to funkcjonuje dobrze, tak że nie wiem 
(…). Pewno, że kiedyś będzie czas (…) na nią również, na tą Kamienicką, ale na dzisiaj myślę,  
że w kategoriach ważności ulic (…), że ona mimo wszystko, mówiąc uczciwie, na pewno w ‘16 roku (…) się 
nie zmieści (…). 

W sprawie załączników do projektów uchwał miejscowych (…) będziemy dyskutować, bo mi się zdawało 
dotychczas, że wszystkie załączniki (…), wszystko  jest (…). Nie wiedziałem, nie sądziłem, że jakieś braki 
są jeszcze, bo przekazujemy wszystko, (…) zgodnie z ustaleniami, również jeszcze przed wyłożeniem.  
Na Komisji przedstawiamy Radnym, żeby pokazać, że robimy te plany miejscowe. Rozważymy to, co Pani 
napisała oczywiście, jeśli jest to zasadne to na pewno będą te dane, jeszcze dodatkowe przedstawione,  
bo tu żadnych przecież chyba tajnych rzeczy nie ma. (…)  

Sprawa „Europejskie Wyzwanie Rowerowe”. Ja Pani odpowiedziałem wtedy, że ja pozytywnie (…) odnoszę 
się do tego, tylko jest taka sytuacja, że na dzisiaj nie ma żadnych danych – jeszcze nie mamy, 
konkretnych danych (…). Rzekomo (…) ma być ten projekt od 1 do 31 maja, ale na dzisiaj nie ma danych. 
Natomiast na pewno nie jest problemem żadnym żebyśmy [przekazali] 1000–2000 euro – tutaj w ogóle  
o tym nie rozmawiajmy, bo to jest (…) oczywiście żadna bariera i te pieniądze – ja powiem – na to  
będą (…). 

Sprawa kontroli (…) placówek sprzedających alkohol przez Straż Miejską. Więc oczywiście sprawdza  
to Straż Miejska, ale również jest (…) Zespół do Przeciwdziałania – jak to się nazywa formalnie – 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, który działa przy Urzędzie Miasta i niektórzy członkowie tego Zespołu, 
zgodnie z programem zwalczania – który jest przyjęty przez Radę zresztą – mają takie uprawnienia 
kontrolne. A to członkowie rady, którzy są powołani do zwalczania alkoholizmu – to tak w skrócie mówię  
tą nazwę tego Zespołu – (…) niektórzy z nich są uprawnieni i mają umowę do kontroli. To nie są ludzie 
„normalni” z zewnątrz jacyś, tylko ludzie z Zespołu, który jest powołany do walki z alkoholizmem (…)  
– tak że są takie sprawy, ale to nie są „moje” osoby, przypadkowe jakieś z zewnątrz, tylko ludzie powołani, 
a oczywiście Straż Miejska również to robi. 
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Teraz Pani Radna Nalepa. 

Ulica Polna. Jak będziemy robić Krakowską (…) to będziemy na pewno Polną (…) – bo tam pójdzie ruch 
główny – (…) wtedy trzeba będzie (…) tą Polną również [się] zająć . 

Radni Platformy Obywatelskiej złożyli [wniosek] – to jest poza mną sprawa. 

To wszystko byłoby.    

Dziękuję bardzo.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ja najpierw pozwolę sobie zabrać głos w sprawie jednej z interpelacji Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej. 
Troszkę jestem zaskoczony, bo na wszystkich Komisjach są wszystkie uwagi, są dokładnie omawiane, 
znaczy na wszystkich – na Komisji branżowej, która dotyczy. Te wszystkie załączniki są udostępnione, jest 
żywa dyskusja nad każdą uwagą, one są przedstawiane w całości. Jeżeli ktoś nawet nie jest członkiem 
Komisji może się o nie zwrócić, one są dostępne. Być może jakiś komunikacyjny tutaj jest kłopot – jestem 
do dyspozycji. Wszystkie te dokumenty, o których Pani mówiła, są udostępnione Komisji. Na sesję idą 
dane zagregowane – to prawda – i być może tutaj jest jakaś (…) niejasność.”     

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„I w trybie ad vocem ponotowałem sobie w kolejności zgłoszenia. 

Bardzo proszę pierwsza Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”        

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
„Panie Prezydencie oczywiście ja bardzo się cieszę, że działa Fundacja, która dysponuje i dostarcza  
do przedszkoli i szkół podstawowych, dla dzieci najmłodszych kamizelki. Natomiast, żeby to nie było 
martwe, żeby te dzieciaki były widoczne w naszym mieście, oznaczone tymi  [kamizelkami] i używały tych 
kamizelek może jest rozwiązaniem nałożenie obowiązku na wychowawców, aby te kamizelki po prostu  
te dzieci używały (…) kiedy wychodzą poza teren przedszkoli i szkół. Ja poddaję taką myśl pod dyskusję  
oczywiście, żeby (…) po prostu było to egzekwowane dla bezpieczeństwa naszych najmłodszych. Ja myślę, 
że nasze miasto jest dosyć bezpiecznym miastem, [ale] są jeszcze miejsca gdzie są wąskie chodniki przy 
ruchliwych ulicach. Myślę, że też jest taki problem, że często dzieciaki nie wychodzą poza teren przedszkoli 
właśnie dlatego, że nauczyciele boją się odpowiedzialności związanej z tym bezpieczeństwem. I poddaję 
pod myśl, żeby po prostu to weszło w życie. 

Jeśli chodzi o interpelację w sprawie miejskiej ewidencji zgłoszeń awarii i usterek ja oczywiście nie wątpię, 
że to działa doskonale w naszym mieście, natomiast (…) ponieważ rozwijają się nowe technologie, różne 
formy elektronicznego zgłaszania (…) przez aplikacje, które mogą być dostępne na stronie naszego Urzędu 
Miasta – być może jest to pod rozwagę. Wiem, że niektóre miasta (…) w naszym kraju już sięgnęły  
po takie aplikacje, żeby po prostu ułatwić (…) zgłaszanie usterek – taką drogą elektroniczną. Poddaję pod 
rozwagę – jest to taki pomysł na przyszłość; myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu. (…) W służbie 
zdrowia działa to oczywiście. (…) Numer 112 też powinien być bardziej żywy niż jest, a nie musimy 
zgłaszać wypadku czy zdarzenia drogowego do Straży Pożarnej osobno, do Pogotowia Ratunkowego 
osobno jest to wszystko synchronizowane i w takim zamyśle była ta moja interpelacja.  

A trzeci wniosek to już tutaj jest wyjaśniony. 

Tak że dziękuję bardzo.”                             

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

W kolejności zgłoszenia jako drugi zgłosił się Pan Radny Konrad Łoś. 

Bardzo proszę.”                                                                      
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Radny Konrad Łoś 
„Panie Prezydencie, zgłoszona w mojej interpelacji sprawa ma charakter niezwykle poważny  
i (…) bezprecedensowy, bo nie słyszałem żeby w jakimkolwiek innym mieście takie sytuacje się zdarzały.  
Tak że bardzo proszę o bardzo szczegółowe i rzetelne wyjaśnienie tej sprawy. Ona może być rozpatrywana 
w oparciu o różne reżimy prawne, w oparciu o płaszczyznę prawno-karną. Z tego co jest mi wiadomo 
organy ścigania nie wskazały sprawcy czynu zabronionego, jeżeli o tej płaszczyźnie mówimy. Oczywiście 
płaszczyzna wynikająca z przepisów prawa pracy czy jakaś płaszczyzna cywilno-prawna również wchodzi 
tutaj w grę, ale przede wszystkim Panie Prezydencie, Pan to tak spokojnie mówi, że zostały środki 
skradzione – to są środki publiczne, obowiązuje tutaj odpowiedzialność finansowa, dyscyplina finansów 
publicznych. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z samorządowym zakładem budżetowym, my ten 
Zakład dotujemy w formie dotacji przedmiotowych. Te dotacje zbliżają się niemalże do 50% kosztów 
działalności tego Zakładu, więc tutaj dotujemy, a tu środki giną. Tak być nie może, sprawa wymaga 
rzetelnego wyjaśnienia. 

Dziękuję.”                 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Panie Prezydencie dziękuję za odpowiedź w sprawie „Europejskich Wyzwań Rowerowych”, natomiast  
ja w odpowiedzi we wrześniu miałam napisane, iż trzeba wziąć pod rozwagę ten pomysł – pomimo 
zapewnień Pana Prezydenta – dlatego, że są pewne koszty wynikające z samego przystąpienia, jak 
również koszty wynikające z promocji projektu. Rozumiem, że Pan Prezydent podtrzymuje to zdanie,  
że jednak jak tylko będzie możliwość rejestracji w tym programie, Bielsko-Biała przystąpi do tego projektu, 
za co z góry dziękuję.  

A druga sprawa dotyczy interpelacji w kwestii Straży Miejskiej – bo dziękuję za odpowiedź, natomiast  
ja nie do końca otrzymałam odpowiedź na pytanie, które zadałam. Mianowicie: czy prawdą jest,  
że faktycznie Urząd Miasta podpisał umowę dotyczącą kontroli placówek sprzedających alkohol z osobą 
fizyczną, pomimo tego, że (…) – ja rozumiem kompetencje Komisji, natomiast leży to również w gestii 
Straży Miejskiej, tym bardziej że może tutaj wystąpić konflikt interesów, wynikający z tego, że jest  
to podobno – o ile to prawda, stąd moje pytanie – umowa podpisana z Zastępcą Komendanta. 

Tak że ponawiam moje pytanie. 

Dziękuję bardzo.”             

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Odpowiedzi ad vocem zakończyliśmy. 

Czy Pan Prezydent? 

Bardzo proszę.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przede wszystkim odpowiedzieć Panu doktorowi, (…) bo Pan doktor sugeruje, że nierzetelnie coś było 
robione dotychczas (…), „żeby rzetelnie się tym zająć”. Jeśli coś było nierzetelnie robione to proszę (…) 
konkretny wniosek zrobić, co było nierzetelnie zrobione – ja naprawdę nie chcę wchodzić w nieswoje buty, 
jak się mówi, czyli nie będę dochodzeń prowadził, ja nie jestem od tego. Ja (…) [znam] podłoże tej Pana 
interpelacji, bo ja wiem (…) kto za tym stoi po prostu. Na pewno nie będzie tak, że sprawa się rozejdzie  
po kościach właśnie, dlatego że to są środki publiczne (…) i to nie rozejdzie się po kościach (…).  
Bo ja wiem, niektórzy by chcieli, żeby (…) może umorzyć tę sprawę. Nie proszę Pana, nie będzie umorzona 
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na pewno, bo pieniądze zostały skradzione – mówię to otwartym teksem. Jak zostały skradzione to ktoś  
za to jest odpowiedzialny (…) i nie będziemy rozmywać sprawy, bo Pan zdaje się rozmyć teraz sprawę, 
żeby nie wiadomo kto (…), a najlepiej żebym ja za to jeszcze odpowiadał może. Nie, po prostu jeśli coś 
jest nieprawidłowo – Pan [tak] uważa – to są od tego organy ścigania. (…) Nie będziemy przecież 
złodziejstwa tolerować i koniec kropka. Jeśli coś jest niewłaściwie, Pan jest prawnikiem, proszę zgłosić  
do organów ścigania, że coś zostało niewłaściwie zrobione i niech się organa ścigania zajmują. Ja się nie 
będę zajmował jeszcze takimi sprawami naprawdę, bo (…) liczymy na uczciwość ludzi, ale jak ktoś jest 
nieuczciwy… I wiadomo, że zginęły pieniądze i koniec (…). Ja nie będę podejmował dalszej dyskusji Panie 
doktorze, bo jeśli coś jest nierzetelnie według Pana, proszę zgłosić do organów ścigania. 

Jeśli chodzi… Pani Radna Zarębska –  ja powiedziałem, pieniądze nie są (…) – żeby tylko (…) doszła 
wiedza do nas, kiedy to trzeba zgłosić po prostu. Tej wiedzy na dzisiaj nie mamy.  

A druga sprawa to jest nie jedna osoba – tylko są osoby fizyczne – jest kilka osób, z którymi są podpisane  
te umowy. To Pani wyjaśnimy dokładnie na piśmie. Jest kilka osób z tej Komisji do Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, które są. Jest ten Zespół powołany w mieście i kilka osób, które (…) prowadzą 
(…) również działania terapeutyczne chyba z tymi ludźmi; szkolenia prowadzą – one mają też uprawnienia 
właśnie do kontroli – kilka osób z tego Zespołu. A na piśmie to Pani wszystko wyjaśnimy dokładnie. Jest 
kilka osób, nie jedna osoba (…). 

Dziękuję.”             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Wobec powyższego punkt 3 uważam za wyczerpany.” 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy zatem do punktu numer 5 – Druk Nr 249 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok (…). 

Bardzo proszę, czy Pani Skarbnik ma do czego mówić? Ma. 

Bardzo proszę.”   

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zwiększenia budżetu. 

Zmiany w tym budżecie dotyczą następujących pozycji. Mianowicie wprowadzamy do budżetu, proponuje 
się wprowadzić dochody i wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w związku  
z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (…) Subregionu Południowego.  

Kolejne zwiększenie dotyczy subwencji (…) oświatowej i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej  
i proponuje się oczywiście tę część subwencji oświatowej przeznaczyć na oświatę, natomiast pozostałą 
część na obsługę długu.  

Kolejne zwiększenie również dotyczy „Oświaty” i tutaj są (…) wpływy z różnych tytułów. Dwie największe 
pozycje dotyczą środków, które otrzymaliśmy, jako też dofinansowanie dwóch projektów unijnych, które 
realizują dwie szkoły: Zespół Szkół Medycznych i Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych.  
I (…) te kwoty wprowadza się do budżetu.   

I (…) również inne zwiększenia, drobniejsze kwoty z różnych tytułów między innymi z Funduszu 
Prewencyjnego PZU – dla Szkoły Podstawowej nr 1.  
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W zakresie „Pomocy społecznej” również zwiększenia dotyczą różnych wpływów uzyskanych przez 
placówki pomocy społecznej, w tym największa kwota dotyczy środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi” – realizowany przez MOPS. 

I zmniejszenie z kolei w zakresie „Oświaty”, gdzie przewiduje się, że nie zostaną wykonane wpływy  
– w związku z tym (…) proponuje się zmniejszyć dochody i wydatki. 

I zmniejszyć środki (…) z Funduszu Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego 
przy ulicy Słowackiego 27”. Środki te będą, są ujęte w projekcie budżetu 2016 roku. 

Zmniejszenie również dotyczy środków, które (…) mieliśmy zaplanowane czy mamy zaplanowane  
– obecnie jeszcze w przychodach – dotyczą one spłaty pożyczki od szpitala, ponieważ pożyczka została 
umorzona wobec czego konieczna jest korekta budżetu również w tym zakresie.  

W zakresie załącznika, gdzie mamy wszystkie zadania związane z finansowaniem środków unijnych,  
są stosowne zmiany w związku z tymi zmianami w zakresie projektów unijnych, które są w tej (…) 
uchwale. I zmiany również dotyczą ZGM-u w zakresie zmiany dotacji pomiędzy dotacją bieżącą  
a majątkową i proponuje się odpowiednie zmiany w załącznikach, gdzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
jest uwidoczniony. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Przypomnę, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również oczywiście Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
Opinie są pozytywne.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

W tym wypadku liczenie nie jest potrzebne. Jednogłośnie uchwała została podjęta.”        

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 6 – Druk Nr 250 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na kończący się rok. 

Bardzo proszę, Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa w tej uchwale mamy zmiany dotyczące dochodów i tu jest przeniesienie pomiędzy 
rodzajami, pomiędzy (…) dochodami w różnych klasyfikacjach, w stylu dostosowania (…) planu  
do przewidywalnego wykonania. 

W zakresie wydatków natomiast przeniesienie środków, które są w dyspozycji MGR-u na zadanie 
dotyczące: zabezpieczenie środków na realizację zobowiązania wynikającego z wyroku.  

Przeniesienie środków w zakresie ZGM-u z dotacji (…). Dotację celową dla ZGM-u.  

Przeniesienie środków, które są w zakresie „Pomocy społecznej” i również (…) dotyczące PFRON-u (…)  
z rodzajami zadań. 

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

Opinie tych samych Komisji (…), o których mówiłem wcześniej, są pozytywne.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Optyczna całkowita większość, czyli uchwała została podjęta (…) jednogłośnie.” 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do (…) Druku 251 – punkt nr 7 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

Ponownie Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, w uchwale zmiany dotyczą… – są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej, czyli 
zwiększającej uchwałę.  

Również są zmiany dotyczące wprowadzenia zadań wieloletnich, które są ujęte równocześnie w projekcie 
budżetu na 2016 rok – chodzi tu o dwa zadania dotyczące między innymi prowadzenia klubów 
trzeźwościowych, jak również projektu związanego z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.  

A także w zakresie „Oświaty” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – chodzi tutaj o zabezpieczenie 
środków na wkład własny na to zadanie. 

 I (…) zmiany dotyczące MZD pomiędzy zadaniami, które realizuje ta jednostka. 

Dziękuję.”           

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 8 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu numer 8, a tak naprawdę 8 i 9 dzisiejszego porządku obrad 
(…) są to uchwały jedne z ważniejszych w roku, czyli Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok. 

Tradycyjnie proponuję Państwu przeprowadzenie wspólnej dyskusji w zakresie projektów uchwał ujętych 
w punktach 8 i 9 przy rozłącznym ich głosowaniu tzn. nad:  

� projektem Uchwały budżetowej miasta na 2016 rok, czyli Drukiem Nr 230 wraz z autopoprawką 

� oraz projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej to jest Druk Nr 231, również  
z uwzględnieniem autopoprawki. 

Jeżeli nie usłyszę lub nie zobaczę sprzeciwu z Państwa strony, uznam, że przedstawiona przeze mnie 
propozycja została przez Państwa przyjęta.  

Nie widzę.  

Pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach przypomnę Państwu oraz słuchającym nas mieszkańcom 
procedurę budżetową.  

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, szczególności projektu budżetu oraz 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta, określa uchwała Rady Miejskiej  
z Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku Nr LIX/1364/2010. 

Zgodnie z § 1 tej uchwały, projekt uchwały budżetowej przygotowuje Prezydent Miasta w oparciu  
o obowiązujące przepisy, a następnie – celem zaopiniowania – przedstawia go wraz z uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, tj. w terminie  
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Uwzględniając powyższe w dniu 13 listopada bieżącego roku w Biurze Rady Miejskiej złożono: 
� projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi, 
� jak również projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  
Odpowiednio Druki: 230 i 231.  

Oba projekty zostały przekazane wszystkim Radnym; wersję elektroniczną przesłano Państwu na skrzynki 
mailowe. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały, projekty uchwał zostały przeze mnie skierowane  
do merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, celem ich zaopiniowania.  

(…) Wszystkie Komisje, które opiniowały projekt uchwały wydały opinię pozytywną, przy czym dwie 
Komisje: Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa i Samorządności – (…) skierowały do Prezydenta Miasta 
wnioski dotyczące przyszłorocznego budżetu. 

W dniu 16 grudnia br. do Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do ww. projektów uchwał, w której  
m.in. został uwzględniony jeden z wniosków Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności o zwiększenie 
wydatków w Dziale 750 „Administracja publiczna” – z przeznaczeniem na działalność statutową  
Rad Osiedli. 

Pragnę zauważyć, że autopoprawka ta wprowadza także inne, konieczne zmiany w projekcie budżetu  
– ale szczegóły zapewne przedstawi Pan Prezydent w swoim wystąpieniu. 

W dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego na swoim posiedzeniu 
zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę Pana Prezydenta do Uchwały budżetowej na rok 2016 oraz 
Wieloletniej prognozy finansowej miasta. 

Szanowni (…) Państwo, aby procedura została spełniona, przedstawię teraz uchwały I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które przekazane zostały do Rady Miejskiej. 

Informuję, że I skład Orzekający RIO w Katowicach podjął następujące uchwały: 
� Uchwałę Nr 4200/I/209/2015 z 7 grudnia bieżącego roku w sprawie (…) opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej – i w tej uchwale skład orzekający wydał 
(…) opinię pozytywną, 

� również pozytywna opinia była wyrażona w Uchwale Nr 4200/I/210/2015 również z 7 grudnia w sprawie 
projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej na rok 2016, 
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� trzecia Uchwała, którą ten sam skład podjął, Nr 4200/I/211/2015 w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok. W ww. sprawie również Skład Orzekający wydał opinię pozytywną. 

Szanowni Państwo, czyli wszystkie procedury poza Uchwałą Rady Miejskiej są dopełnione na dzień 
dzisiejszy, a dzisiaj Rada Miejska wyrazi swoją opinię na temat projektu budżetu. 

Na początek bardzo proszę, aby Pan Prezydent Jacek Krywult zabrał głos i przedstawił (…) założenia 
budżetu na przyszły rok zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”     

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

 przedstawiam założenia do projektu budżetu Bielska-Białej na rok 2016 wraz z autopoprawką. 

Oczywiście nasze działania i nasz budżet zależy w zasadniczy sposób od tego jakie tendencje będą  
w gospodarce krajowej. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, polski Produkt Krajowy Brutto 
wzrośnie w bieżącym roku o 3,5 procent i będzie w tym samym tempie rósł w 2016 oraz ‘17 roku. Czyli ten 
potencjał nasz gospodarczy został oceniony pozytywnie. 

Trudno jednak ocenić na ile powyższe prognozy się sprawdzą i czy ta dłuższa dobra sytuacja gospodarcza 
utrzyma się w dłuższej perspektywie czasu. Jak Państwo wiecie – z reszta mówiłem wielokrotnie  
na etapie konstruowania budżetu (…) – więcej rzeczy nie wiemy, więcej danych nie mamy niż mamy.    

Celowe jest, tak jak co roku, kontynuowanie działań w kierunku racjonalnego i ostrożnego planowania 
budżetu na rok przyszły i lata następne, z uwagi na silną zależność części dochodów podatkowych  
od sytuacji gospodarczej w kraju.  

Jak wiemy konstruowanie budżetu (…) ograniczają nam sprawy formalno-prawne – tu jest sprawa  liczenia 
wskaźnika zadłużenia. Od 2014 roku, jak wiemy, wskaźnik jest ustalany indywidualnie dla każdego 
samorządu na podstawie danych z trzech ostatnich lat. 

(…) Taką dodatkową niewiadomą, od wielu lat, to jest realizacja budżetu w sytuacji dwóch danych., 
tzn. udziałów podatku PIT i CIT. Jak wiemy co roku się to bardzo znacznie zmienia, a wpływy z CIT-u, 
przepraszam z PIT-u głównie są jednym z głównych dochodów miasta. 

(…) Oczywiście opieramy się na prognozach Ministerstwa Finansów, ale dopiero jak będzie ustawa 
budżetowa państwa – a nie ma jej w tej chwili – potwierdzona, wtedy dopiero dostajemy potwierdzenie  
na piśmie od Ministra Finansów pewnych danych, których dzisiaj nie mamy, a jak wiecie Państwo  
do 15 listopada musieliśmy projekt budżetu przedstawić. Dlatego biorąc pod uwagę te sprawy,  
jak powiedziałem (…) danych, których nie mamy – bo mamy tylko dane od Ministerstwa,  (…) mamy tylko  
od Wojewody prognozy – dlatego opracowanie budżetu, a praktycznie dwóch budżetów, bo przecież  
i miasta i gminy na prawach powiatu, jest bardzo trudnym procesem, złożonym i głównie opiera się  
na szacunkach, prognozach i doświadczeniu. Dlatego później ten budżet, realizacja budżetu, na koniec 
roku w sposób znaczący różni się od tego planu, który przyjmujemy. 

Teraz oczywiście konstruując ten budżet, obok uwarunkowań tych, o których mówiłem, zewnętrznych  
uwzględniliśmy następujące dane: 
� jak powiedziałem dostaliśmy informacje z Ministerstwa Finansów: 

— o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części (…) subwencji ogólnej, przyjętych  
w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok; ile będzie, to dopiero po uchwaleniu budżetu jak 
powiedziałem,  

— również planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku  
od osób fizycznych, 

— również planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, 
� udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne dochody, to jest również 

sprawa CIT-u, 
� również sprawa decyzji Wojewody o dotacjach celowych z budżetu państwa.  

Również jeśli chodzi o środku unijne to dopiero w trakcie roku będziemy mogli coś mówić – jeśli pojawią 
się te środki – bo my do budżetu możemy tylko te (…) środki uwzględniać, kiedy są podpisane już 
konkretne umowy. Nawet jak są przydzielone pewne pieniądze nie możemy ich w budżecie uwzględniać 
dopóki nie ma konkretnych umów podpisanych.   
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(…) Oprócz tego jak co roku niestety jesteśmy jako miasto na prawach powiatu zobowiązani do dokonania 
wpłaty do budżetu państwa 7,9 mln zł tzw. „janosikowego” – to już jest tradycja zła od kilku lat. 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej informacje, przygotowaliśmy projekt budżetu, który zarówno  
po stronie dochodów, jak i wydatków jest niższy niż przewidywane wykonanie bieżącego roku, jest jednak 
wyższy niż pierwotny, zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2015 rok, czyli z tego, gdyby tak 
proporcjonalnie przekładać (…) to można powiedzieć, że jest szansa, że (…) budżet przyszłoroczny będzie 
wyżej wykonany niż budżet tegoroczny. Przypomnę, że tegoroczny budżet przyjmowaliście: po stronie 
wydatków około 760 mln, w tej chwili wykonanie jest ponad 830 mln złotych. 

Do przedłożonego projektu została złożona – tak jak (…) Przewodniczący mówił – autopoprawka, w której 
zwiększyliśmy planowane dochody i wydatki o kwotę 900.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego 
przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”. W autopoprawce uwzględniliśmy także przyjęte i zatwierdzone  
do realizacji projekty w ramach Budżetu tak zwanego Obywatelskiego, czyli partycypacyjnego oraz 
dokonaliśmy korekty budżetu, które były wnioskami z Komisji Rady Miejskiej. 

I tak po autopoprawce, planowane dochody na przyszły rok stanowią łącznie kwotę 786.695 tys. zł  
i są niższe o 1,2% w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku, ale są wyższe o 4,7%,  
tj. o 35 mln zł w stosunku do uchwalonego na ten rok budżetu.  

W ramach ogólnej kwoty dochodów, w wysokości 786.695 tys. zł, dochody bieżące wynoszą 778.442 tys. 
zł, tj. 98,9%, a dochody majątkowe 8.253 tys. zł, tj. 1,1% dochodów ogółem. 

Jeśli chodzi o udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów, bo mówimy o dochodach w tej chwili, 
to są następujące: 
� podatki i opłaty – ja będę mówił tylko okrągłe może miliony – 202 mln, to jest 25,76%, 
� udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: 253 mln, to 32,20%, 
� dochody z majątku gminy i powiatu (…) prawie 25 mln, to jest 3,17%, 
� pozostałe dochody gminy i powiatu 27 mln 349, to jest 3,48%, 
� subwencje ogólne z budżetu państwa to jest ponad 205 mln 200 tys. zł – 26,08%,  
� dotacje celowe z budżetu państwa 66 mln 789 tys., to jest 8,49% i tutaj po autopoprawce doszły dotacje 

z funduszy celowych 900 tys. zł,   
� są jeszcze środki z Funduszu Pracy, 
� pozostałe dotacje celowe, 
� dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich,  
� środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł. 

Dochody poszczególnych źródeł skalkulowane są w następujący sposób – to bardzo skrótowo, bo na 
Komisji szczególnie Budżetu było to szczegółowo omawiane: 
1. Podatki i opłaty. 

Nie planuje się zmiany stawek podatkowych (…) na przyszły rok, natomiast uwzględnia się korekty 
stawek wynikające z ich obniżenia, 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 
Wpływy te są głównym źródłem dochodów miasta i jak powiedziałem wynoszą ponad 32% dochodów 
ogółem. W ramach tych dochodów prawie 30% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Łączne udziały gminy i powiatu, jeśli chodzi o PIT, zaplanowane przez Ministerstwo 
Finansów na przyszły rok rosną w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku o 4,25%,  

3. Dochody z majątku gminy i powiatu. 
To są zaplanowane (…) na poziomie niższym niż w bieżącym roku, biorąc pod uwagę szacowane 
dochody ze sprzedaży mienia gminy i powiatu.  

4. Pozostałe dochody gminy i powiatu. 
To przede wszystkim wpływy z usług oraz różne wpływy jednorazowe, które bardzo trudno przewidzieć  
na etapie planowania budżetu. 

5. (…) Subwencje ogólne z budżetu państwa. 
Jak powiedziałem na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, natomiast o ostatecznych 
wielkościach (…) powinniśmy (…) otrzymać wiedzę po 14 [dniach] po  uchwaleniu budżetu państwa. 

6. Dotacje celowe z budżetu państwa. 
(…) To są dotacje (…), znaczna część tych dotacji jest przyznawana miastu dopiero w trakcie roku 
budżetowego, tak że trudno też na dzisiaj coś powiedzieć. Natomiast tutaj wchodzi w zakres oczywiście 
sprawa (…) również dotacji subwencji oświatowej (…). 
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7. Dotacje celowe z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
(…) To są te dotacje, które wynikają z umów, które są podpisane z innymi miastami czy z powiatem – 
(…) [finansowania] Książnicy Beskidzkiej, Powiatowego Urzędu Pracy, Podbeskidzkiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usług komunikacji itd. 

8. Pozostałe dotacje celowe.  
(…) Zaplanowaliśmy na podstawie porozumień z innymi podmiotami, innymi niż jednostki samorządu 
terytorialnego.  

9. (…) Dotacje z funduszy celowych. 
To są pozyskane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – jak powiedziałem przed chwilą.   

10. (…) Środki z Funduszu Pracy. 
Zaplanowaliśmy te środki (…) na podstawie danych, które otrzymujemy z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń, a także składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Urzędu.  

11. (…) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach 
     programów finansowanych z udziałem (…) środków unijnych.  
(…) Jak powiedziałem dopiero na podstawie umów możemy (…) wtedy uwzględniać te kwoty. (…) 
Uwzględniliśmy tylko te, z tak zwanych miękkich projektów, które są już w umowie podpisane.  

Jak powiedziałem patrząc na te dane bardzo ogólne, bardzo trudno jest skonstruować budżet w którym 
musimy konkretne zadania wypisać, za konkretne kwoty, (…) kiedy nie ma się powiedzmy tych danych. 
Jednocześnie jak konstruujemy budżet to robimy wszystko, żeby zadłużenie miasta (…) utrzymywało się 
na bezpiecznym poziomie, które z jednej strony umożliwia realizację ważnych dla miasta zadań, a z drugiej 
strony nie stanowi żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o przekroczenie wskaźników – zresztą na końcu 
oczywiście wskaźniki podam. To byłoby, jeśli chodzi o (…) stronę dochodową. 

(…) Bardziej konkretne to są (…) wydatki budżetowe – tutaj (…) są większe konkrety, (…) bo wiemy ile  
co mniej więcej kosztuje. Przede wszystkim muszą być zapewnione środki na obligatoryjne zadania, które 
wynikają z konieczności utrzymania miasta (…) – około 85% to jest utrzymanie miasta. Planowane wydatki 
bieżące na przyszły rok są niewiele wyższe niż przewidywane wykonanie tego roku. Wydatki majątkowe 
stanowią ogółem prawie 90% przewidywanego wykonania tego roku. My oczywiście podejmujemy różne 
działania, które mają na celu ograniczenie kosztów. Najlepszym przykładem tego to jest  wspólny przetarg 
na dostawę energii elektrycznej czy termomodernizacje budynków miasta. Jednak oczywiście w żaden 
sposób (…) te nasze działania nie rekompensują kosztów, które są związane z nowymi zadaniami, które 
bez przerwy są na nas nakładane, szczególnie w dwóch elementach – (…) jeśli chodzi o oświatę i o pomoc 
społeczną. Wiadomo, że nakłady na te dwie (…) dziedziny co roku w sposób znaczący rosną.  

(…) Tutaj szczególnie oświata (…) bez przerwy permanentne zmiany, które są w oświacie prowadzone, 
generują bez przerwy nowe koszty, coraz większe (…). Jeśli chodzi (…) o oświatę, żeby podać kilka 
przykładów to – ja już to na Komisji Budżetu mówiłem – tylko od września tego roku (…) musieliśmy 
zwiększyć o 38 liczbę oddziałów w szkołach podstawowych, musieliśmy zwiększyć ilości godzin opieki 
świetlicowej, co spowodowało, że musieliśmy zatrudnić 25 osób – 25 etatów dodatkowo. Wprowadzenie 
obligatoryjne zajęć (…) z nauki języka obcego oraz zajęć korekcyjnych dla dzieci w przedszkolach – wzrost 
o 12… – prawie 13 etatów. Wzrost kosztów dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym (…) 
nieprowadzonym przez miasto z powodu wzrostu o 705 liczby uczniów dotowanych oraz wzrostu  
o 33 liczby uczniów dotowanych z orzeczoną niepełnosprawnością (…); niektóre nakłady są nawet  
8-krotnie większe niż na normalne dziecko. 

(…) Oczywiście teraz w związku z nowymi zapowiedziami (…) zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. (…) 
To jest problem oczywiście podstawy programowej – jaka ta podstawa będzie – dlatego dzisiaj bardzo 
trudno oszacować skutki ewentualnych decyzji w oświacie. Zwiększonych nakładów (…) wymaga 
szkolnictwo zawodowe, ale to wynika również z przepisów – ale dodatkowe środki są jednak potrzebne,  
tj. dostosowanie pracowni kształcenia zawodowego do wymagań, które są określone przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. Oczywiście postęp technologiczny – przecież (…) nasze warsztaty, laboratoria nie 
mogą odstawać, muszą też nadążać za bieżącymi trendami w technice. Również infrastruktura cała 
oświatowa wymaga ciągłego dotowania.  

I największym oczywiście tutaj środkiem jest subwencja ogólna, ale ona (…) nie jest przypisana  
do żadnego konkretnego zadania i dlatego bardzo trudno odnieść się. Wiadomo, że jest za mała  
i co roku ogromne pieniądze, ogromne środki dopłacamy do tej sprawy oświatowej (…) – nie jest  
ta sprawa absolutnie na dzisiaj załatwiona. My (…) postulujemy różne rozwiązania, natomiast na dzisiaj 
zmiany, które są prowadzone przez Ministerstwo są bardzo kosztowne i nie są w żaden sposób pokryte 
subwencją ogólną, którą otrzymujemy.   
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Także w drugiej dziedzinie, jak mówiłem pomocy społecznej, obserwujemy systematyczny wzrost 
wydatków na wypłatę różnorodnych świadczeń oraz realizację usług dla osób i rodzin. Wynika to głównie 
(…) ze wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do wypłaty świadczeń. I tak: 
� (…) Wzrosło kryterium dochodowe, od października tego roku, uprawniające do wypłaty świadczeń  

z pomocy społecznej. Przed zmianą wynosiło: (…) [456,00 zł dla osoby w rodzinie, 542,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej, po zmianie wynosi: 514,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 634,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej. Czyli widać, że te kryteria dochodowe osób, które mają prawo (…) podnoszą 
się (…) i to skutkuje tym, że coraz więcej środków musimy – ze środków miasta – przeznaczać na (…) 
pomoc społeczną.     

� Również wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada  
do 31 października 2017 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów – znowu wzrosło. W tej 
chwili  (…)  wynosi 674 zł, a w przypadku [rodzin] z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. 

I oczywiście również ponosimy koszty związane z realizacją naszego dobrego programu, ale kosztownego 
Rodziny Plus. 

To jest problem oczywiście zwiększenia wydatków w pieczy zastępczej, które są znowu związane z:  
� realizacją miejskiego „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej”,  
� liczby rodzin zastępczych, co się wiąże z koniecznością wzrostu zatrudnienia koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej  (…) – zmniejszono ilość rodzin, w których koordynator jeden ma prawo działać, 
� również liczby rodzin zastępczych, zawodowych rodzinnych domów dziecka związany jest ze wzrostem 

wypłat. 

Jak widać cały czas (…) tylko dodatkowe środki musimy przeznaczać, natomiast nie ma możliwości 
ograniczenia, gdyż są to sprawy obligatoryjne – tak jak (…) utrzymanie miasta, tak samo te sprawy 
pomocy społecznej czy w oświacie to są wszystko sprawy obligatoryjne. 

Chcę powiedzieć, że mimo trudności – oczywiście jak zwykle – z konstrukcją budżetu, po raz pierwszy  
od wielu lat przeznaczyliśmy kwotę 15 mln zł na podwyżki w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach 
organizacyjnych miasta. To oczywiście żadnej rewolucji finansowej nie zrobi, chociaż kwota jest ogromna, 
natomiast patrząc na ilość osób, które podlegają temu, to jakiś tam na pewno minimalny zastrzyk  będzie. 
Myślę, że to będzie (…) również dobrze przyjęte przez tych pracowników, którzy naprawdę i w Urzędzie 
Miasta i w jednostkach (…) zarabiają bardzo, bardzo skromnie – mówiąc bardzo delikatnie. 

Oczywiście, jeśli mówimy (…) jeszcze o wydatkach (…) to [o] majątkowych (…), czyli inaczej mówiąc 
inwestycjach, musimy być przygotowani na to, że – mamy nadzieję, że – ruszą wreszcie środki unijne  
w nowej perspektywie 2014-2020 i w związku z tym musimy planować odpowiednie środki na wkład 
własny, żeby zabezpieczyć ewentualne te środki unijne, które możemy otrzymać.  

Jeśli chodzi o perspektywę (…) środków unijnych na 2014-2020, to w Polsce (…) te środki są wdrażane 
poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. (…) W tym ostatnim (…) 
aktualnym programie – okresie programowania, przepraszam – (…) samorządy województw będą 
zarządzać około 40% funduszy polityki spójności, czyli około 31,28 mld euro. W tym ostatnim rozdaniu 
unijnym (…) bardzo skomplikowane są procedury. Jako jednostka pośrednicząca mamy dodatkowe 
obowiązki – spadają na nas żeby prowadzić cały ten program dla 41 gmin, czyli dla Miasta Bielska-Białej  
i również 3 powiatów: powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.  

To wymaga oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), 
współpracy samorządów wszystkich. Jest to dla nas duże utrudnienie, (…) ale staramy się jakoś temu 
podołać, zobaczymy (…) jaki finał tego będzie. Mamy nadzieję, że dobry.  

Jeszcze [jak] mówimy o planach naszego miasta w zakresie pozyskiwania środków unijnych, to planujemy 
realizację projektów w ramach jak powiedziałem RIT-ów, czyli Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, 
również w ramach projektów kluczowych oraz oczywiście będziemy brać udział w konkursach. 

Ja nie będę mówił o poszczególnych projektach unijnych, bo tego jest bardzo, bardzo dużo  
– jak powiedziałem (…) w ramach RIT-ów, w ramach konkursów również. Tak że (…)  to pominę może,  
bo tego jest bardzo dużo, to będziemy w trakcie roku na pewno (…) mieli okazję jeszcze nieraz o tym 
mówić. 

(…) Mamy cztery takie główne zadania, które chcielibyśmy zrealizować. I jeśli chodzi o (…) środki unijne  
to są 2 drogowe, to jest Międzyrzecka (…) …” 

Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Może bateria się wyczerpała, bo to trochę trwa.”    

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„O teraz coś ruszyło. 

To jest jak powiedziałem Międzyrzecka i Cieszyńska, to jest Żywiecka – Krakowska, to jest zakup  
50 autobusów i wdrożenie programu ITS-u i to jest rozbudowa modernizacja Szpitala Miejskiego 
Onkologicznego. 

Może to nie jest najlepsze miejsce w tej chwili, ale chcę jedną rzecz powiedzieć, dla mnie bardzo też 
przykrą – myślę, że dla nas wszystkich chyba – że (…) największą naszą inwestycję, którą się staramy 
zrealizować, która jest (…) kluczowa dla funkcjonowania miasta to jest – jak powiedziałem – modernizacja, 
rozbudowa, przebudowa ulicy Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej, kilku (…) – to znaczy nie pamiętam (…), sześć 
czy osiem osób – przedsiębiorców, małych przedsiębiorców z ulicy Cieszyńskiej zaangażowało kancelarię 
prawną (…) z Krakowa i powiedziało, że będzie nam starało się do końca zablokować tę inwestycję proszę 
Państwa, nie patrząc na interes miasta, nie patrząc co się dzieje codziennie. Ludzie do nas dzwonią, piszą, 
bo Cieszyńska jest nieprzejezdna od rana do wieczora praktycznie, to kilku ludzi, bo mają jakieś małe 
swoje… Nikomu nic naprawdę nie blokujemy, nikomu nic nie zamykamy. (…) Chcieliśmy rozmawiać,  
nie chcą rozmawiać z nami w ogóle. Nie chcą rozmawiać, oni będą – powiedzieli jasno – blokować nam  
tę inwestycję dopóki tylko będą mogli; nic ich interes miasta po prostu nie obchodzi. Ja myślę to trzeba 
napiętnować – naprawdę – bo to jest coś (…) nieprawdopodobnego, że może kilku ludzi chcieć zablokować 
dziejową praktycznie inwestycję dla wszystkich mieszkańców miasta i nie tylko zresztą mieszkańców 
miasta, ale również ile tam przedsiębiorstw jest w tym rejonie Wapienicy. Naprawdę muszę to powiedzieć, 
bo to jest przykra, bardzo przykra sprawa. Chcieliśmy rozmawiać, bo chcemy jakiś szukać rozwiązań  
– nie ma rozmowy, nie chcą rozmawiać; proszę z kancelarią prawną rozmawiać, nie będziemy w ogóle 
podejmować tematu. Myślę, że to jest godne napiętnowania, (…) taka postawa. 

(…) Dalej. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, po autopoprawce stanowią one kwotę 
111,8 mln zł, tj. 13,7% wydatków ogółem, ale one głównie dotyczą oczywiście (…) kontynuacji zadań 
inwestycyjnych (…) lub tych zadań, które będą wymagały wkładu własnego ze środków Unii Europejskiej.  

(…) Jestem głęboko przekonany, że te środki na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne będą o wiele 
większe. My przygotowujemy program taki, że oprócz tego co Państwo dostali, na pewno wiele innych 
zadań inwestycyjnych będzie w przyszłym roku, również wykonanych. 

Największy udział w tych wydatkach majątkowych to stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które 
przeznaczono 57,2 mln zł, tj. 51,2%, inwestycje oświatowe – 13,5 mln, tj. 12,1%, inwestycje w zakresie 
(…) gospodarki komunalnej – 11,1 mln zł, ochrona zdrowia – 8,2 mln, tj. 7,4%, i kultura fizyczna  
– 7,8 mln zł, tj. 7,0% wydatków majątkowych ogółem. 

Teraz znowu nie będę czytał (…) zadań. Jeśli chodzi o rozpisanie (…) tego co powiedziałem, transport  
i łączność czy gospodarka mieszkaniowa (…) to są ogromne kwoty,  jak powiedziałem przede wszystkim: 
� rozwój Zrównoważonego (…) Transportu Miejskiego to jest 12,1 mln zł,  
� rozbudowa drogi wojewódzkiej 942 - 8,0 mln zł,                                              
� ulica Zapory, Tartaczna - 6,5 mln zł, 
� budowa parkingów - 5,0 mln zł. 
I to jest cała tu litania tych spraw, które chcemy w tym zakresie, w tym dziale „Transport i łączność” robić, 
wykonać. 

Również jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową to jest: 
� budownictwo komunalne, 
� rewitalizacja Bielskiej Starówki, 
� wykupy nieruchomości. 

Oświata to jest cała litania znowu spraw: 
� termomodernizacje, 
� modernizacje szkół, przedszkoli, 
� również w dalszym ciągu chcemy prowadzić budowę – na pewno zbudujemy w przyszłym roku pięć boisk 

przyszkolnych, kolejnych pięć boisk przyszkolnych.  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dziale to będziemy: 
� kontynuować rozbudowę monitoringu wizyjnego, 



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

RM.0002.14.2015  Załącznik Nr 1 
  do protokołu Nr XIV/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 grudnia 2015 roku 

 
 

Strona 21 z 96 
VII kadencja RM: 2014-2018 

� również pomagamy w zakupie samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Zakres ochrony zdrowia to jest głównie, prawie jedynie to jest (…) rozbudowa, modernizacja nowoczesnej 
bazy Szpitala Onkologicznego, Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. 
Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to jest sprawa:   
� Bulwarów Straceńskich, które wreszcie musimy zrobić, 
� to jest rewitalizacja miejskich (…) systemów nadbrzeżnych, które mamy w ramach środków (…)  

i [je] mamy zamiar robić, 
� i wiele, wiele (…) modernizacji oświetlenia ulicznego, 
� ruch bez barier,  
� (…) modernizacja placów zabaw.  
To jest cała znowu litania spraw, które chcemy zrobić i na pewno zrobimy. 

Kultura fizyczna to jest: 
� zakończenie budowy stadionu miejskiego – wiadomo, że musimy przesunąć płytę boiska, 
� to jest budowa – w związku z tym, że otrzymaliśmy też pieniądze – kompleksu lekkoatletycznego  

przy ul. Piastowskiej, 
� i tutaj są jeszcze w ramach Budżetu Obywatelskiego: inwestycja, modernizacja boiska przy  

ul. Ks. Stanisława Brzóski.   

Jeśli mówimy jeszcze o budżecie to również w budżecie są zapewnione środki na: 
� realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii–  to są 4,3 mln zł, 
� prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł, 
� współpracę z organizacjami pozarządowymi – 5,6 mln zł, 
� akcję lato, zima – 1,1 mln zł, 
� ochrona środowiska – 2,1 mln zł, 
� wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33,3 mln zł, 
� i oczywiście (…) realizacja zadań w ramach Budżetu partycypacyjnego, tzw. Obywatelskiego.  

Ponadto w tym planie finansowym: ZGM (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) z dotacji budżetu miasta 
1,1 mln zł otrzymuje – ale ma również środki własne –  i za 12,3 mln zł (…) projektuje się (…) remonty 
budynków. A również (…) jest sprawa w ramach Budżetu Obywatelskiego – pewne rzeczy są do zrobienia. 
Na inwestycyjne ZGM przeznaczy 4,3 mln.  

W związku z zaciągniętymi przez miasto dotychczas kredytami i pożyczkami, udzielonymi poręczeniami 
oraz kosztami związanymi z obsługą długu miasta, w budżecie miasta konieczne jest zapewnienie na ten 
cel środków w kwocie 49.769 tys. zł – to jest kwota rat, pożyczek – 39.670, odsetki 8.016 tys. i (…) 
ewentualne wydatki z poręczeń (dotychczas nie płaciliśmy na szczęście), to jest ponad 2 mln zł. 

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w przyszłym roku na realizację tych wydatków,  
po autopoprawce, przeznaczamy ogółem kwotę – po stronie wydatkowej, jak powiedziałem wydatków – 
814.399.400,00 zł. Jest ona niższa w tym momencie o 0,6% w porównaniu (…) do przewidywanego 
wykonania tego roku, ale jest wyższa o 6,8%, tj. o 52,1 mln od uchwalonego budżetu na ten rok.  

Jeśli chodzi o działy, to nie będę też tutaj przedstawiał, bo to jest porozbijane – są (…) wydatki na działy. 
W ramach poszczególnych działów na wydatki bieżące wydajemy 702.601.000,00 zł, tj. 86,3% (…),  
to są tzw. sztywne wydatki na utrzymanie miasta i wydatki majątkowe – to jest 111.798.400,00 zł,  
tj. 13,7% i tym możemy powiedzmy praktycznie dysponować.  
I oczywiście niemożliwe byłoby zbilansowanie tego budżetu bez zewnętrznego zasilania, czyli w postaci 
kredytu. I różnica między dochodami w wysokości 786.695.400,00 zł a wydatkami 814.399.400,00 zł, 
stanowi deficyt miasta w wysokości 27.704.000,00 zł.   

Źródłem pokrycia tego deficytu oraz rozchodów budżetu – czyli spłat rat kredytowych, pożyczek – 
w wysokości (…) 39.670.000,00 zł (…) jest planowany kredyt bankowy w wysokości 64.000.000,00 zł,  
a także pożyczki w kwocie 3.374.000,00 zł.  

Jak widzimy kredyt na przyszły rok jest zaplanowany wyższy (…) niż w tym roku, czyli poprzednim roku jak 
uchwalaliśmy. (…) Tu jest problem, że musimy na dzisiaj zabezpieczyć wkład własny – chociaż nie wiemy 
jeszcze jaka będzie realizacja, a jest to na dzisiaj około prawie 31 mln zł. Natomiast na pewno będziemy 
robić wszystkie działania – tak jak co roku – żeby ten kredyt zmniejszyć. Wszystko wskazuje na to,  
że kredyt, który był przewidziany na budżet tegoroczny – żeby zamknąć budżet tego roku – (…) 
prawdopodobnie – chociaż też do końca brakuje nam kilku dni – nie będzie po prostu brany ten kredyt  
i bez kredytu zamkniemy budżet miasta tegoroczny.  
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Pomimo zaplanowania tego kredytu – tej wysokości, jak powiedziałem 64 mln zł – dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony i licząc ten wskaźnik – to jest 
bardzo ważna chyba dana, jedna z najważniejszych – że jeśli liczymy ten wskaźnik to on wychodzi nam 
przy tym budżecie, który Państwu przedstawiam, projekcie budżetu w tej chwili, wynosi 6,32%  
a maksymalny wynosi 12,64%, czyli dokładnie do setnej procenta mamy 50% tego wskaźnika zadłużenia, 
czyli bardzo, bardzo bezpieczny jest ten nasz budżet, bo jeszcze mamy 50% praktycznie luzu, gdzie 
moglibyśmy brać kredyty i zadłużać miasto. To jest bardzo, bardzo bezpiecznie.  

Przedstawiając omawiane wcześniej założenia (…) ważniejsze [i te najważniejsze] (…) – nie wszystkie 
przedstawiałem, bo to nie o szczegóły przecież (…) chodzi dzisiaj – zadania, przedkładam Państwu 
niniejszy projekt budżetu na rok przyszły wraz z autopoprawką z prośbą o jego uchwalenie.  

W odrębnym dokumencie oczywiście, tak jak mówił Przewodniczący, przedstawiam Wieloletnią prognozę 
finansową miasta z uwzględnieniem oczywiście zmian proponowanych w autopoprawce, która była. 

Należy również zwrócić uwagę, że projekt Uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na przyszły rok oraz 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta naszego uzyskały – o czym już 
Przewodniczący tu mówił i czytał – pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 

Również I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię o możliwości (…) sfinansowania deficytu, który 
Państwu przedstawiłem. 

Przedstawiając te założenia, ten projekt budżetu na przyszły rok, po stronie i wpływów, i wydatków, 
proszę uprzejmie o zatwierdzenie, przyjęcie tego budżetu. 

Dziękuję bardzo.”  

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za przedstawienie projektu budżetu (…) w lapidarnym skrócie. 

Przechodzimy do wystąpień klubowych. 

Pani Radna jakby jeszcze poczekała troszkę. 

Kolejność jest taka, przypomnę, jak ustaliłem na początku, że najpierw wystąpienia klubowe, potem 
ewentualna dyskusja. 

Bardzo proszę, według liczebności klubów, jako pierwszego proszę o zabranie głosu …   

A właśnie przepraszam, bo… – w takim razie bardzo przepraszam. 

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pana Romana 
Matyję o przedstawienie takiego zwięzłego stanowiska Komisji. 

Bardzo proszę.”        

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego –  Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

postaram się skrótowo powiedzieć o kilku danych istotnych, (…) żeby nie przedłużać, natomiast bardzo 
istotnych z punktu widzenia pracy naszej Komisji. 

(…) Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego spotykała się w sprawie uchwalenia projektu 
budżetu trzykrotnie. Pierwszy raz 23 listopada, drugi 3 grudnia i wczoraj dokonywaliśmy analizy zgłoszonej 
przez Pana Prezydenta autopoprawki do projektu. W telegraficznym skrócie przedstawię kilka 
najważniejszych danych dotyczących tego budżetu. 

Ogólna kwota dochodów to 786 mln zł, z czego głównymi elementami tych dochodów są: podatki, opłaty.  
I tutaj, jak Pan Prezydent powiedział, w wyniku tego, że w poprzednim roku – w zasadzie obecnym roku – 
nastąpiła deflacja, w związku z tym podatki te nie rosną, a w niektórych miejscach maleją – są to podatki 
zależne od Rady Miasta. Udziały w podatkach są skalkulowane na bazie informacji jaką przedstawia 
Minister Finansów i one wzrastają w porównaniu do tego roku o 4,25% i przedstawiają się następująco: 
jest to kwota 253 mln zł. (…) Trzeci element bardzo istotny, wpływający na nasze dochody,  
to są subwencje ogólne i to jest 205 mln zł. 
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Jeżeli chodzi o taki skrajny element, czyli środki z Unii Europejskiej to tutaj specjalnie pochwalić się niczym 
(…) nie możemy, bo to jest symboliczna kwota 250 tys., a wynika to z tego, że jesteśmy na zmianie 
programu (…) 2007-2013 na 2014 i 2015, i jak Pan Prezydent powiedział, najprawdopodobniej środki  
te zostaną zwiększone w 2016 roku, a na pewno będą znaczące w 2017. To jeżeli chodzi o dochody.  

Jeżeli chodzi o wydatki też kilka elementów. Bardzo ważnym elementem wydatków, a w zasadzie 
głównym, to wydatki na oświatę szeroko rozumianą i to jest rząd (…) 321 mln, oczywiście w dwóch 
działach. Dodając do tego dotację jaką otrzymujemy z Ministerstwa, czyli plus (…) 205 mln, plus 
oczywiście dochody uzyskane z dzierżawy w tych obiektach oświatowych, daje to niedobór rzędu 96 mln  
– to jest dla Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, że (…) na utrzymanie państwo nie daje nam w pełni 
pokrycia i my z własnego budżetu dokładamy, według planów oczywiście, 96 mln zł. 

Wydatki majątkowe (…) to jest rząd 110 mln zł – tutaj jeżeli chodzi o to, to same wydatki na inwestycje 
koło 100 mln zł, czyli mniej więcej zachowujemy (…) stałe nakłady (…) tej wielkości.  

Jeżeli chodzi o wydatki komunalne, na budownictwa komunalne – to one tutaj sięgają 1,6 mln. Wydaje się, 
że (…) powinny być one trochę większe, (…) ale tak zostały zaplanowane.  

Ważnym elementem wydatków to jest rezerwa celowa 15 mln zł, o tym Pan Prezydent powiedział.  
Od 2008 roku (…) zarówno w Urzędzie, jak i w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych nie 
następował prawie w ogóle wzrost płac, co powodowało, że pracownicy –  a (…) jest to rzesza około 4 tys. 
prawie ludzi – (…) nie nadążali na inflację. To skromne środki, bo one wydają się duże – 15 mln zł – ale  
w przeliczeniu na jednego pracownika nie będą to wielkie i na pewno (…) nie pokryją inflacji, czyli inaczej 
mówiąc siła nabywcza naszych zatrudnionych pracowników na pewno nie wzrośnie. To jest ważny 
element, ponieważ (…) od wielu lat docierały do nas informacje i prośby zarówno ze strony Związków 
Zawodowych, jak i indywidualnych pracowników, żeby się pochylić nad tym tematem. I to jest pierwszy  
z moich pamiętam budżetów, który uwzględnia chociaż w części i pokrywa w jakiś sposób te niedobory.    

Nadwyżka operacyjna to 75 mln złotych i chcę Państwu powiedzieć, że jest to trochę mniej niż połowa 
wydatków na spłatę kredytów. Czyli spłata kredytów to 40 mln w (…) przyszłym roku, a 75 mln  
– nadwyżka operacyjna, czyli tak zwane pieniądze, którymi można dysponować, te które pozostają ponad 
bieżące utrzymanie miasta.  

(…) Jeżeli jeszcze odniosę się do kredytu – zaplanowane jest 164 mln. Czy zostanie zrealizowany  
– zobaczymy. (…) Po doświadczeniach ostatnich trzech lat, a w zasadzie poprzednich 2013-2014, bilans 
był pozytywny, a więc nie zaciągaliśmy (…) dodatkowych zobowiązań, a oddłużaliśmy miasto. Kwota 
długu, (…) jaką planujemy, to jest 207 mln – prawie 208 mln i przy dochodach rzędu niespełna 800 mln  
to jest 20 (…) procent, czyli jest to bardzo myślę niezły wynik, jeżeli chodzi o miasta porównywalne  
w Polsce. 

I jeszcze ostatni element, to jest element indywidualnego współczynnika zadłużenia. Jak Pan Prezydent 
przeczytał, to jest 6,39 przy 12,64 (…), czyli można powiedzieć zapas jest spory. 

A teraz przejdę do kilku wniosków, ponieważ do nas jako Komisji Budżetowej spływają wszystkie wnioski 
poszczególnych Komisji. Ja postaram się odczytać w skrócie i przedstawić te wnioski.  

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej zwraca się do Pana Prezydenta, aby w ramach autopoprawki lub 
w standardowych zmianach dokonywanych w budżecie roku 2016 uzupełnić brakujące środki w dziale 
„Oświata i wychowanie” w szczególności na wynagrodzenia i pochodne. I informacja Pana Prezydenta była 
taka, że co prawda w autopoprawce to nie zostało uwzględnione, niemniej jednak w miarę potrzeb będzie 
realizowane w przyszłym roku. Druga informacja, tzn. drugi wniosek (…) Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej – [Komisja] zwraca się do Pana Prezydenta, aby w autopoprawce lub w pierwszych zmianach 
budżetowych dokonanych na początku przyszłego roku uwzględnić kwoty, które poprawią trudną sytuację 
finansową instytucji kultury. (…) Pan Prezydent co prawda w autopoprawce również tego nie uwzględnił, 
ale ma pochylić się nad tym problemem w przyszłym roku. Trzeba zaznaczyć, że te instytucje kultury  
od wielu lat (…) nie mają relacji, jeżeli chodzi o finanse. Rozmawiałem z wieloma osobami – relacji nie ma 
–  i tutaj dobrze, że znalazły się, tak jak powiedziałem wcześniej, pieniądze, które w jakiś sposób 
uzupełnią te potrzeby, bo według mnie to są bardzo poważne potrzeby i trzeba o nie zadbać. 

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej zwraca się do Pana Prezydenta o zabezpieczenie 
środków w budżecie Miasta Bielska-Białej na 2016 rok w wysokości 400 tys. złotych na zakup (…) 
samochodu ciężkiego dla OSP Lipnik. I tutaj Pan Prezydent temat – jak (…) powiedziałem poprzednio –  
będzie analizował w przyszłym roku. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej zwraca się 
do Pana Prezydenta o dofinansowanie, w wysokości 120 tys. złotych, Ochotniczych Straż Pożarnych, aby 
zabezpieczyć ich gotowość operacyjną do działania. Ten temat też pewnie Pan Prezydent poruszy,  
niemniej jednak będzie rozpatrywany w przyszłym roku. 
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(…) Jedyny wniosek, który znalazł swoje miejsce w autopoprawce, to jest wniosek złożony przez Komisję 
Bezpieczeństwa i Samorządności, a dotyczy on zwiększenia proponowanego budżetu dla Rady Miejskiej  
o 150 tys. z przeznaczeniem na podwyższenie kwot budżetu z 5 tys. do 8 tys. dla każdej Rady Osiedla  
– i to jest ważny sygnał dla Rad Osiedlowych – oraz zabezpieczenie wypłat nagród dla osób kończących 
sto lat życia w 2016 roku.  

I to są wszystkie wnioski jakie wpłynęły do naszej Komisji.  

Komisja po przeanalizowaniu i po dyskusji (…) na bazie tych wniosków i na bazie informacji 
przedstawionych przez Pana Prezydenta, Panią Skarbnik, głosowała (…) – jeżeli chodzi o projekt budżetu 
na 2016 rok:  
� za głosowało – (…) 5 Radnych, 
� wstrzymało się – 3 Radnych , 
� przeciw (…) – 0 [Radnych]. 

Jeżeli chodzi o Wieloletnią prognozę finansową miasta – głosowanie: 
� za było – 5 Radnych, 
� wstrzymało się – 3 Radnych,  
� przeciw było – 0 [Radnych].  

(…) Dziękuję za wysłuchanie krótkiej informacji na temat projektu budżetu na (…) 2016 rok.”  

      
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Czyli rozumiem, bo za chwilę będziemy głosować i Pana opinia jest ważna dla całej Rady. 
Rozumiem, że generalnie Pan wyraził (…) pozytywne przesłanki, jeśli chodzi …”    

 
Radny Roman Matyja 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

      
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„…Komisji, ale wcześniej Pan oceniał pewne wskaźniki, że są lepsze niż w wielu miastach. Czy to jest 
opinia pozytywna, czy to jest relacja, czy negatywna?...”    

 
Radny Roman Matyja 
„Szanowny Panie Przewodniczący, przedstawiłem co przedstawiłem.  
Szanowni Państwo mogli z tego wnioskować, więcej nie dodaję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Rozumiem, to (…) troszeczkę takie indywidualne moje pytanie, bo chciałem się zorientować. 

Przechodzimy, tak jak już powiedziałem wcześniej, do opinii klubowych – według liczebności klubów. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Już podaję mikrofon.”       

      
Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Radny Przemysław Drabek  
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, jak Pan Przewodniczący [powiedział], uzupełniając tamtą wcześniejszą wypowiedź,  
faktycznie ten budżet był przeanalizowany na (…) posiedzeniach Komisji i faktycznie zawiera on elementy, 
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które można ocenić pozytywnie, jednak wiele założeń i rozwiązań nie może uzyskać takiej pozytywnej 
opinii.  

Kolejny raz niedoszacowane są środki w dziale (…) „Oświata i wychowanie”, co spowoduje konieczność 
zmian w budżecie. Jak oceniamy te zmiany będą szacowane na (…) kwotę kilkunastu milionów zł. 
Podobnie niedoszacowane kwoty zapisane [są] w innych działach (…), dlatego będą musiały być 
zmieniane i korygowane na kolejnych sesjach w roku (…) przyszłym, tak jak się to działo w roku ubiegłym.  

Nie można nie zauważyć bardzo dużej kwoty 5 mln zł, [środków] przeznaczonych na stypendia dla (…) 
zawodowych sportowców, które mają być wypłacane co miesiąc i są w większości dla zawodników 
faktycznie dwóch klubów sportowych będących spółkami akcyjnymi, przy równocześnie niewystarczających 
środkach finansowych na wspieranie sportu dzieci i młodzieży i amatorskich klubów sportowych.  

Kolejny raz możemy zauważyć jednak niewystarczającą kwotę (…) zabezpieczoną na prowadzenie 
remontów dróg – nie mówię o bieżącym utrzymaniu, tylko o remontach (…)– tak samo jak w roku 
ubiegłym.   

Niestety w budżecie miasta po raz kolejny nie zabezpieczono – o tym dyskutowaliśmy – kwoty  
na stworzenie i zbudowanie (…) ogólnomiejskiego programu aktywizacji osób starszych. Była dyskusja (…) 
na Komisji na ten temat, żeby przystąpić do pracy dla zbudowania i przedstawienia takiego wspólnego 
programu, który mógłby być realizowany w całym mieście.    

Nie do przyjęcia, naszym zdaniem, są (…) proporcje promowania niektórych inwestycji, które  
są nierentowne, przy jednocześnie niskich nakładach na budownictwo komunalne – zawsze mówiliśmy,  
że na ten cel powinniśmy przeznaczać około 6 mln rok do roku. W tym roku zapisane jest 1,6 mln, między 
innymi tutaj jest kolejny krok w celu przeprowadzenia remontu Bielskiego Centrum Kultury.  
Po ostatnich dyskusjach – też na Komisjach – wynika, że ten remont ma kosztować około 15 mln zł,  
zamykać się dobudową ok. 150 do 200 (…) miejsc na sali, plus remontem (…) BCK-u. Ale co jest istotne, 
ja tak dla porównania powiem, że z tego co się orientujemy, to budowa basenu na Trocliku kosztowała 
niecałe 10 mln – (…) za kilka milionów można naprawdę wybudować nawet Dom Kultury, cały  
od początku. Równocześnie chciałbym zaznaczyć, że instytucje kultury – właśnie teatry, domy kultury, 
biblioteki –  kolejny raz otrzymają środki, które wystarczają jedynie na realizację podstawowych zadań, 
bez możliwości ich zdecydowanego rozwoju. 

Podkreślić należy brakujące zabezpieczenie finansowe na gotowość operacyjną Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Taki wniosek był złożony na Komisji Bezpieczeństwa, nie był on rozpatrzony tutaj  
w autopoprawce pozytywnie. 

Przedłożony projekt budżetu wskazuje również na dalsze prace zmierzające w celu sprzedaży, zbycia 
udziałów przedsiębiorstwa komunalnego THERMA, a zapisana w budżecie kwota na wykonanie wyceny 
Spółki jest wyraźnym krokiem prowadzącym do zbycia tego (…) przedsiębiorstwa, na co się nie zgadzamy 
– to (…) już mówiliśmy dosyć (…) mocno – i (…) te zapisy w tym budżecie wskazują, że kolejne działania 
w tym kierunku są podejmowane.  

Wcześniejsze (…) decyzje inwestycyjne miasta skutkują zwiększeniem kosztów – tak jak sam Pan 
Prezydent mówił. Koszty utrzymania miasta, pomimo działań, które mają na celu te koszty obniżyć, (…)  
rosną. (…) Dla przykładu podam dwie inwestycje – Stadion Miejski w Bielsku-Białej, na który w 2016 roku 
zaplanowano wymianę murawy w kwocie ponad 830 tys. zł, a jak wynika z otrzymanych informacji  
na posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki, BBOSiR za wynajem stadionu otrzymuje jedynie [ok.] 190 tys. zł 
na dzień dzisiejszy, co ewidentnie wskazuje na brak planu strategicznego dla tej bardzo ważnej i dużej 
inwestycji w Bielsku-Białej.  

Jako pomysłodawcy (…) Budżetu Partycypacyjnego wnioskowaliśmy o podwyższenie środków finansowych, 
które byłyby zarezerwowane dla zadań wskazanych do realizacji (…) przez mieszkańców na tzw. Budżet 
Obywatelski – niestety te środki na to zadanie również nie zostały podwyższone. 

Polityka miasta, Pana Prezydenta ukierunkowana jest na realizację kilku dużych inwestycji, które są i będą 
w kolejnych latach wielkim obciążeniem dla budżetu miasta – dla przykładu podam: Stok Narciarski  
na Dębowcu czy Stadion Miejski. 

Klub Prawo i Sprawiedliwość (…) jednoznacznie (…) sprzeciwia się wysprzedaży majątku Bielska-Białej  
– tak jak mówię tutaj w kontekście, jednak jeszcze raz podniosę (…) tą sprzedaż udziałów  
w P.K. ”THERMA” – i negatywnie ocenia kładzenie dużego nacisku na realizację nierentownych 
przedsięwzięć inwestycyjnych przy równoczesnym niedofinansowaniu zadań edukacyjnych, komunalnych, 
(…) kulturalnych oraz sportu dzieci i młodzieży. 
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Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć uchwały budżetowej w zaproponowanym 
kształcie. 

Dziękuję bardzo.”  

      
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej Pan Przewodniczący Krzysztof Jazowy.” 

  
Przewodniczący Klubu Radnych PO – Radny Krzysztof Jazowy 
„ Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, dziękuję za obszerne zaprezentowanie projektu budżetu na 2016 rok. 

Szanowni Państwo,  

w ostatnich siedmiu latach nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,3%, natomiast w 2016 roku, 
według szacunku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, będziemy trzecią najszybciej rozwijającą się 
gospodarką Unii Europejskiej. Wyprzedzą nas tylko i to nieznacznie: Turcja i Grecja. 

W budżecie założono dochody na poziomie 786 mln złotych, a wydatki na poziomie 814 mln. Deficyt 
wysokości 27 mln oraz wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów na poziomie 6,3% oraz 
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2016 rok (…), który wynosi 12,6%, dają podstawę  
do twierdzenia, że wpływy z podatku PIT i CIT będą na poziomie zakładanym, tak jak ma to miejsce  
w kończącym się budżecie na 2015 rok. W optymistycznych warunkach można nawet zakładać,  
że dochody pokryją planowane wydatki i założony deficyt nie wystąpi. 

Panie Prezydencie, to Pana czternasty budżet, a co za tym idzie doświadczenie zdobyte przy 
konstruowaniu budżetu Bielska-Białej oraz uwzględniające uwagi, zgłoszone przez Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej, dają gwarancję dalszego rozwoju miasta, a także poczucie dobrze wykonanej pracy. 

Jednocześnie deklaruję Panu nasze poparcie i wspieranie w realizacji budżetu w 2016 roku. 

Dziękuję.”                    

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

W imieniu Klubu Wyborców Jacka Krywulta, bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”  

 
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak 
„Panie Prezydencie, (…) Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo. 

Stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie uchwały budżetowej Miasta 
Bielska-Białej na rok 2016.  

To już kolejny budżet dla naszego miasta przygotowany przez Pana Prezydenta Jacka Krywulta. Tyle lat 
wcześniejszych, pozytywnych doświadczeń pozwala optymistycznie spojrzeć na ten dokument, będąc 
zarazem spokojnym co do jego późniejszej realizacji. Budżet jak zwykle skrojony na miarę czasu i potrzeb, 
uwzględniający wiele zmiennych czynników, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Oczywiście mamy świadomość, że w ciągu roku 2016 niezbędne będą jego korekty, ale pamiętajmy,  
że miasto jest organizmem żywym i zmiany są niejako wpisane w jego byt. Nie wszystko przecież można 
przewidzieć i oszacować na tym etapie. 

Przedstawiony nam budżet uwzględnia urealnione dochody i wydatki, które muszą zapewnić środki  
na zadania obligatoryjne – głównie utrzymanie miasta – a także na realizację największych, zwłaszcza 
kontynuowanych zadań inwestycyjnych. Szczególnie te ostatnie są przecież tak zwykle oczekiwane przez 
mieszkańców naszego miasta – planowane projekty inwestycyjne w ramach RIT-ów, a także projekty 
kluczowe i konkursowe.  
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Pozwólcie Państwo, że wymienimy te najważniejsze: rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 942; 
Międzyrzecka – Cieszyńska; rozbudowa DK52; Żywiecka-Krakowska; nowoczesna baza Beskidzkiego 
Centrum Onkologii czy realizacje pomniejszych ulic, takich jak: ul. Sobieskiego w Starym Bielsku; Zapora  
i Tartaczna w Wapienicy; realizacje nowych parkingów czy boisk przyszkolnych – to wszystko ważne 
zadania. 

Ciągłego wzrostu z pewnością będzie wymagała oświata i pomoc społeczna, ale też wspomniane 
wcześniej, oddawane do użytku, wciąż to nowe inwestycje. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wcześniej, już tutaj dzisiaj, tak obszernie prezentowane argumenty, 
Radni zrzeszeni w Klubie Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie opiniują budżet 
Miasta Bielska-Białej na rok 2016 i będą głosowali za podjęciem uchwały budżetowej. 

Dziękuję bardzo.”                            

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz poproszę Panią Radną niezrzeszoną (…) Panią Zarębską Małgorzatę – przepraszam, chwilowe 
zmęczenie. 

Bardzo proszę Pani Radna.”    

 
Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska 
„To ja się może przedstawię – Małgorzata Zarębska. 

Szanowna Rado, Panie Prezydencie, pozwolę sobie stanowisko nie klubowe, ale moje i Stowarzyszenia 
Niezależni.BB przedstawić. 

Wydatki budżetu na 2016 rok są zdominowane przez wydatki sztywne, obowiązkowe i samorząd  
ma niewielkie pole manewru – trzeba to przyznać w wydatkach dotyczących oświaty czy pomocy 
społecznej. Dlatego w swojej ocenie skupię się głównie na polityce finansowej miasta i ocenie jej skutków 
w dłuższej perspektywie. 

Jeśli chodzi o dochody budżetu, to przeszacowane są dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT). Obecnie w sejmie procedowany jest prezydencki projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej  
od podatku. Nie negując potrzeby takiego rozwiązania, trzeba zauważyć, że projekt nie zawiera żadnych 
mechanizmów rekompensujących samorządom straty finansowe, poniesione w wyniku wejścia w życie 
nowych przepisów. Ministerstwo Finansów szacuje ubytek w budżetach samorządów, spowodowany 
wejściem w życie ustawy w obecnym kształcie, na ponad 8 mld złotych. Również dla naszego budżetu 
oznacza to ubytek rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych, co spowoduje konieczność znacznej 
korekty po stronie wydatkowej budżetu. 

Nawet jeżeli przyjmiemy optymistyczny scenariusz, że zmiany te nie wejdą w życie w trakcie przyszłego 
roku budżetowego, chociaż w projekcie widnieje (…) data wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r., to będą 
miały wpływ na ocenę realności założeń Wieloletniej prognozy finansowej miasta. 

Nawet bez tych grożących nam kolejnych ubytków finansowych niepokój budzą pewne wyraźne i groźne 
trendy w przedstawionej prognozie. Do końca obecnej kadencji dość gwałtownie rośnie zadłużenie miasta: 
w 2016 roku przekroczy 200 mln zł, w 2017 wyniesie 236 mln, w 2018 – prawie 260. W następnej kadencji 
– jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – dług miasta ma już tylko spadać i to w szybkim tempie.  
W ciągu następnych czterech lat spadnie – według prognozy – o połowę, do zaledwie 125 mln.  

Jak według Pana Prezydenta możemy to osiągnąć? Otóż prosto: wydatki miasta będą coraz mniejsze.  
W pierwszym roku nowej kadencji wydamy mniej, aż o 34 mln, w drugim – nawet o 38. Skąd takie 
oszczędności? Też proste: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Do końca tej kadencji będziemy 
inwestować nawet ponad 100 mln zł rocznie, a w nowej kadencji – o połowę mniej, czyli 50 mln zł rocznie. 
Interesującą sytuację obserwujemy w 2020: na spłatę kredytów przeznaczymy 43 mln, na same odsetki  
kolejne 13, a na inwestycje tylko niecałe 37. Daje to prawie 20 mln (…) więcej na spłatę zobowiązań niż 
na nowe inwestycje. 

Trzeba tę prognozę nazwać po imieniu: pokazuje ona czarno na białym, że zadłużamy miasto na konto 
kolejnych kadencji samorządu. Miasto to żywy organizm, który wymaga ciągłości i kontynuacji, tymczasem 
Pan Prezydent zostawi swojemu następcy – ktokolwiek by nim nie był – budżet, w którym po raz pierwszy 
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od ‘90 roku, od restytucji samorządu w niepodległej Polsce, więcej będziemy oddawać bankom niż 
wydawać na nowe inwestycje. Taka krótkowzroczność przywodzi na myśl powiedzenie: „Po nas choćby 
potop”.  

Nie mogę się pod taką polityką finansową miasta podpisać. Tegoroczny budżet, kolejny zwiększający 
zadłużenie miasta do ponad 200 mln zł, jest elementem takiej niefrasobliwej polityki finansowej i dlatego 
nie mogę go poprzeć. 

Dziękuję bardzo.” 

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Czyli Pan Prezydent krótkowzroczność przedstawiał przez kilkanaście lat – to się trochę gubi. 

Ad vocem – (…) wielce zbulwersowany Pan Przewodniczący Komisji Budżetu – Roman Matyja. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Może nie wielce zbulwersowany, ale Szanowna nasza Koleżanka Pani Małgosia podała fakty medialne  
i one nie są zgodne z prawdą, a dotyczy to (…) projektu (…) ustawy dotyczącej  (…) zwolnienia z podatku  
do kwoty 8 tys. złotych. 

Otóż Szanowana Pani, to nie rodzi żadnych skutków w roku 2016, a myślę, że Prezydent i nowy Rząd (…) 
jeżeli pójdą w kierunku zmiany tego, to na pewno nie zapomną o zabezpieczeniu odpowiedniej 
rekompensaty (…) wynikającej z tego tytułu – to jest pierwsza rzecz.  

A główna, to bardzo bym prosił, żeby się Pani opierała na faktach, bo to jest nieprawda – czyli na pewno 
nie rodzi to skutków w 2016 roku, a co za tym idzie nie ma wpływu na przedstawiony projekt budżetu  
na 2016 rok.”       

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Przewodniczący, głównie w imieniu tych Klubów, które będą za budżetem, że Pan  
go pomaga bronić. 

Bardzo proszę, czy Pan Prezydent zechciał się odnieść do uwag? 

Bardzo proszę.”    

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

(…) To tradycyjnie już tak się oczywiście ten budżet zawsze omawia tzn., że są z jednej strony żądania 
dodatkowych ogromnych wydatków, ale nie powiedział ani słowa Pan Przewodniczący Drabek, ani słowa 
nie powiedział o tym – zresztą Pani Radna Zarębska również ani słowa nie powiedziała – skąd wziąć 
pieniądze na to. 

Z jednej strony zarzuty są, że się zadłuża miasto, że się bierze kredyty, a z drugiej strony cała litania 
zarzutów, że za mało (…) się w tym planie umieściło inwestycji. Proszę Państwa, to proszę się na coś 
zdecydować wreszcie (…); bo proszę Państwa albo niezadłużanie miasta czy zadłużenie miasta – wskaźniki 
są do tego. Proszę nie operować (…), bo to jest manipulacja, że [ponad] 200 mln (…)  
– 200 zależy do czego. Wskaźniki są w 50% (…), dzisiaj zakładanych, w 50% możliwości. I są miasta  
w Polsce – mniejsze i większe od Bielska-Białej – które mają na granicy przekroczone te wskaźniki (…).  
A my mamy 50% wskaźników, czyli bardzo, bardzo bezpiecznie. Ktoś, kto ustalał te wskaźniki, to chyba 
wie co robi i proszę nie epatować tutaj milionami, bo jest drugie wyjście – trzeba powiedzieć: proszę nie 
brać kredytów i wtedy proszę powiedzieć co z tego programu, który Państwo dostali, wyciąć. Bo można nie 
wziąć (…) przecież 64 mln złotych, zero można (…) założyć na dzisiaj, tylko proszę podać co za 64 mln  
z tego programu inwestycyjnego wykreślić – konkretnie tę pozycję, tę, tę… (…) – i wtedy będziemy 
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rozmawiać. A nie żądania są dodatkowych inwestycji, dodatkowych nakładów na różne rzeczy – zaraz 
przejdę do niektórych – a z kolei, żeby kredytu nie brać. No to proszę Państwa (…) to się nie da tak, to się 
nie da zjeść jajka i nie rozbić skorupki – przepraszam.  

Ani słowa Pan Przewodniczący Drabek nie powiedział skąd wziąć pieniądze na to wszystko, ani słowa, tylko 
co trzeba; bo trzeba na oświatę. A skąd wziąć pieniądze na tę oświatę – w tym momencie, żeby budżet 
zamknąć – ani słowa nie ma.  

Sport dzieci i młodzieży. Są pieniądze i proszę znowu tu nie mówić nieprawdy, bo sport dzieci i młodzieży 
jest bardzo wysoko dotowany w naszym mieście i proszę tego nie mówić, bo na szkolenie i na stypendia 
ponad 1,7 mln złotych idzie na dzieci i młodzież, a na stypendia idzie 4,8 mln na pięć klubów (…) – to nie 
tylko dwa klubu biorą. 

Następnie budownictwo komunalne – taki jest zarzut tylko. Ale 180 mieszkań oddaliśmy w tym roku, 
pustostanów wyremontowaliśmy, oddaliśmy – to o tym się nie mówi. No bo kwestia technologii (…) jak 
robimy. Czy nie lepiej taniej, tańszym kosztem pustostany brać? Oprócz tego przygotowujemy 
budownictwo, nowe budynki (…) – i Pan dobrze o tym wie, że przygotowujemy inwestycje nowych 
budynków – ale oddaliśmy w tym roku 180 pustostanów, jako mieszkania po remontach. 

Sprawa BCK-u. To proszę powiedzieć, żeby BCK-u nie remontować i koniec. Tylko (…) chlubimy się 
wieloma imprezami kulturalnymi, że miasto kulturą stoi, że piszą o nas media w całej Polsce i nie tylko  
w Polsce, nawet zagranicą piszą, ale z kolei BCK-u nie rozbudowujemy. No właśnie (…) taka 
niekonsekwencja (…) powiedzmy.  

OSP – znowu hasło bardzo nierzetelne. Chcę powiedzieć, że w naszym mieście mamy dziesięć 
Ochotniczych Straży Pożarnych – jednostek. (…) W Katowicach, ile pamiętam, 5 czy 6 jest tylko.  
I to, co się dzieje w tej chwili – mówiłem o tym – w przepisach, co się dzieje na dzisiaj (…) z legislacją,  
z przepisami w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej, to doprowadzi do tego, że niedługo będziemy musieli 
zlikwidować jedną czy dwie, czy trzy Ochotnicze Straże Pożarne, (…) bo wydatki i żądania jakie  
są na te Ochotnicze Straże Pożarne to nawet (…) przekraczają (…) niektóre parametry Państwowej Straży 
Pożarnej (…). Bo jeśli strażak dzisiaj ma być badany i (…) kosztowało to kiedyś 30 zł, dzisiaj kosztuje  
180 zł i ma badania, jest zawodowym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej to, to badanie jest nieważne 
w Ochotniczej Straży Pożarnej i musi mieć nowe badania, bo OSP musi mieć bardziej szczegółowe, z tego 
widać badania, jak w Państwowej Straży Pożarnej. Nożyce – każda [jednostka] ma mieć nożyce do cięcia, 
które są bardzo drogie. Państwowa Straż Pożarna w Bielsku-Białej ma dwie takie sztuki, a każda OSP musi 
mieć takie nożyce i co roku -  (…) testować musi. To wszystko kosztuje itd., itd. Pakiety medyczne, które 
są, nawet Państwowa Straż Pożarna nie ma obligatoryjnie – w OSP jest obligatoryjne wszystko. Ogromne 
kwoty dajemy na to, większość OSP – tych 10 – ma nowe samochody (…). Jak ktoś mówi  
o niedoinwestowaniu OSP to naprawdę jest po prostu nierzetelny; jest po prostu nierzetelny.  

THERMA. Oczywiście nie chcemy, nie pozwalamy sprzedać, ale skąd pieniądze brać? Właśnie żądania  
są finansowania, ale pieniędzy… – nie mówi się. Proszę powiedzieć przynajmniej jedno zdanie skąd 
pieniądze brać. Nie zadłużać miasta, THERMY nie sprzedawać i pieniądze dać. To proszę podać jedno 
zdanie, skąd te pieniądze brać. Albo jesteście odpowiedzialni Państwo za to, co mówicie, albo tak sobie 
tylko opowiadacie bajki praktycznie, bo ani jednego zdania nie słyszałem skąd wziąć pieniądze  
na te wszystkie żądania, które są. 

A chcę powiedzieć, że obiektywne sprawy to są takie. Po pierwsze, mamy wyniki ekonomiczne miasta 
bardzo dobre. W rankingu „Wspólnoty”, jeśli chodzi o sukces ekonomiczny, zajęliśmy pierwsze miejsce  
w Polsce – proszę sobie przeczytać – pierwsze miejsce w Polsce zajęliśmy w rankingu „Wspólnoty”. 

„Że są inwestycje nierentowne”. To proszę powiedzieć, że nie budować (…). Domy kultury są nierentowne, 
teatry są nierentowne, stadion jest nierentowny – proszę powiedzieć, że zamknąć wszystkie instytucje 
kultury, kultury fizycznej. Nie, miasto jest po to, żeby właśnie takie rzeczy finansować i żeby dotować  
– po to jest miasto – bo prywatny przedsiębiorca musi mieć bilans dodatni, bo on pracuje dla zysku. 
Miasto nie pracuje dla zysku, tylko żeby zapewnić mieszkańcom i tym małym i tym starszym właściwy 
rozwój, pracę, kulturę, rozwój fizyczny. I zawsze miasto – było, jest i będzie każde miasto na świecie – 
będzie budowało i utrzymywało nierentowne inwestycje, to jest oczywiste. 

Tak że najprościej to (…) tylko totalna krytyka wszystkiego, natomiast żadnych rozwiązań nie ma, ani 
jednego rozwiązania. Proszę powiedzieć, co wyrzucić na przykład z tego budżetu a co włożyć – ani 
jednego przykładu nie ma. Dwadzieścia przykładów na co nie ma pieniędzy, ale skąd je wziąć, co wyrzucić 
– to nie ma. (…) To taka dyskusja to jest nierzetelna, niemerytoryczna przede wszystkim, 
niemerytoryczna. Bo w Sejmie jest taki (…) zwyczaj – nie zwyczaj, tylko jest przepis – że jak się mówi,  
że coś włożyć do budżetu, trzeba powiedzieć skąd wziąć środki – i u nas też (…) apeluję od dawna, tylko 
bezskutecznie. Bo to jest populizm, tylko mówienie, że nie zgadzamy się na sprzedanie THERMY, a żądamy 
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żeby na oświatę dołożyć, na to dołożyć (…). A skąd na tę oświatę dzisiaj dołożyć? – proszę podać. Proszę 
powiedzieć co wyrzucić z tego budżetu, który Państwo macie w tej chwili. Proszę powiedzieć co wyrzucić, 
którą pozycję? Proszę, ja dołożę 10 mln do oświaty, proszę [podać] co za 10 mln wyrzucić (…). Proszę 
podać niech mieszkańcy słyszą wszyscy, że wyrzucicie tę czy tamtą inwestycję. Proszę to podać publicznie, 
bo takie gadanie, że tylko brakuje na oświatę to nic nie daje, bo jeśli jesteście odpowiedzialnymi Państwo  
to musicie powiedzieć skąd te środki na to wziąć, skąd na to wziąć. 

A Pani Radnej Zarębskiej już odpowiedziałem, że zadłużenie miasta jest bardzo minimalne, bardzo 
minimalne, i jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast w Polsce. Jak powiedziałem – sukces 
ekonomiczny – pierwsze miejsce w Polsce zajęliśmy według rankingu. I bardzo bym prosił… (…) – odsyłam 
do fachowych czasopism, (…) rankingów i opracowań – nie epatować, bo dla jednego zadłużenie tysiąc 
złotych będzie duże (…), jak jest bezrobotny, a miasto, które funkcjonuje, bez tych kredytów nie mogłoby 
funkcjonować i (…) nie rozwijałoby się tak. Proszę dać wniosek. Jeszcze raz powtarzam – nie bierzemy 
kredytów przyjmujemy inwestycje i koniec, i może wystarczy (…) tych pieniędzy tylko na utrzymanie 
miasta i nic więcej. To proszę taki wniosek postawić. Nie wiem, czy mieszkańcy się na to zgodzą. Sądzę,  
że raczej nie, bo miasto się rozwija. Mieszkańcy się chlubią tym, że miasto się rozwija i pięknieje nam. 
Ludzie nam zazdroszczą tego miasta, a niektórzy tylko ciągle totalnie krytykują wszystko co się w tym 
mieście robi.  

Dziękuję bardzo i jeszcze raz proszę o przyjęcie tego budżetu.”                                                                 

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek – albo z wnioskiem jakimś. 

Bardzo proszę.” 

      
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie właśnie o to chodzi, że w moim wystąpieniu specjalnie nie chciałem powtarzać pewnych 
liczb i wystąpień właśnie o poszerzanie (…) budżetu, tylko wskazać na to, że niektóre działania, planowane 
wieloletnie inwestycyjne powodują duże koszty i pewne dysproporcje właśnie w działaniach. Pan 
powiedział 5 mln, 4,8 mln dla pięciu klubów. Z tego co wiem to ponad 4 mln dla dwóch klubów,  
a ta resztka to (…) dla tych trzech kolejnych – więc tu jest kwestia (…) proporcji jakby traktowania (…)  
w sposób zrównoważony.  

Dwa – pustostany i budowa (…) nowych mieszkań. Jak najbardziej mówiliśmy o tym, że to od lat (…) 
warto inwestować (…) w nowe budownictwo, a pustostany tak czy owak faktycznie trzeba (…) 
zagospodarowywać. 

Trzy. Zgadzam się z Panem Prezydentem w tym, że (…) miasto nie musi zarabiać, bo te inwestycje  
i działania niektóre są nierentowne, tylko jakby skala tej nierentowności jest różna, (…) bo podam przykład 
też z posiedzenia Komisji, gdzie za wynajem i dochody BBOSiR-u (…) za taki stadion (…) na Młyńskiej, 
który jest na pewno dużo tańszy w utrzymaniu, wynoszą 183 tys. złotych, a za stadion miejski – czyli 
koszty są kilkanaście razy większe na 100% – 189 tys.  

Pan mówił o nierentowności. (…) Mamy na przykład rentowność – kwestia wkładanych środków 
finansowych na przykład (też z posiedzenia Komisji) do instytucji kultury. Oczywistą rzeczą jest, że Dom 
Kultury nie ma możliwości zarabiania pieniędzy i będziemy musieli do niego dopłacać i na to się wszyscy 
zgadzamy, ale to nie są tak wielkie kwoty. A na przykład instytucje kultury takie jak przykładowo Teatr 
Polski – wypracowuje z dochodów z biletów około 70% kwoty dotacji. Więc (…) to jest kwestia właśnie 
skali, kwestia podejścia i strategii (…) na przyszłość. 

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

Nie widzę głosów w sprawie budżetu, w takim razie Szanowni Państwo przystępujemy do głosowania (…). 

O jest Pani Radna Bogna Bleidowicz. 

Bardzo proszę.” 

       
Radna Bogna Bleidowicz 
„Tak, dziękuję Panie Przewodniczący. 

(…) Bardzo mi przykro, że poruszam tę sprawę tutaj na posiedzeniu dzisiejszym, na sesji, ale… (…).”    

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(…) Po to jest sesja właśnie.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„…ale od miesiąca niestety nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie.  

Na branżowej Komisji prawie miesiąc temu nikt nie był w stanie odpowiedzieć mi na moje pytania. 
Obiecano to zrobić na piśmie i niestety do dnia dzisiejszego takich wyjaśnień nie otrzymałam, a sprawa 
tyczy się schroniska dla zwierząt. I teraz pytanie moje brzmi: skąd wynika tak drastyczne zmniejszenie 
dotacji w nadchodzącym roku – i nie chodzi mi tutaj o ogólną kwotę dotacji, która wynosi na rok 2016  
966 tys., w porównaniu z rokiem 2015, która wynosiła wtedy 1 mln 472 tys. złotych. Jak popatrzymy tutaj 
na składniki tej dotacji, to w wynagrodzeniach i składkach kwota jest praktycznie taka sama, natomiast  
w wydatkach związanych z realizacją statutowych działań na rok 2016 mamy 1/3 kwoty, która była 
przyznana w tym roku – z 555 tys. będziemy mieli dotację tylko 174 tys. Chciałam uzyskać wyjaśnienie  
z czego wynika tak drastyczne obniżenie dotacji dla schroniska, ponieważ wydaje mi się, że nie spadła 
liczba bezdomnych zwierząt o 2/3.  

I drugie moje pytanie. W nadchodzącym roku, nie są przewidziane żadne środki na inwestycje  
– czy faktycznie schronisko nie wymaga już żadnych nakładów finansowych? 

Dziękuję uprzejmie.”         

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo Pani Radna. 

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Doktor Szwabowicz odpowie na to pytanie.”   

       
Dyrektor Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz  
„Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o plan na ten rok dla schroniska, to nie zmienił się. Jest taki sam jak  
w zeszłym roku, Urząd Miasta przekazuje taką samą kwotę w wysokości 350 tys. złotych. Plan, jeżeli 
chodzi o gminy, jest też na podobnym poziomie, jak w zeszłym roku. Natomiast różnica, która wynika  
– wynika z powodu Budżetu Obywatelskiego, który był w zeszłym roku w kwocie 260 tys.;  i (…) w tym 
roku tego Budżetu Obywatelskiego nie ma (…), więc nie ma też oczywiście środków.  
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Poza tym jest znacząca kwota, (…) którą schronisko pozyskuje w wyniku darowizn, w wyniku 1% podatku, 
i (…) ona jest na koniec roku dopiero. Podczas roku, że tak powiem, podnosimy budżet schroniska  
o dochody i wydatki, natomiast start jak gdyby jest w tym roku taki sam jak w zeszłym roku.   

(…) Tą samą kwotę schronisko otrzymało od Urzędu Miasta w tym roku, jak i w zeszłym roku.”                    

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Być może Pani Radna porównuje plan na przyszły rok z wykonaniem zeszłorocznym – a nie plan  
z planem.  

Ale bardzo proszę – zanim Pani Radna – Pan Prezydent jeszcze uzupełni.”         

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(…) Jeśli można. 

Jeszcze raz powtórzę to, co mówił Pan Dyrektor. Jest różnica między przewidywalnym wykonaniem  
a planem 506,7 tys. złotych. Dlaczego jest ta różnica 126,731 tys.? To są inwestycje, które zostały 
zrobione w tym roku – nie są potrzebne, bo one są zrobione te inwestycje. 260 tys. był Budżet  
tzw. Obywatelski i 166,529 tys. to były darowizny, które są w ciągu roku dawane zawsze z 1%, które 
będą. Czyli de facto w sumie to jest 553 tys., czyli w sumie o prawie 50 tys. jest więcej, w tym roku  
na przyszły rok przewidywane, niż w tym roku. Jest więcej przewidywane.”          

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Też zwrócę na przyszłość [uwagę] innym Radnym, bo często właśnie porównywany jest nie plan  
z planem, tylko plan z wykonaniem i to on zawsze się różni. 

Bardzo proszę Pan Prezydent.”    

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Jeśli jest inwestycja, która jest wykonana, to nie można jej dawać w tym znowu, bo ona nie będzie  
co roku robiona ta inwestycja. Jeśli jest 1% odpisu…”     

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale jestem pewien, że Pani Radna to rozumie.”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„…to 1% odpisu będzie dopiero –  wiemy kiedy będzie – po kwietniu dopiero będzie 1% odpisu. Tak że  
darowizny też są w ciągu roku. Tak że ciężko je ujmować w planie – ja nie mogę ujmować w planie 1% 
czy darowizn, bo (…) przecież nie wiem ile będzie tego.”   

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Pani Radna.”  
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Radna Bogna Bleidowicz 
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Dziękuję za wyjaśnienia, żałuję tylko, że musiałam na nie czekać miesiąc.”   

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dołączam się do tego. Wyrażamy czynny żal w takim razie i…”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam ja mam pytanie: na której Komisji to było?”   

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Tak, mam głos? 

Na Komisji dotyczącej budżetu Gospodarki Miejskiej.”  

  
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Ale nie, na której Komisji to było?” 

  
Radna Bogna Bleidowicz 
„Gospodarka Miejska i Mieszkalnictwa.”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Gospodarki Miejskiej?”  

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Tak.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Dobrze, dziękuję bardzo.”  

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

Na ogół wszystkie wnioski, bo wielokrotnie Pan Przewodniczący Komisji kieruje je, więc może tutaj jakieś 
małe niedociągnięcie. 

Szanowni Państwo wobec powyższego przystępujemy (…) do głosowania, zgodnie z (…) zatwierdzoną 
przez Państwa procedurą. 

Będziemy dwa razy głosować. Dyskusja odbyła się łącznie, przechodzimy zatem do głosowania nad 
Uchwałą budżetową na rok 2016 wraz z autopoprawką – Druk Nr 230.                    
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Myślę, że z tego co zaobserwowałem, liczenie tutaj nie będzie potrzebne. Proszę moich Kolegów  
o sprawdzenie, otóż zaraz policzymy: 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Wyborców Jacka Krywulta – były za. Klub Prawa i Sprawiedliwości 
się wstrzymał. A  Pani Małgorzata Zarębska była przeciw.  

W związku z tym podaję wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 1 [głos], wstrzymało się – 10. 

Uchwała została podjęta przez Wysoką Radę. 

Gratuluję Panie Prezydencie wstępnie.” 

  
Ad 9 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 9 i do głosowania Druku Nr 231 wraz z autopoprawką, to jest podjęcie 
Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  

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

I podaję wyniki głosowania – jeżeli ktoś z Państwa Radnych uważa inaczej proszę mi zwrócić uwagę, ale 
podobnie, tak samo rozłożyły się głosy jak w poprzednim [głosowaniu]: 14 Radnych było za,  
10 się wstrzymało, 1 głos przeciw.  

Cała uchwała również została podjęta, a zatem Szanowni Państwo i ci którzy nas oglądają i tym na sali, 
mamy (…) uchwalony budżet na przyszły rok. Miasto może spokojnie, bezpiecznie działać, realizując tak 
jak dotychczas wszystkie swoje zadania. 

Bardzo dziękuję.”  
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych 
Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10 porządku obrad, Druk Nr 252 i pozwolę sobie przekazać chwilowo 
prowadzenie Panu Przewodniczącemu Ryszardowi Batyckiemu.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Do protokołu: przejmuję prowadzenie obrad w punkcie 10, Druk Nr 252, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek 
podległych, mających charakter cywilnoprawny.1 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik Łakomska. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Ponieważ ta uchwała była dwukrotnie zmieniana i zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych winien być ogłoszony tekst jednolity, a (…) tekst jednolity powinien być ogłoszony przez 
organ właściwy do jego uchwalenia, czyli Radę Miejską. Nie ma tu żadnych zmian, jest to tekst jednolity 
tej uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej, która zaopiniowała ją pozytywnie. W związku z tym, że nastąpił ruch na sali, nie ma (…) osób 
liczących głosy – tak?”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„A tu, kto w Platformie?”. 

                                                           
1 Godz. 12.53. 
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Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Adaś – dobrze. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Nie potrzeba w takim razie liczenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Proszę?”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Tak. Proszę bardzo, proszę podać liczbę głosujących.”. 

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

„Cztery, pięć, sześć, siedem…”. 

 
Śmiech. 

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

„Szanowni Państwo, ja wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do innego sposobu głosowania. Trzy…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Trzy, sześć. Osiem. Dwa, cztery, sześć, osiem. 

Osiem głosów tu. Siedemnaście głosów za. 

Bardzo dziękuję. Jednogłośnie przyjęta została uchwała.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz 
podatek leśny 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11…”.  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„…Druk Nr 248 – nie będzie przerwy – podjęcie uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, 
warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, 
obiektach budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
oraz podatek leśny; Druk Nr 248. 

Proszę o przedstawienie projektu uchwały. 

Proszę – Pani Naczelnik Skoczeń.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Rada Gminy na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym może 
określić w drodze uchwały warunki i tryb składania informacji i deklaracji o nieruchomościach, obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy  
w szczególności określa ich format elektroniczny, układ informacji i powiązań między nimi, sposób  
ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, 
którym powinny być opatrzone. 

Przyjęto, że deklaracje sporządzane będą w formacie danych XML, a układ informacji i powiązań między 
danymi określony jest w załącznikach od 1 do 4. 

Deklaracje w postaci elektronicznej muszą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki 
podawczej SEKAP lub ePUAP. Deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym lub podpisem 
weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP. 

Limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu, wynikający z deklaracji 
składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej to 1 milion złotych. 
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W związku z tym, że na poprzedniej sesji Rada uchwaliła nowe wzory formularzy składanych do organu 
podatkowego należy określić ich nowy format elektroniczny. 

Proszę o uchwalenie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: 16 Radnych głosowało za – jednogłośnie uchwała została przyjęta.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2015 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 239: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie powodów zmiany uchwały. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Gajewska.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

w celu maksymalnego wykorzystania otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych proponuje się przesunięcia kwotowe pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Pozostająca jeszcze do dyspozycji kwota 18.973,55 zł pochodzi  
z rozliczeń i zwrotów zrealizowanych zadań i proponuje się przeznaczyć tę kwotę na zadanie  
pn. „Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze”. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu i zaopiniowała ją pozytywnie.  
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 13 Radnych.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA"  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 236, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały. Proszę uprzejmie – Pan Naczelnik. 

Proszę uprzejmie – Pan Naczelnik Mrzygłód.”. 

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "PODKOWA" wystąpił z prośbą o zmianę w Statucie.  
A zmiany, które są przedłożone, wynikają z potrzeby dostosowania zapisów do aktualnie prowadzonej 
działalności w Środowiskowym Domu, jak również do standardów wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa.  

Na Komisji szczegółowo omawiałem tych kilka przykładów, takich korekcyjnych zmian, które tutaj mają 
miejsce. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ze zmianami zapoznała się i zaopiniowała je pozytywnie Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
Rady Miejskiej. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 14 Radnych.”. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2016 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 240, tj. podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.”. 

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy,  
a realizacja tych wszystkich zadań prowadzona jest w postaci Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, który zgodnie z tą ustawą winien być corocznie przez Radę 
Miejską uchwalany. W załączniku do uchwały właśnie przedstawiony jest ten program.  

Generalnie działania, które prowadzone są w naszym mieście i proponowane są na rok przyszły,  
jest to kontynuacja dotychczas zrealizowanych zadań. Również szczegółowo omawiane było to  
na merytorycznej Komisji, natomiast bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego o przyjęcie autopoprawki, 
ponieważ na 11 stronie uchwały, w tabeli – o tym również była mowa podczas obrad Komisji – wkradło się 
takie niedopatrzenie. W Tabeli nr 2 w pozycji 1 „Ilość środowisk” w roku 2014 była cyfra 403, natomiast 
prawidłowo powinno być 742. Ta różnica polega na tym, że w latach 2012 i ’13 brano pod uwagę ilość 
środowisk ogółem, natomiast dla roku 2014 omyłkowo podano ilość nowych środowisk. I teraz żeby 
ujednolicić te dane w tabeli, proszę o przyjęcie tej autopoprawki.”. 

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

„Tak jest. 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
Rady Miejskiej, która zaopiniowała ją pozytywnie. 

Głosujemy w takim razie z autopoprawką dotyczącą (…) ilości środowisk w 2014 roku, zgłoszoną przez 
Pana Naczelnika; głosujemy treść uchwały. 

Szanowni Państwo, poddaję ją pod głosowanie.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 19 Radnych.”. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu 15, Druk Nr 243, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 

Proszę bardzo – Pani Naczelnik Gajewska. Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Szanowni Państwo,   

Miasto Bielsko-Biała cyklicznie dokonuje zakupu sprzętu i aparatury medycznej, która następnie zgodnie  
z ustawą o działalności leczniczej przekazywana jest do szpitala w nieodpłatne użytkowanie – stąd projekt 
uchwały, a załącznik stanowi wykaz tego kupowanego mienia. 

Majątek ten pozostaje nadal własnością (…) miasta, a szpital będzie go użytkował na zasadach 
określonych w umowie jaka zostanie zawarta pomiędzy miastem a szpitalem.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Gwoli uzupełnienia, jest to sprzęt – 20 pozycji – o wartości 1.525.548 złotych.  

Szanowni Państwo, (…) oczywiście była ta uchwała opiniowana przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Sportu Rady Miejskiej – zaopiniowana pozytywnie – oraz Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – również Komisja zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki glosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 18 Radnych.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 247, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
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Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. Jest to właśnie odpowiedzialność miasta i proszę  
o przedstawienie treści uchwały. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Gajewska.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

do miasta wpłynął wniosek Apteki „Pod Złotym Lwem”, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów 
Warszawy 26, z prośbą o zmianę godzin otwarcia tej apteki poprzez wyłączenie jej z pracy w sobotę.  

Ta propozycja podyktowana jest tym, że budynku tym zlokalizowana jest również przychodnia, która  
w soboty nie funkcjonuje, a zatem – zdaniem apteki – jest to ekonomicznie nieuzasadnione żeby ta apteka 
w ten dzień funkcjonowała, stąd prośba; a uzyskała ona również pozytywną opinię Beskidzkiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ta uchwała była przedmiotem opiniowana Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, 
która zaopiniowała ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 18 Radnych.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 241 z autopoprawką z 15 grudnia oraz  
z autopoprawką z 18 grudnia, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 

Tak, bardzo proszę – Pan Dyrektor Waluś. I jednocześnie informuję, że autopoprawka z 18 grudnia 
uwzględnia wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, o którym Pan Przewodniczący 
wspominał. 

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

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

w związku z dokonaną analizą strefy płatnego parkowania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, proponuje 
się wprowadzić zmiany do tej uchwały dotyczące: określenie strefy płatnego parkowania poprzez 
wyłączenie z obszaru strefy ulic, na których funkcjonowały nierentowne parkingi (tj. część ulicy 
Piastowskiej, część ulicy Słowackiego) oraz wyłączenie Placu Ratuszowego, który wcześniej uchwałą z dnia 
25 sierpnia wyłączyliśmy jako drogę niepubliczną i włączenie do obszaru strefy płatnego parkowania ulic 
Karola Miarki i ulicy Inwalidów – na wniosek mieszkańców – z uwagi na deficyt miejsc postojowych  
występujący na tych ulicach. 

Również proponujemy wykreślenie zapisu dotyczącego przyznawania przez Prezydent Miasta Bielska-Białej 
bezpłatnych kart parkingowych, z uwagi na zastrzeżenia natury prawnej w zakresie zgodności 
przedmiotowego zapisu z ustawą o drogach publicznych. 

Również rozszerzamy możliwość uzyskania abonamentu mieszkańca dla osób, poprzez rozszerzenie tego 
okręgu, gdzie nie tylko ściśle określone zameldowanie uprawniało do pozyskania takiej karty. 

Projekt uchwały również zawiera pewne doprecyzowanie i uporządkowanie wybranych zapisów 
dotyczących sposobu oznakowania pionowego miejsc postojowych, wykreślenie numeru rachunku 
bankowego, pojęcia dowodu uiszczenia opłaty za postój oraz precyzuje zasady przyznawania kart 
parkingowych dla przedsiębiorców.  

Autopoprawki – jak już wcześniej zostało powiedziane – dotyczą zmiany, czyli też poszerzenia kręgu osób 
uprawnionych do uzyskania abonamentu mieszkańca poprzez włączenia – ulice graniczne do obszaru 
strefy – i poprzez poszerzenie możliwości również czy tego kręgu osób uprawnionych do uzyskania 
abonamentu mieszkańca poprzez wprowadzenie jeszcze umowy powierzenia w przypadku pojazdów 
służbowych i umowy użyczenia zawartego w formie aktu notarialnego, czyli tego, czego nie było w tym 
pierwszym projekcie uchwały. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej proponowanej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, powyższa uchwała była przedmiotem opiniowania przez Komisję Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej i która zaopiniowała ją pozytywnie. Również była opiniowana przez 
Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, która zaopiniowała ten projekt uchwały  
z autopoprawką pozytywnie. Jednocześnie jest załączony protokół z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych – dotyczących tego projektu – z dnia 26 maja 2015 roku. 

Proszę uprzejmie, otwieram dyskusję.  

Pan Radny Konrad Łoś zgłaszał się do dyskusji.  

Proszę bardzo, udzielam Panu głosu.”. 

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

„Dziękuję. Dziękuję Panie….”.  

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

„Jeszcze momencik, przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.2  

Bardzo proszę.”.  

                                                           
2 Godz. 13.13. 
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Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Rzeczywiście dobrze, że ta autopoprawka do Druku 241 z dnia 18 grudnia została wniesiona, bo generalnie 
kierunek jest dobry, aczkolwiek ta autopoprawka nie do końca uwzględnia stanowisko Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, bowiem na Komisji nie było mowy o tejże umowie użyczenia zawartej w formie 
aktu notarialnego. Czyli tutaj zastrzeżono formę szczególną, formę aktu notarialnego, czyli formę 
szczególną jako obligatoryjną, w sytuacji gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają 
takiej formy. I w związku z tym uważam, że nie powinniśmy tworzyć tak restrykcyjnego prawa, nie 
możemy… – bo zdaję sobie sprawę, bo to również ten argument padł na Komisji, jakie jest ratio legis tej 
propozycji – …ale uważam, że nie możemy a priori zakładać tutaj nieuczciwości kogokolwiek. Do ludzi 
trzeba mieć po prostu zaufanie. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że podobne propozycje obowiązują  
w innych miastach, np. w Warszawie, lecz nie chciałbym, żeby tutaj w Bielsku-Białej pojawiały się podobne 
artykuły w prasie jak te, które dotyczą Warszawy – np. tutaj na portalu znalazłem taki tytuł „Warszawscy 
Radni mają nas za kombinatorów”. Tak że mam nadzieję, że tutaj media, które transmitują naszą sesję nie 
będą w ten sposób pisać o tejże uchwale, jeżeli ją Rada przyjmie.  

Również w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu padło pytanie „ile kosztuje sporządzenie takiej umowy 
użyczenia w formie aktu notarialnego?” – niestety nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Ja to akurat 
sprawdziłem i tutaj warto żeby ten argument podnieść, ponieważ taka umowa użyczenia w formie aktu 
notarialnego, gdy chodzi o taksę notarialną, wynikającą z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 czerwca 2004 roku, wynosi od wartości przedmiotu umowy, a więc od wartości pojazdu, a więc 
zastosowanie miałby tu § 3 tegoż rozporządzenia. I przykładowo, jeżeli wartość pojazdu wynosiłaby  
30 tys. złotych, to w takiej sytuacja taksa wynosi 310 złotych plus 2% od nadwyżki powyżej 10 tys.,  
a więc jest to kwota ponad 700 złotych plus VAT. Czyli w zależności od wartości pojazdu może to być 
różna kwota: 500 zł, 600 zł, 800 zł, 1.000 zł i więcej. I dochodzimy do pewnego absurdu, bo mieszkaniec 
zapłaci za kartę mieszkańca 100 złotych, natomiast za umowę zapłaci kilkaset złotych czy nawet więcej – 
dlatego też uważam, że takie rozwiązanie byłoby niewłaściwe. I jeżeli tutaj Pan Prezydent ma litość dla 
ludzkich kieszeni, dla kieszeni mieszkańców, bardzo bym prosił Pana Prezydenta o wprowadzenie 
autopoprawki do tego rozwiązania, mianowicie polegającego na tym, żeby wykreślić słowa „zawartej  
w formie aktu notarialnego” i wprowadzić umowy użyczenia – jeżeli w tym kierunku wnioskodawcy chcą 
iść – umowy użyczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi i to spowoduje tutaj ograniczenie kosztów 
do 50 złotych, bo taki jest koszt poświadczeń podpisów notarialnych.  

Tak że bardzo bym prosił Pana Prezydenta, żeby w tym kierunku tutaj ukształtować tę propozycję,  
tę autopoprawkę, żeby przepisy były rzeczywiście tworzone dla mieszkańców, dla ludzi, żeby nie 
ograniczały możliwości podejmowania przez mieszkańców decyzji i nie utrudniały im nadmiernie życia. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Teraz bardzo proszę – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja tutaj ad vocem do Pana Radnego Łosia. 

Dyskutowaliśmy tę sprawę na Komisji Gospodarki Miejskiej, miało być doprecyzowane – forma prawna 
jaką (…) ten, który użytkuje samochód ma zawrzeć z firmą, od której pochodzi samochód. Natomiast  
ja nie wiem, kto będzie płacił u notariusza te koszty – czy to np. nie firma czy ten, który użytkuje 
samochód, bo myślę, że to wymaga doprecyzowania.”. 
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Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Można ad vocem?”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Jeżeli chodzi o firmę, to mamy w tejże propozycji wynikającej z autopoprawki umowę powierzenia  
w przypadku pojazdów służbowych, tak że to jest zupełnie inny tytuł prawny. Tak że ja mówię zupełnie  
o czymś innym. Tak że nie mieszajmy pewnych tutaj pojęć. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Jeszcze Pan Radny Szczepan Wojtasik. 

Ja myślę, że aktualnie robiłem to w ubiegłym tygodniu. Opłata poświadczenia podpisu kosztuje 26 złotych, 
użyczenia samochodu nawet za granicę, bo takiego dokonałem.  

Ale ja mam pytanie do Pana Dyrektora – wątpliwość – ponieważ wykaz tych ulic, które są strefą płatnego 
parkowania zaczyna się od ulicy Lipowej, czyli prawej strony ulicy Warszawskiej, kończy się  
na Warszawskiej, ale na ulicy… – bo Warszawska po lewej stronie ma ulicę Trakcyjną i nie wiem, czy nie 
taki zapis? Bo ulica Lipowa nie dochodzi do drugiej strony ulicy Warszawskiej. Czy okręg cały zamknięty 
jakby jest prawidłowy? Bo po drugiej stronie to jest ulica Trakcyjna, ulicy Warszawskiej.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

To może tak: Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Zaczęliśmy w kategoriach litości, to ja przyjmuję (…) wniosek Pana dra Łosia.”. 

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

„Ale to chyba nie o to chodziło?”. 

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

„Proszę tylko sprecyzować go na piśmie. 

Staram się być Panie doktorze litościwy, tak że jak Pan mnie na litość wziął, to zgadzam się z Pana 
poprawką.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Czyli rozumiem, że wprowadza Pan Prezydent autopoprawkę?”. 

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

„Tak. Tak autopoprawka. Tak.”. 

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

„Czyli będzie wystarczał dokument – nie akt notarialny – tylko poświadczony…”. 

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

„Poświadczenie notarialne.”.  

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

„Czy dla wszystkich Radnych ta autopoprawka jest czytelna?”. 

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

„Okej. Zatem informuję wszystkich Państwa Radnych, że z tą autopoprawką będzie ta uchwała głosowana. 
I było jeszcze pytanie do Pana Dyrektora Walusia, Pana Radnego.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Znaczy załącznik, bo tutaj strefa jest określona opisem, wskazującym te poszczególne ulice, ale jest też 
załącznik graficzny. Ja na dzień dzisiejszy tylko potwierdzam, że jest to czytelne, zresztą Państwo też 
wcześniej nie mieliście do tego wątpliwości, czyli opis jest uzupełnieniem do załącznika graficznego,  
na którym pokazane są wszystkie ulice i te granice są czytelne i jednoznaczne.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania z autopoprawką, którą Pan Prezydent zgłosił 
na wniosek Pana Radnego – za co mu dziękujemy, bo rzeczywiście jest to bardzo dobre rozwiązanie.  
Przystępujemy do głosowania.  

Kto w takim razie jest za podjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciwny?  
Kto się wstrzymał?  

A zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie – 22 głosy.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk 242, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie.”. 

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

„W związku z planowanym wprowadzeniem elektronicznego systemu parkingowego, na miejskim parkingu 
przy ul. Dmowskiego, konieczne jest dokonanie zmian w przedmiotowej uchwale, a proponowana zmiana 
dotyczy uwzględnienia w treści uchwały elektronicznego systemu poboru opłat za postój pojazdu. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – ilością 22 głosów.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 19, Druk 246, tj. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także 
trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Panią Dyrektor Graboń o przedstawienie.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadziła konieczność dokonania przed końcem  
2015 roku nowelizacji dotychczas obowiązujących uchwał. W związku z powyższym przedkładamy Państwu 
projekt takiej uchwały, który nie wprowadza istotnych zmian w swojej treści, zmiany mają charakter 
jedynie porządkowy i doprecyzowujący. Uchwała jest dość obszerna, składa się z pięciu rozdziałów.  

Pierwszy rozdział to są postanowienia ogólne, w których zdefiniowane zostały pojęcia używane  
w przedmiotowej uchwale.  

Rozdział II – to jest podstawa obliczania dotacji. W rozdziale tym opisano podstawę obliczania dotacji dla 
poszczególnych typów placówek oświatowych.  

Rozdział III – tryb udzielania dotacji, czyli informacje o tym, że dotacje udzielane są na wniosek organu 
prowadzącego placówkę oświatową; składane do Prezydenta Miasta w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji oraz na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie uczniów, 
sporządzanej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.  

Rozdział IV – to jest tryb rozliczania dotacji, czyli informacje o tym, że organ prowadzący dokonuje 
rozliczenia wykorzystanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku udzielania dotacji  
i wynikająca z rozliczenia kwota niewykorzystanej dotacji podlega zawrotowi w terminie 15 dni od dnia 
dokonania rozliczenia dotacji.  
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Rozdział V – to jest tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
nieco rozszerzyła uprawnienia samorządu w obszarze dotyczącym trybu i zakresu przeprowadzania 
kontroli, stąd projektowana uchwała zawiera zapisy dookreślające pewne kwestie, w celu efektywniejszego 
przeprowadzania kontroli. 

Bardzo proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że projekt uchwały opiniowała Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. Jak również mamy oświadczenie Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty o przeprowadzonych konsultacjach społecznych, które odbywały się od 18 listopada  
do 2 grudnia br. – nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 22 głosami.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku 
Palenica 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 244 plus autopoprawka: Podjęcie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy 
Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części (…) [cieku] Palenica.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści – Pan Dyrektor Gleindek.” 

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

„Projekt planu dotyczy terenu położonego w Wapienicy przy ul. Regera w rejonie ulicy Alabastrowej. 
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, i stanem faktycznym również, jest to teren przemysłowy. 
Przedstawiony projekt planu stanowi realizację wniosku o zmianę planu obowiązującego, o zmianę 
polegającą na likwidacji pasa zieleni (…) na zabudowanym odcinku cieku Palenica.  

Projekt planu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęły uwagi 
mieszkańców ulicy Alabastrowej i Szafirowej, które zostały częściowo uwzględnione w projekcie planu 
przez Prezydenta Miasta, a skorygowany projekt był wyłożony ponownie do publicznego wglądu, zgodnie  
z procedurą. 

Po drugim wyłożeniu mieszkańcy ponownie wnieśli (w formie uwag) zastrzeżenia do projektu planu, 
podnosząc podobne kwestie do tych wniesionych po pierwszym wyłożeniu. Główne zarzuty mieszkańców 
dotyczą przede wszystkim uciążliwości związanych z działalnością produkcyjną prowadzoną na terenie 
przemysłowym oraz obaw, że te uciążliwości mogą wzrosnąć. Natomiast konkretne propozycje 
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przedstawione w uwagach dotyczą wyznaczenia szerszego pasa zieleni izolacyjnej i określenia warunków 
ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych, odsunięcia linii zabudowy, obsługi komunikacyjnej 
wyłącznie od ulicy Regera oraz zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej z 20 do 30%. Myślę,  
że te szczegółowe uwagi wniesione na piśmie będziemy omawiać szczegółowo przed głosowaniem uwag, 
natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, istotą planu, który w istocie jest zmianą planu 
obowiązującego, jest likwidacja tego (…) pasa zieleni wyznaczonego na zabudowanym odcinku cieku 
Palenica i pozostawienie kwestii ewentualnej lokalizacji obiektów do uzgodnienia z zarządcą tego cieku. 

Przeznaczenie terenu nie zmienia się, jest to w dalszym ciągu teren produkcji i usług, tak jak w planie 
obowiązującym. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Mamy tutaj dwa przegłosowane zgłoszenia do głosu mieszkańców w tej sprawie. 

W tej chwili chciałbym prosić Pana A______ M_______ o zabranie głosu i podejście tutaj. 

Bardzo proszę, zapraszam tutaj do mikrofonu.  

Proszę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu, 

ja reprezentuję tutaj głos mieszkańców ulicy Szafirowej, Alabastrowej. Tak jak Pan Dyrektor wcześniej 
powiedział, częściowo uwzględniono nasze propozycje, natomiast częściowe uwzględnienie jakby tutaj nie 
wnosi nic do naszej sytuacji jaka jest.  

Może powiem krótko, co się staniej, jeżeli zostanie przyjęty ten plan. W odległości około 7 metrów – może 
pokażę tutaj. Tu jest moja posesja3. W odległości 7 metrów…”. 

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

„To jest poza planem.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy poza planem, ale ja jestem w przyległym… planu.”. 

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

„Ale proszę podać z łaski swojej obszar, który obejmuje projekt tego planu, nad którym teraz 
dyskutujemy.”. 

 
                                                           
3 Slajd. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„To jest granica planu – tutaj.4 Ona biegnie…”. 

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

„Tak? Panie Dyrektorze. 

Tak? Tak. 

Dziękuję.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A ja tutaj mam posesję, w bezpośrednim sąsiedztwie tego planu. 

Tak jak powiedziałem, w odległości 7 metrów od granicy działki powstanie ciąg komunikacyjny, który 
będzie łączył ulicę Regera z ulicą Międzyrzecką – w ten sposób5. 

To będzie ciąg komunikacyjny dla samochodów typu TIR, czyli normy hałasu na pewno zostaną 
przekroczone; one nie są wyimaginowane, tylko po prostu będą. Powstanie też i większa hala 
magazynowa, która dodatkowo spotęguje hałas, który będzie się wydobywał albo z samochodów, które 
będą przejeżdżały, ewentualnie z tych, które z sąsiedniego planu miejscowego zagospodarowania też się 
już przedostają na nasz teren. 

Wzdłuż ulicy Alabastrowej powstanie parking dla samochodów ciężarowych w odległości nie więcej  
10 metrów od linii zabudowy. Znaczy (…) wniesione poprawki jakby tutaj nie są przeciwko działalności 
gospodarczej na tym terenie, bo tutaj tego nie zatrzymiemy, natomiast my też chcielibyśmy, żeby nasze 
prawa egzystencjalne były respektowane i chcielibyśmy jakiś należytych działań, które zabezpieczyłyby nas 
przed tym hałasem.  

Twierdzimy, że przy pracy tych, wnoszenia tego (…) planu nie dokonano należytej staranności. Dlaczego 
nie konsultowano całych tych decyzji z Wydziałem Ochrony Środowiska, ze specjalista ds. hałasu? 
Prosiliśmy również o wizję lokalną. Te tematy nie zostały jakby podejmowane przez Pana Dyrektora  
czy Biuro Rozwoju Miasta. Dodatkowo w planie umieszczono linię zabudowy 6 metrów i obiecano nam pas 
ochronny zieleni 5-metrowy. Ja tutaj dostrzegam pewną sprzeczność, Panie Dyrektorze, bo jeżeli linia 
zabudowy jest 6 metrów, pas ochronny jest 5-metrowy, to ten metr przy przepisach przeciwpożarowych 
nijak się ma do tego, co jest wpisane.  

Chciałbym żeby nas potraktowano jako osoby, które… – jak osoby. Po prostu jak osoby, po ludzku, żeby 
nie traktowano nas jak zwykłe jakieś prostokątny, kwadraty na mapach, do których nic nie dociera, które 
próbują walczyć ze sąsiadami. Nie, to nie o to chodzi. My chcemy po prostu tam godnie żyć. Ja nie mówię, 
że chcemy tam super żyć, chcemy godnie żyć bez hałasu, bez wszelkich uciążliwości. I za to dziękuję 
bardzo.  

Tutaj mam jeszcze zdjęcia, ewentualnie mogę pokazać. Nie wiem, czy to tutaj można gdzieś 
wyeksponować? Jak wygląda obecna zabudowa hal, te które tam są – niebieskie hale – to jest odległość 
mniej więcej 60 metrów od granicy działki. Tak jak mówiłem wcześniej hala, która powstanie nowa, ona 
będzie mniej więcej w odległości tych 12 metrów od naszej posesji.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„A ja mam takie pytanie – jeśli można Panie Przewodniczący?”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Jaką Wy byście mieli propozycję, jako mieszkańcy, do tego planu? Konkretną, wie Pan, bo jest jakiś plan, 
w tej chwili projekt zrobiony lepszy, gorszy, uwagi niektóre są, niektóre nie są uwzględnione, jak Pan 
powiedział. Jak Pan by widział czy Państwo jakbyście widzieli, co by należało w tym planie zapisać  
czy zmienić, żeby był do zaakceptowania przez Was?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, my wnieśliśmy takie poprawki – to było 10 metrów pasa ochronnego. Jeżeli to nie 
jesteśmy w stanie zrealizować, to tutaj rozwiązaniem byłyby ekrany ochronne. Natomiast…”. 

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

„Tylko że ekranów nie można zapisać w planie zagospodarowania przestrzennego, bo proszę Pana badania 
trzeba zrobić. Możemy zrobić nawet teraz badania, przed inwestycją również, możemy później oczywiście 
zrobić i dopiero z badań wynika, czy należy czy nie. Nie można w planie zapisać (…) ekranów  
– nie ma takiej możliwości. Mają być przestrzegane normy hałasu, nie wolno żeby były przekroczone i jeśli 
one będą przekroczone, to wtedy będzie obowiązek. Oczywiście nikt nie będzie dyskutował, natomiast 
ciężko dzisiaj to stwierdzić, chyba że byśmy dzisiaj zrobili też badania. I jeśli uważacie za stosowne  
to ja mogę wystąpić jeszcze, żeby teraz zrobić badania w tym rejonie, jak wygląda hałas na dzisiaj  
– poziom hałasu – a później ewentualnie, jeśli tam byłaby inwestycja. Pytanie: Jaka hala?  
Bo ja na przykład nie znam szczegółów, jaka ta hala będzie; bo może być hala, która w ogóle nie (…) 
generuje hałasu żadnego. Przecież są dzisiaj hale gdzie się montaże robi (…) czy hala magazynowa  
– ona nie emituje, nie generuje żadnego hałasu. Hala sama w sobie jeszcze nie generuje hałasu żadnego; 
(…) nawet jak maszyny są w środku, to dzisiaj (…) – ja znam bardzo dobrze jak Pan wie fabryki, nawet 
teraz w tych nowych jestem jak buduje się – [hale] są tak wygłuszone, że na zewnątrz w ogóle nic nie ma. 
Pytanie co tam ma być – bo ja też nie wiem na przykład; nie znam co ma być, ta hala – o której Pan 
mówił – jakaś, bo ja jej nie znam. Co tam miałoby być?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Obecnie, plany inwestora to jest hala magazynowa dla (…) może nie produkcji, hala magazynowa  
dla win.”. 

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

„Ale magazyn nie generuje hałasu przecież.”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale Panie Prezydencie do hali muszą dojechać samochody i to nie są samochody osobowe…”. 

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

„Tak. Oczywiście. TIR-y, TIR-y.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…tylko samochody ciężkie, TIR-y – tutaj nazywajmy rzecz po imieniu. Tak że tutaj no niestety. A Pan 
mówi, że… U Pana Rosińskiego w sąsiedztwie też teoretycznie miała być hala magazynowa, potem 
powstała hala produkcyjna. W tej chwili prosimy o działanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o przeprowadzenie pomiaru hałasu. Wniosek został złożony końcem czerwca, dostaliśmy 
odpowiedź, że pomiary zostaną dokonane w II kwartale przyszłego roku. Nie wiem, czy mamy tyle czasu 
czy nie?”. 

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

„Dobrze, dobrze. Umówmy się – nie, nie – żeby sprawę załatwić. My wystąpimy i na pewno spowoduję,  
że badanie hałasu w tej chwili będzie nie w II kwartale, tylko będzie bardzo szybko zrobione.  
Mam nadzieję, że w I kwartale na pewno przyszłego, bo w tym roku już nie zdążymy na pewno.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja to rozumiem.”. 

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

„Na pewno doprowadzę i to doprowadzimy do tego, że badanie hałasu w tej chwili zrobimy  
– to na pewno.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, wydaje mi się, że takie działania powinny zostać podjęte wcześniej troszeczkę, nie jak 
się tworzy jakieś projekty, nie projekty. Powinno się popatrzeć szerzej na perspektywę jaka jest, a w tej 
chwili patrzy się wyłącznie do tej granicy, która przebiega i to jest wszystko. Nie widzi się tych 40 osób, 
które tam mieszkają – to jest w pierwszej linii. W drugiej linii – bo ten hałas, to wszystko jest odczuwane  
i w drugiej linii na ulicy Szafirowej – to się wszystko roznosi. Jeżeli powstanie, a powstanie hala – tu jest 
tylko kwestia, jakiej wielkości – to ten hałas będzie potęgowany.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Pana, ja mieszkam przy ulicy Armii Krajowej – zapraszam do mnie, zobaczymy gdzie jest większy 
hałas. Mnie autobusy jeżdżą od rana do wieczora, TIR-y jeżdżą, bo wystawy są, codziennie. Wie Pan, 
można się…”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy, czyli nie mogę mieć lepiej niż Pan? Tak rozumiem?” [śmiech].  

 
Śmiech. 

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

„Proszę?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie mogę mieć lepiej niż Pan. Ja tam mieszkam od 40 lat…”. 

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

„I słusznie, i słusznie, i słusznie.”.  

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

„Może Pan mieć – potwierdzam.”. 

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

„Tak że proszę mi nie mówić, co to jest hałas (…), bo ja z okna widzę, w sypialni widzę jak ubrani  
są ludzie w autobusie. Wie Pan, autobus mi pod oknami jeździ od rana do wieczora i tam jest trochę 
więcej innych, bo tam imprezy są bez przerwy czy kliniki są itd., tam kolejka linowa, wszyscy jeżdżą.  
Wie Pan… nie chcę mieć ekranów, ja nie chcę mieć ekranów, ja nie chcę być zaekranowany.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja rozumiem (…). A ja bym chciał.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A ja bym chciał.”. 

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

„Dobrze, więc dlatego… (…) Zgoda – jeden chce, drugi nie chce.”. 

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

„Jakby Panowie pozwolili mi dalej prowadzić obrady byłoby fajnie.”. 

 
Śmiech. 

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

„Nie, po prostu ja nie chcę mieć ekranów, Pan chce mieć ekrany, dlatego uważam – i poważnie teraz 
mówiąc – że po prostu możemy teraz zrobić – to obiecuję – że teraz (…) wystąpimy żeby te badania były 
zrobione, natomiast jak wybudują tę halę zrobimy kolejne badania (…). Jeśli będzie przekroczenie to nie 
ma dyskusji, że muszą być – jak Państwo chcą – ekrany; tam (…) zobowiążemy do zbudowania ekranów. 
To jest oczywista sprawa, że nie mogą być przekroczone normy hałasu. Koniec, kropka, to jest prosta 
sprawa. Tylko nie możemy, wie Pan, zapisać (…) dzisiaj w planie zagospodarowania, że mają tam być 
ekrany, bo nie mamy podstaw żadnych.”. 

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

„Jeśli można. 

Bo to jest tak: bo mówimy trochę o sytuacji, jeżeli się zdarzy sytuacja, że ktoś złamie prawo,  
tak naprawdę; bo obecny plan, aktualny na dziś, jeszcze przed zmianą, dokładnie zabezpiecza przed 
hałasem już na tym etapie i to zabezpieczenie jest utrzymane. Pomiar ma sens – jak najbardziej –  
w momencie, jeżeli już coś działa, bo jeżeli to jest tylko w fazie projektu trudno oczywiście zbadać hałas.  
I tutaj – bo to jest jakby główna uciążliwość, którą Pan zgłasza, prawda – i tutaj plan, to trzeba jasno 
powiedzieć, nie dopuszcza przekroczenia norm hałasu, czyli tej uciążliwości. Nie wiem jak z przejazdem 
samochodów ciężarowych, czy to już przekracza normę hałasu czy nie, ale to też trzeba zmierzyć.  

Tak że ja (…) chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tam już było wcześniej i pozwolenie na budowę, 
i plan przez już dłuższy czas, i w tej chwili różnica jest tylko taka, że umożliwia zabudowę nad tym ciekiem 
wodnym, czyli ta różnica jest niewielka. Rozumiem, że to jest naturalne u Państwa, że jeszcze raz  
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procedura poszła w ruch i dostaliście Państwo zawiadomienie jako sąsiedzi i z powrotem się tym 
zainteresowaliście. Ale gdyby ten ciek wodny nie został uwolniony dla zabudowy, to by było tak, jak było, 
przy tych samych zastrzeżeniach co do hałasu. To tak tylko gwoli komentarza.  

Czy Pan chciał coś dodać jeszcze?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„No nie byłoby tak samo.”. 

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

„No to słucham.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie byłoby tak samo, ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę z 2002 roku jakby tutaj nakładała  
na inwestora, że hala jest mniejsza. Obecnie hala będzie rozbudowana i ona będzie większa, ona będzie 
szersza; ona będzie szersza mniej więcej o 12 do 15 metrów.”. 

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

„No tak, bo (…) więcej przestrzeni ma inwestor do wykorzystania – tak, to się zgadza.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dokładnie tak. Tak że ten nowy plan jakby tutaj wnosi…”. 

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

„Ale to związek z hałasem jest hipotetyczny, póki co.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli planuje się drogę i przejazd TIR-ów 75 db to, to nie jest hipotetyczny. Tam jest droga.”. 

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

„Rozumiem.”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Na ulicy Alabastrowej jest już pozwolenie na budowę z 2013 roku, tak że tu jest tylko… inwestor czeka  
na zielone światło żeby puścić ruch wzdłuż granicy. Tak że to nie jest hipotetyczne, to jest zagrożenie…”. 

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

„W zakresie TIR-ów tak.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W ciągu dwóch, trzech miesięcy, jeżeli zostanie to podbite – koniec.”. 

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

„Dobrze. Tutaj Pan Radny, Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja chcę powiedzieć jeszcze taką sprawę (…), bo myśmy tę sprawę dyskutowali, bo i Pan Radny Lisiński,  
i Pan Radny…”.  

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

„Michasiów.”. 

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

„Michasiów.”. 

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

„…Michasiów – ja wiem…”. 

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

„I Pan Radny Michasiów tę sprawę sygnalizowali, bo my szukamy rozwiązania jakiegoś, żeby było dobre  
to rozwiązanie jakieś. Panowie tutaj Radni bardzo aktywnie w tej sprawie występowali, więc nie wiem  
– ja proponuję to, co zaproponowałem, żebyśmy ten plan przyjęli. My badania zlecimy, zaraz napiszemy 
pisma żeby WIOŚ natychmiast zrobił badania na początku przyszłego roku, a po wybudowaniu tej hali 
zrobimy kolejne pomiary. Zrobimy, jeśli będzie trzeba to. Tak jak powiedział Przewodniczący, to tutaj nie 
ma możliwości żeby przekroczenia były, bo wtedy zobowiążemy natychmiast do budowy ekranów  
po prostu. 

Nie wiem, czy Pana urządza takie rozwiązanie, bo jakie inne jest?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja nie mam innego wyjścia, że tak powiem. Ja się muszę zdać na Państwa.”. 

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

„Bo chcemy załatwić żeby było dobrze, naprawdę chcemy żeby było dobrze.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja też bym chciał.”. 

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

„Dobrze.  

Bardzo proszę, widzę Wasze głosy, w kolejności zgłaszania się: Pan Radny Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak gwoli wyjaśnienia, w punkcie 3 ppkt d) mamy informację o tym, że jeżeli w przypadku użytkowania 
terenu w sposób powodujący ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na sąsiednie tereny, chronione 
przed hałasem, mamy (…) tu nakaz budowy m.in. ekranów akustycznych. 

Ale ja mamy inne pytanie, bo mnie to nurtuje od Komisji, tylko nie miałem okazji się z Panem jakby 
porozumieć. Bo Państwo cały czas mówicie o jakiejś drodze, a ja co do tej drogi to się tu nigdzie w tym 
projekcie planu nie doczytałem. Bo my patrząc… – nie wiem, macie Państwo może z Biura Rozwoju Miasta 
mapę satelitarną trochę większą? To proszę ją rzucić.”.   

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

„Ale Panie Radny to jest mowa o wewnętrznej drodze.”. 
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Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No właśnie, bo (…) Alabastrowa sięga tylko do pewnego momentu i to jest jakby droga taka ślepa…”. 

 
Głos z sali sesyjnej – wypowiedź poza mikrofonem 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tam jest droga Alabastrowa – to pokazuje (…) Pan inżynier – natomiast ten plan to jest (…) seledynową 
obwolutą…”. 

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

„Przepraszam, jeżeli mogę.”.  

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

„Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Oczywiste jest tak, że jeżeli dojeżdża jakiś transport to on wjeżdża na działkę i on się tam nie katapultuje 
do tej hali. Czyli (…) to, o czym Pan mówi, to jest mowa o drodze wewnętrznej – tak? Jak ten samochód 
już tam wjedzie, to musi do tej hali – nie wiem jakiś dok czy coś tam będzie – musi dojechać.”.  

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

„Aha, wszystko…”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie, Panie Prezydencie, Pan tutaj powiedział, że będzie droga – ja to zrozumiałem, coś na zasadzie 
nawet drogi przelotowej miejskiej, ale tu nic takiego, w tym planie nie ma mowy o takiej drodze.”. 

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

„Nie, miejskiej nie będzie tam drogi, natomiast to jest…”.  
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Głosy z sali sesyjnej. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, ale ja nie pytam Was, tylko pytam Pana, bo to Pan powiedział takie słowa, ja to chcę 
wyjaśnić.”. 

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

„I ona będzie przejeżdżała przez…”.  

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Wzdłuż granicy. Ona będzie wzdłuż granicy.”. 

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

„Z czego wynika, że będzie tam… 

Jest w planie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest w planie.”. 

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

„Ale wewnętrzna droga?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To jest wewnętrzna droga. 

Do tej pory inwestycja jest obsługiwana przez ulicę Regera.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To ja jeszcze (…) zapytam Pana Dyrektora – to też może rozwieje – czy jest możliwy dojazd do tej hali 
poprzez ulicę Alabastrową? Nie.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Plan nie dopuszcza.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To nam wyjaśnia wszystko.”. 

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

„Ja powiem nawet tak, że zgodnie z planem obowiązującym, teoretycznie mógłby być dojazd ulicą 
Alabastrową, bo tam jest zapis o lokalnych i dojazdowych drogach…”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, a my tu zmieniamy na lokalnej i zbiorczej.”. 

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

„…natomiast w projekcie planu przewidujemy możliwość obsługi od przyległych dróg klasy lokalnej  
i zbiorczej, czyli tym samym Alabastrową…”.  

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Eliminujemy.”. 

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

„Eliminujemy. Natomiast obawa Państwa to jest obawa przed powstaniem drogi wewnętrznej – tak jak  
tu zostało powiedziane – przy czym ta droga wewnętrzna w planie ujęta nie jest.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale decyzja o pozwoleniu już jest.”. 

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

„Więc domyślam się, że Pan mówiąc o ujęciu jej w planie, miał na myśli plany inwestora a nie projekt 
planu miejscowego, bo w projekcie planu…”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie, to oczywiście, że tak.”. 

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

„…takiej drogi wewnętrznej nie ma.”. 

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

„No więc właśnie. 

Dobrze, bardzo proszę Pan Radny Dariusz Michasiów.”.  

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie ja chciałem powiedzieć o tym, o co pytał Pan Radny Adam Ruśniak, ponieważ  
w ubiegłym tygodniu wspólnie z Radnym Marcinem Lisińskim pojechaliśmy na wizję lokalną i z jednym  
z mieszkańców napotkanych tam przy posesji rozmawialiśmy. Cały ten teren objechaliśmy chyba  
ze 30 razy, obeszliśmy. Wydaje mi się Panie Prezydencie, że obawa…”. 

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

„Ciekawe już to, to naprawdę ciekawe – 30 razy.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, dzwoniliśmy nawet…”. 

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

„To ja w imieniu mieszkańców dziękuję Panom Radnym.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…dzwoniliśmy nawet w tej sprawie i do tutaj Koleżanki Moniki Połatyńskiej i do Radnego Piotra Ryszki 
zapytać, gdzie jest ten wjazd, z której strony itd. I wydaje mi się Panie Prezydencie, że te obawy 
mieszkańców wynikają z tego, że wzdłuż wąskiej ulicy Alabastrowej, która ta droga, myślę… – ile może 
mieć 3,5, 4 metry szerokości?”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Cztery metry.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak – jest pas zieleni od Państwa strony gdzieś 0,5 metra, siateczka, małe jakieś krzewy takie nieznaczne, 
po drugiej stronie kolejne pół metra, jakieś tam trawy – tak? I ta droga ma dopiero powstać od ulicy 
Międzyrzeckiej wzdłuż ulicy Alabastrowej, aż do ulicy Regera, co spowoduje… – rzeczywiście Państwo  
są przerażeni, bo tam będzie duży ruch TIR-ów. Tak mi się wydaje, że o to Państwu głównie chodzi, żeby 
tego ruchu…”. 

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

„Dobrze. 

Ad vocem Pan Radny Adam Ruśniak i przechodzimy już do prawej strony sali powoli.”. 

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

„Drogi Kolego, może wystarczyło nie trzydzieści, a tylko raz objechać, ale za to…  

Na ten moment mamy coś takiego, bo to trochę się tu rozbiega nam: Pan Dyrektor przed chwilą 
powiedział, że my tym planem w pewien sposób Alabastrową wykreślamy, dlatego że Alabastrowa  
ma status drogi dojazdowej. My tutaj napisaliśmy w pkt 4, w ppkt a) obsługa komunikacyjna terenu przez 
przyległe ulice klasy lokalnej i zbiorczej. Więc tu nie ma mowy o rozbudowie Alabastrowej, a…”.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem. 

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

„Jakby Kolega mnie słuchał to by wiedział, o czym mówię.”. 

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

„Dobrze.  

Szanowni Radni – okej.  

Pan Ruśniak zmierza do końca…”. 

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

„…bo my się tu trochę rozmijamy, to chyba nie jest tak do końca…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…potem Pan Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„…to chyba nie tak do końca. Po pierwsze wydaje mi się – pomijam, że ten plan, o którym mówimy, 
 on jak gdyby tylko w jakimś punkcie tam styka się z ulicą Alabastrową. Ulica Alabastrowa jest ulicą ślepą. 
Zgodnie z tym planem, dojazd ulicą Alabastrową nie będzie mógł być realizowany i nie ma też żadnej 
mowy o powstaniu jakiejś ulicy. To, co ewentualnie może sobie zrobić inwestor na swojej działce,  
do obsługi tam jakiegoś ruchu, to (…) zupełnie nie regulują zapisy planu.”.   

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Mam pytanie do Pana Dyrektora: Jakiej klasy jest ulica Regera?”. 

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

„Lokalnej.”. 

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

„W takim razie proszę mi wyjaśnić sformułowanie, jeśli to jest możliwe, co oznacza sformułowanie 
„przyległe ulice”. „Obsługa komunikacyjna terenu poprzez przyległe ulice”. Bo jest zapis: „przyległe ulice 
klasy lokalnej i zbiorczej”. W takim razie, która zbiorcza ulica przylega do terenu objętego tym planem?”. 

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

„Formułując ten zapis mamy na myśli taką sytuację, że mówimy o fragmencie, ¼ mniej więcej, kwartału 
dużego przemysłowego, położonego między ulicą Międzyrzecką, Sobieskiego, Regera i – na fragmencie – 
Alabastrową. Czyli jest to zapis zredagowany z myślą o takiej sytuacji, że może dość do jakichś 
przekształceń własnościowych i funkcjonalnych na obszarze całego kwartału, w wyniku których może być 
akurat funkcjonalna i uzasadniona obsługa od ulicy Międzyrzeckiej bądź Sobieskiego, z tym że projekt 
planu nie reguluje tych kwestii lokalizacji dróg wewnętrznych, jedynie przedstawia ogólne zasady obsługi 
od dróg publicznych.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję (…). 

Ad vocem Pan Radny – proszę.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja przepraszam, ale nie do końca rozumiem, jeśli uchwała…”. 

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

„To Pan Dyrektor jeszcze raz wyjaśni.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zaznaczonego tą szeroką jasną linią6,  
to do tego obszaru nie przylega żadna droga klasy zbiorczej. W związku z tym takie sformułowanie w tej 
uchwale jest niezasadne, moim zdaniem.”. 

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

„Dziękuję. 

Pani Radna… Pan Dyrektor chcę się odnieść jeszcze do tego?”. 

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

„Panie Przewodniczący, czy ja mogę?”. 

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

„Oczywiście, jako szef Pana Dyrektora. Bardzo proszę.”. 

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

„Dlatego że, Drodzy Państwo, odchodzimy od sedna sprawy. Będziemy teraz rozstrzygać, czy 
bezpośrednio, kto miał co na myśli pisząc, natomiast jedno jest istotne, to nie zmieni w żadnym przypadku 
sytuacji takiej, że na tym terenie wewnętrznym jakiś ruch kołowy się będzie odbywał. I tak naprawdę 
powinniśmy skupić tę naszą dyskusję na tym, w jaki sposób – i to tutaj wykazujemy – że w planie 
miejscowym są zapisy, które zmuszają inwestora do wybudowania konkretnych instalacji w przypadku 

                                                           
6 Slajd. 
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przekroczenia tych norm. Natomiast rozmawiamy o sytuacji takiej, akurat specyficznej, w której mamy 
wydane pozwolenie (…) z przeciągu lat 2002-2003. W związku z powyższym będzie możliwe to tylko 
sprawdzenie (…), czy te normy będą hałasu spełnione, dopiero jak będzie zrealizowana ta hala. Gdybyśmy 
mówili o nowym postępowaniu, wówczas mógłby być po prostu inwestor – w przypadku gdybyśmy  
mu to wykazali jako Wydział Urbanistyki i Architektury – przymuszony do tego żeby doprowadził do – tutaj 
to się nazywa dokładnie, już sekundę – raport oddziaływania na środowisko, w którym moglibyśmy 
wykluczyć, czy te normy będą przekraczane w tym przypadku czy nie.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem do Pana Prezydenta – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, 

jeżeli prawdą jest to, co powiedział Pan Radny Szafarczyk, czyli że w tym planie, o którym dzisiaj mówimy, 
nie ma żadnych dróg ani zbiorczych, ani innego typu, to inaczej mówiąc, ten przepis powinien być 
usunięty. My dzisiaj rozmawiamy konkretnie o konkretnym planie, ograniczonym odpowiednimi granicami, 
i wszystkie zapisy, które znajdują się w tym – graficzne oraz literalne – powinny dotyczyć tego obszaru.  
Ja jeszcze raz ponowię to, co powiedział Pan Szafarczyk: jeżeli Pan Dyrektor odpowie nam na to i powie, 
że to dotyczy tego, to wtedy uznam rację Pana, jeżeli okaże się, że rację miał Pan Szafarczyk, to należy  
na tę chwilę ten zapis – o którym Pan Szafarczyk mówił – wyeliminować, ponieważ nie dotyczy tego 
planu.”. 

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

„Ad vocem do Pana Prezydenta z jednoczesnym pytaniem do Pana Dyrektora – tak?”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak bardzo proszę.”. 

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

„Bardzo proszę o odpowiedź.”. 

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

„…dlatego że Pan Prezydent zaczął od tego, że nie możemy się odnosić do dzisiejszej sytuacji, tylko 
odnosimy się do jakiejś innej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja już nic nie wiem, o co Pan pyta, ale może Pan Dyrektor.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Plany tworzymy, Panie Przewodniczący, na zasadzie tej, której tutaj Pan przedstawia, natomiast Pan….”. 

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

„Ale proszę mnie nie pouczać – ja tylko staram się złapać sens, tak? Pan powiedział w swojej wypowiedzi, 
że nie ma dookoła żadnych dróg – są, ale o innej kategorii, niż o której Pan mówi.”. 

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

„Dlatego odniosłem się do Pana Prezydenta w formie ad vocem, ponieważ Pan Prezydent stwierdził, że nie 
powinniśmy się odnosić do tej sytuacji bieżącej, o której teraz mówimy, tylko do sytuacji historycznej.  
A Pan (…) Radny Szafarczyk poddał w wątpliwość tym zapisom, które przedstawił Pan Dyrektor.”. 

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

„Tak, Pan Dyrektor zaraz powie, natomiast – bo czy mamy tutaj Pana?, jeszcze ktoś czeka – bo to akurat 
nie ma wpływu na ten konkretny problem. Odchodzimy od tematu, bo Państwo się boją hałasu – tak? 

Bardzo proszę, zadał Pan pytanie Panu Dyrektorowi. Bardzo proszę o odpowiedź.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Pan nie jest Panem Dyrektorem – proszę – chyba.”. 

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

„Te ulice, o których mówiłem, czyli w szczególności lokalna i zbiorcze stanowią sieć połączonych ulic. 
Intencją takiego zapisu, jaki jest tutaj kwestionowany, jest to, że może być inwestycja planowana  
na terenie, którego część jest położona w granicach obszaru objętego projektem planu, przedstawionym 
dziś do uchwalenia. 
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Czyli rozumiem, że jest wątpliwość o przyległości, czego do czego mówimy. A zatem tłumaczę, że intencją 
było to, że jeżeli (…) fragment terenu inwestycji jest położony na obszarze objętym tym projektem planu, 
a teren przylega na przykład do ulicy Międzyrzeckiej, to ten zapis mówi o możliwości obsługi również z tej 
drogi zbiorczej.”.  

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

„Okej.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Staniszewska; już czeka bardzo długo.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej, śmiech. 

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

„O przepraszam.”. 

 
Śmiech. 

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

„Naprawdę to trzeba mieć dużo wyobraźni żeby pomylić, ale przepraszam bardzo. Dyskusja jest żywa, też 
udzielały mi się emocje.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

te moje wątpliwości to już poruszył Pan Radny Michasiów, bo chodzi właśnie o tę drogę. I my tu mówimy: 
o połączenie. Przecież ten obszar, który jest w tej chwili objęty planem, on nie dochodzi do ulicy 
Międzyrzeckiej. I tu chodzi: sztuczne połączenie z tą ulicą Międzyrzecką, jest w tej chwili w planie zapisane 
to, co było, jest wjazd od ulicy Regera – i to do tej pory jak funkcjonowało. Połączenie z ulicą 
Międzyrzecką spowoduje już jakiś ciąg komunikacyjny, po którym będą poruszać się samochody 
obsługujące ten zakład, czyli większe TIR-y. I to, co na ostatniej Komisji – bo od niedawna jestem 
członkiem tej Komisji – przedstawiali mieszkańcy, ten ruch bez przerwy pod ich oknami się odbywający 
dużych samochodów. Ja też mieszkam przy ulicy gdzie kursują autobusy i ciężki sprzęt i to jeszcze w górze 
nad nimi, więc ten hałas do mnie dochodzi często, ale rozumiem co to znaczy…”. 

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

„Ale ustaliliśmy, że Państwu może być lepiej, tak że działamy dalej.”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Nie, nie o to mówię, nie chcę żeby mieli lepiej (…) ode mnie, tylko żeby…”. 

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

„Aha. No tak.”. 

 
Śmiech. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…tylko żeby mieli po prostu lepiej. A nie żeby mieli pogorszenia warunków. 

Dziękuję.”. 

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

„Dobrze. 

[Na] jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę i pewnie dalej będziemy dyskutować – bo jeszcze jedna osoba 
jest w kolejce – że według tego planu, jeżeli się mylę, to będę pewnie poprawiony, Alabastrowa  
z ciężkiego transportu jest wyłączona, ale istnieje – (…) bo mówimy o hałasie – niebezpieczeństwo,  
że w drodze wewnętrznej, w ramach posesji, ten ruch się będzie odbywał. I to jest prawda, natomiast 
tego nie możemy uniknąć (…), bo może dzisiaj się odbywa. Nie wiem co tam jest dokładnie. 

Bardzo proszę Pan Prezydent.”. 

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

„Szanowni Państwo, ale to, czy ten teren będzie miał teoretyczne dopuszczenie… Bo dlatego  
– jak mówiłem, Panie Przewodniczący Matyja, właśnie – plany są robione na przyszłość, więc nie 
zawężajmy tego, tylko patrzmy na cały ten teren. Jeżeli w związku z powyższym nawet byśmy założyli taką 
hipotetyczną sytuację, że z tego planu wyrzucamy komunikację (…) z ulic zbiorczych, tylko zostawiamy 
lokalną, czyli ulicę Regera, to nie zmieni to, że te samochody i tak będą mogły w ramach tego, w środku 
jeździć i hałas będzie tak czy siak. A Państwo, że tak powiem, teraz próbujecie tutaj taką tezę – ja tutaj 
tak zrozumiałem – przekonać wszystkich, że jak (…) te drogi zbiorcze wyrzucimy z tego planu to, to zmieni 
tyle, że tego ruchu tam wzdłuż tej działki tego Pana tutaj M_________ nie będzie, a akurat tam trzeba 
postawić po prostu ekran. Mamy taką sytuację akurat nieszczęsną, że mamy sąsiedztwo domów 
jednorodzinnych ze strefą przemysłową, to powoduje hałas. Ten hałas można w bardzo prosty po prostu 
sposób wyeliminować.”. 

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

„Nie można go po przede wszystkim przekraczać.  

Bardzo proszę… – ja myślę, Szanowni Państwo, (…) ja bym dał może głos drugiemu mieszkańcowi, który 
się zgłosił, bo też czeka i potem dalej Radni będą. 
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Bardzo proszę. 

Pana poproszę, można sobie tutaj spocząć, gdyby Pan chciał jeszcze zabrać głos.  

I proszę bardzo – Pan Marcin Knieć. Bardzo proszę, zapraszam tutaj.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W ramach poprawki – to nie mieszkaniec, tylko osoba reprezentująca inwestora.”. 

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

„Aha, okej Czyli rozumiem, że Pan reprezentuje inwestora.  

Bardzo proszę, zapraszam. 

Słyszał Pan dotychczasową dyskusję. Gdyby też Pan zechciał ująć w swojej wypowiedzi odniesienie się  
do obaw tych mieszkańców, byłoby pewnie fajnie.”. 

 
Przedstawiciel Spółki Grupa J5 Spółka z o.o. s.k.a – Pan Marcin Knieć 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Knieć w Spółce Grupa J5 Spółka z o.o., Spółka s.k.a. prowadzę 
dział księgowy i administrację nieruchomości, w związku z tym zajmuję się również sprawą tego terenu.  
Ze względu na to, że członkowie Zarządu nie byli w stanie być obecni dzisiaj na spotkaniu z Państwem, 
zostałem poproszony o przedstawienie stanowiska Spółki w tym temacie.  

Przede wszystkim…”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Przedstawiciel Spółki Grupa J5 Spółka z o.o. s.k.a – Pan Marcin Knieć 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…)… mówimy o terenie znajdującym się w Wapienicy pomiędzy ulicą Regera, Międzyrzecką  
i Alabastrową. Jest to teren objęty planem zagospodarowania z przeznaczeniem na cele produkcyjno-
usługowe. Spółka GJ5 jest właścicielem części działki w tym kwartale ziemi, na którym jako inwestor chce 
postawić halę, halę o przeznaczeniu magazynowym. Nie będzie prowadzona żadna działalność produkcyjna 
w tej hali. Firma TIM, która jest firmą handlową, handluje winami, będzie użytkownikiem tej hali, ponieważ 
ta hala zostanie dla nich postawiona; oni będą tę halę dzierżawić. Czyli z racji charakteru prowadzonej 
działalności przez firmę TIM, hala będzie – tak jak mówię – halą magazynową.  

Spółka zwróciła się do Urzędu Miasta z prośbą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tego 
terenu ze względu na to, że (…) zostało wydane pozwolenie na budowę hali, natomiast z uwzględnieniem 
cieku wodnego, który jest zabudowany żelbetonowymi rurami. Na tym terenie, o którym rozmawiamy, 
dominują dwie firmy. Jedna firma, to jest firma produkcyjna Pana Rosińskiego i druga firma to jest właśnie 
TIM, która jest firmą handlową. (…) Obie firmy zresztą są firmami lokalnymi, dynamicznie się 
rozwijającymi i w związku z tym oczywiście kolejne etapy inwestycji, prowadzone przez firmę TIM,  
są spowodowane rozwojem tej firmy – dostawienie kolejnej hali; tak samo zresztą jak Pana Rosińskiego. 
Pan Rosiński dosyć dynamicznie rozbudował swoje pomieszczenia pomiędzy ulicą Regera a Międzyrzecką  
i m.in. jedna z hal, które zostały posadowione na tym terenie jest ustawiona na tym cieku wodnym.  
Ten ciek wodny przebiega pod halą produkcyjną.  
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Spółka, którą reprezentuję, zwróciła się do Urzędu Miejskiego o zgodę na budowę hali również 
posadowioną na tym cieku wodnym – dostaliśmy odmowę. Ten ciek wodny ma być niezabudowany.  
I z naszej strony skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego prośbę o zrównanie traktowania dwóch podmiotów 
gospodarczych na tym samym terenie – ponieważ jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami, Państwo Rosińscy  
i my – w traktowaniu podmiotów gospodarczych. Jeżeli tamtemu podmiotowi wyrażono zgodę na budowę 
hali, prosimy również o wyrażenie zgody nam.  

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię mieszkańców – ja bardzo dobrze znam Pana A___, bo znamy się sprzed 
wielu lat i szanujemy się wzajemnie – rozumiem ich obawy. Na pewno sąsiedztwo bezpośrednie strefy 
przemysłowej i strefy mieszkaniowej jest problematyczne. Na pewno tego typu problemy da się  
w jakikolwiek sposób uregulować, ale chciałbym zaznaczyć i chciałbym tutaj powtórzyć, że Państwa obawy 
przed hałasem generalnie są związane z firmą produkcyjną, która tam funkcjonuje na ten moment, czyli  
z firmą Państwa Rosińskich. Natomiast halę, którą my planujemy postawić, o charakterze magazynowym, 
ona hałasu generować nie będzie, a z kolei teren wykorzystujemy dokładnie zgodnie z planem 
przeznaczenia. W związku z tym, tak jak mówię, chętnie dołożymy starań żeby ten problem  
z mieszkańcami rozwiązać, ponieważ były prowadzone społeczne konsultacje z mieszkańcami, było 
wypracowywane stanowisko w postaci albo przewidzenia 5-metrowego pasa (…) gęstych nasadzeń 
zimozielonych lub ewentualnie przewidzenia ekranów dźwiękochłonnych. I zarówno inwestor, jaki  
i mieszkańcy w tym celu się spotykali i ten temat chcieli polubownie załatwić. Natomiast, w moim odczuciu 
i w odczuciu władz Spółki, problem (…) naszego pozwolenia na budowę i prośba o równe potraktowanie 
podmiotów, w związku z tym zmian planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na charakter 
prowadzonej przez nas działalności, nie jest wprost związana z problemami hałasu, który mieszkańcy 
odczuwają w chwili obecnej, ze względu na to, że on jest generowany przez inny podmiot.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„W związku z Pana wypowiedzią mam takie pytanie, bo staram się coś z tego zrozumieć, może mój zawód 
jest nieco inny, ale tutaj przychylę się do wypowiedzi Pana Prezydenta odnośnie badań hałasu przed 
inwestycją i po inwestycji i co by było zgodne z tym, co Pan mówi, że istnieje tam firma, która generuje 
jakiś hałas i (…) jakby do tego mieszkańcy, jak rozumiem, nie wnoszą żadnych pretensji, a obawiają się 
hałasu w związku z nową inwestycją i z potencjalną drogą, która może tam być, gdzie będą poruszać się 
samochody o dużym tonażu. I tutaj myślę, że ta propozycja badania hałasu przed inwestycją i po, by była 
jak najbardziej zasadna.  

Natomiast mam jeszcze drugie pytanie: Którędy teraz jeżdżą TIR-y, bo jak rozumiem ta hala teraz 
funkcjonuje –  magazynowa – na tym terenie?”. 

 
Przedstawiciel Spółki Grupa J5 Spółka z o.o. s.k.a – Pan Marcin Knieć 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To znaczy nie, inaczej.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ona nie funkcjonuje – tak?”. 
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Przedstawiciel Spółki Grupa J5 Spółka z o.o. s.k.a – Pan Marcin Knieć 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie – ona nie jest w ogóle postawiona. Dlaczego? Ponieważ ze względu na to, że Urząd wydał 
decyzję, pozwolenie na budowę hali o nietypowym wymiarze. Żeby ograniczyć powierzchnię hali…  
– znaczy ograniczono powierzchnię hali ze względu na ten ciek wodny zabudowany. Hala ma kształt 
romboidalny, nielogiczny do celów magazynowych oczywiście. W związku z tym inwestor na ten moment 
wstrzymał się od realizacji inwestycji. Oczekujemy i liczymy na to, że ze względu na zrównanie praw  
– tak jak mówię – dwóch podmiotów, Państwo wydacie dla nas korzystną decyzję o zabudowie tego cieku 
wodnego, w związku z tym wówczas zaczniemy realizować inwestycję.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czyli rozumiem, że teraz jeżelibyśmy głosowali tę uchwałę, to gdyby te normy hałasu po inwestycji były 
przekroczone, to Państwo jako inwestor (…) postawią te ekrany dźwiękochłonne lub rozwiążą ten 
problem…”. 

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

„Pani Radna, Państwo nie będą mieli wyjścia, bo do tego zmuszają ich…”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Aha. No właśnie, ale jakąś tutaj chcemy mieć, żeby…”. 

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

„Ale czy Państwo by chcieli czy nie chcieli, muszą je podstawić, jeżeli jest przekroczony hałas.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale chcemy to usłyszeć, ponieważ jest to sprawą dyskusji.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Ja jeszcze chciałem nawiązać do słów Pana Dyrektora Biura Rozwoju Miasta.  

Panie Dyrektorze…”. 

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

„Do czyich słów? – bo nie usłyszałem.”. 

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

„Słów Pana Dyrektora Biura Rozwoju Miasta.”. 

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

„Aha – okej.”. 

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

„Panie Dyrektorze proszę wybaczyć, ale nie mogę zgodzić się z Pana argumentacją. Radni nie mogą 
głosować nad tym, co autor miał na myśli. Radni mają podjąć decyzję na podstawie Druku, który leży 
przed nimi.  

Projekt uchwały, o której dyskutujemy, dotyczy dość jednoznacznie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru ściśle określonego i oznaczonego symbolem 176_P,U – tak zapisano w § 4. 
Dokładnie: <<Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 176_P,U ustala się:>> i w punkcie 4): <<a) obsługa komunikacyjna terenu>>. Którego terenu, jak 
nie tego, który jest wymieniony na początku § 4? Obsługa…”. 

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

„(…) Panie Radny wchodzimy w zasadzie w analizę formalnoprawną, że ten zapis jest nie…”. 

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

„Tak. Do tego terenu nie przylegają żadne ulice zbiorcze…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. (…) Pana mecenasa już proszę żeby się przygotował do ewentualnego zajęcia się tym punktem 
zgłoszonym przez Pana Radnego, bo jeżeli są jakieś wątpliwości prawne to nie będziemy nad tym przecież 
debatować. 

Bardzo proszę – (…) Pan Prezydent Kamiński. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, tylko że ten teren, który mamy to możemy też zakładać taką sytuację, że oto  
w zachodnio-północnej części, w tym narożniku…”. 

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

„Oczywiście, jeżeli Pan woli usiąść to można.”. 

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

„…czemu ten teren nie może mieć na przykład tam dopuszczenia obsługi z ulic zbiorczych, tj. na przykład  
z ulicy Sobieskiego, poprzez wewnętrzny teren i (…) z ulicy Międzyrzeckiej pośrodku. To jest takie sztuczne 
robienie po prostu sytuacji takiej, gdzie po prostu zakładamy, że ta droga będzie tutaj szła wzdłuż ulicy 
Alabastrowej.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Teraz bardzo proszę Pana mecenasa Biela, aby zapoznał się – pewnie się już zapoznał – z tym zapisem.  
I czy tu jest jakaś niejasność, prawna wątpliwość albo niezgodność z procedurą, którą zarzuca Pan Radny 
Szafarczyk?”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

tutaj można mieć jedyne wątpliwości do słowa „zbiorczej”, bo rozumiem, że to w tym kierunku idzie 
wypowiedź Pana Radnego Szafarczyka, bo z tego rysunku i z tej fotografii, którą mamy wyświetloną, nie 
ulega wątpliwości, że ulica klasy lokalnej, granicząca z planem, niewątpliwie jakaś jest. Nie wiem (…), jaki 
jest charakter ulicy Regera – bo to jest ta ulica po prawej stronie….”. 

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

„To jest lokalna droga.”. 
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Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To jest ulica lokalna, a podejrzewam, że ulica (…) Mazańcowicka po lewej stronie i ulica Sobieskiego  
u góry…”. 

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

„Sobieskiego – to są zbiorcze.”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…(…) to są ulica zbiorcze.”. 

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

„Alabastrowa jest dojazdowa – od razu.”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, patrząc na to tylko z punktu widzenia czysto (…) takiego legislacyjnego i formalnego 
można powiedzieć, że ta obsługa komunikacyjna jest wykonywana przez przyległe ulice klasy lokalnej  
i zbiorczej.”. 

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

„Dziękuję Panie mecenasie to wystarcza. Czyli niestety mamy po to prawnika, który się tym zajął,  
aby stwierdzić. Rozumiem, że może się ten punkt podobać, nie podobać. W sensie legislacyjnym jest  
w porządku. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, to ostatnie stwierdzenie wskazuje, że faktycznie obawy są w pełni zasadne,  
bo po prostu ten teren będzie skomunikowany z dwóch stron. Ale ja się odniosę tylko do kwestii tych 
podnoszonych badań, bo ja mam to szczęście w nieszczęściu, że mieszkam w bardzo bliskiej odległości 
strefy przemysłowej i doskonale wiem, jaki jest problem z wykonaniem badań hałasu.  

Oddzielenie tła, uzgodnienie (…), który podmiot przekracza normy – nie mówimy o całości itd., itd. – jeżeli 
mówimy o halach, w tym przypadku faktycznie hala magazynowa raczej nie podnosi hałasu, ale obsługa 
komunikacyjna na pewno tak będzie. Ja akurat podam przykład hal, które gdyby teraz zrobić badanie 
ewidentnie nie przekraczają norm hałasu, ale w lecie, kiedy są upały i pracują wszelkie możliwe 
wentylatory i wyciągi na tych halach, i są otwarte drzwi, te przekroczenia hałasu są na sto procent,  
ale niestety też nie (…) do zmierzenia przez WIOŚ, bo trzeba trafić w odpowiedni czas, w odpowiedni 
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moment z tymi badaniami, plus tak jak mówię często ten hałas odczuwalny jest inaczej, bo się nakłada  
z tłem i jest zwielokrotniony. A wskazanie konkretnego podmiotu, który ten hałas przekracza jest bardzo 
trudne. I tu w przypadku takiej komunikacji, że będzie przejeżdżał jeden, dwa, trzy TIR-y, to ten hałas 
będzie o czwartej, piątej, szóstej rano, ale później w ciągu reszty dnia będzie cicho, a wskazania badań  
– z tego, co się orientuję – będą średnio dobowe albo średnio za jakiś okres na przykład w przeciągu kilku 
dni. To jeżeli od godziny czwartej rano do godziny siódmej i od godziny tam załóżmy dziewiętnastej  
do dwudziestej drugiej będą tłukły się TIR-y, a przez resztę dnia będzie cicho, może się okazać, że żadne 
normy nie są przekroczone. I ja myślę, że tu jest problem, którego się obawiają mieszkańcy, bo tak jak 
mówię, przerabiamy to w praktyce (…) nieraz i wcale się nie dziwię, że takie wnioski składają i chcieliby 
mieć pewność, że to zabezpieczenie będzie, bo takim wytrychem tu może być: dobrze, zrobimy badania. 
Tak, zrobimy badania i w tych badaniach, mogę się założyć, że wszystko wyjdzie w porządku.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.”. 

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

„Przepraszam bardzo.”. 

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

„Ja bym się nie ośmielił…”. 

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

„Panie Przewodniczący.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale ja ad vocem do Pana Przewodniczącego, jeśli Pan pozwoli. 

(…) Podziwiam bardzo, bo Pan już przewidział, jakie te wyniki badań będą, ile TIR-ów, o jakiej godzinie 
przyjedzie – no to jest takie… Ja bym starał się prosić o obiektywne jednak podchodzenie do sprawy,  
bo ja rozumiem, że możemy mieć różne zdania, ale nie przesadzajmy.”.  

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

„Ad vocem Panie Przewodniczący.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie ma ad vocem do ad vocem w naszym Regulaminie. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Ja chciałem się zapytać, bo ta cała dyskusja w tej chwili – moim zdaniem – to jest za przeproszeniem 
„młócenie smoły”, nic nowego nie wniósł tu nikt. Przepraszam, jaki wniosek jest? Bo ja chciałbym (…) 
żeby jakieś z (…) tej całej dyskusji wyciągnąć wnioski. Żadnego wniosku tu nie słyszałem. Mówimy  
to samo, ciągle „w kółko Macieju”, tylko w innym podejściu, a żadnego wniosku nie ma. A ja chciałbym 
coś wiedzieć, co zrealizować mamy, bo ja chcę żeby mieszkańcy mieli faktycznie zapewnione, żeby nie 
mieli hałasu, żeby mieli odpowiednie normy, również nie chcemy blokować. Chcemy żeby przemysł czy 
hale, żeby się budowały, bo po to jesteśmy żeby (…) umożliwić działanie firmom. I tylko co, jakie wnioski? 
Żadnych wniosków konkretnych nie ma oprócz tego, o którym mówiłem, badania.  

Pan Przewodniczący Drabek wnioskował – rozumiem – żeby nie robić badań. To nie będziemy tych badań 
robić ewentualnie, jeśli taki jest wniosek, ale to nie jest wyjście. Ja myślę, że na dzisiaj nie ma innej 
sytuacji jak to, że ten plan trzeba przyjąć i trzeba będzie zrobić badania (…) i jak wybudowana zostanie 
hala – ona też w ciągu dania, dwóch miesięcy nie będzie wybudowana przecież, nim to zacznie działać 
wszystko – i wtedy zobaczymy. Bo były takie sytuacje w naszym mieście, mogę powiedzieć, że były 
dostawy – konkretnie mogę powiedzieć, bo pamiętam to dokładnie – że jeden TIR na dobę na przykład 
jeździł (…) czy dwa TIR-y na dobę (są takie zaopatrzenia np. spożywczych, takie są w Bielsku dzisiaj,  
że jeden TIR na dobę), ale było tak, że jeden TIR na tydzień nawet przyjeżdża. Dlatego kwestia skali tego 
hałasu. Dzisiaj gdybamy sobie tylko wszyscy, zakładamy jakieś hipotetyczne, że o czwartej rano w sam raz 
TIR-y będą, bo się zbiorą wszystkie o czwartej rano, będą jeździły (…). A może będą jechać o dwunastej 
czy o jedenastej, kiedy nikogo nie ma ani dzieci nie ma, ani dorosłych nie ma? Więc gdybanie nic nie daje 
po prostu. Moim zdaniem trzeba realizować inwestycję i zapewnić by mieszkańcy mieli tam odpowiedni 
poziom hałasu, czyli niski, żeby nie były przekroczone granice. I koniec, kropka.”. 

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

„Panie Prezydencie dziękuję za wypowiedź.  

Ja chciałem powiedzieć tak – bo obrosło to w jakieś didaskalia niepotrzebne – mieszkańcy obawiają się 
hałasu, mieszkają blisko strefy przemysłowej, więc te obawy są uzasadnione. Ten plan gwarantuje,  
że zakazane jest przekraczanie norm hałasu. Jeżeli będziemy przy takich sytuacjach – bo to nie jest 
pierwsza taka sytuacja (są rozbieżne interesy sąsiadów, sytuacja stara jak Rada Miejska, można 
powiedzieć) – więc tutaj zawsze są jakieś napięcia. Teraz tak: jeżeli zakładamy (…) od razu, że coś,  
nie wiadomo co, się wybuduje, ale już będzie hałas, że będzie jakieś łamanie prawa i nieprzestrzeganie  
– no tak nie możemy działać. Myślę, że – i tutaj przychylam się do Pana Prezydenta – plan trzeba uchwalić 
i egzekwować jego zapisy. Pan Prezydent się zobowiązał do przyspieszenia tych badań hałasu, które tak 
naprawdę dotyczą nie tego, o czym dzisiaj mówimy, tylko jakiegoś sąsiedztwa, ale być może porównawczo 
to będzie cenne. I to tyle w tym temacie. 

Pan Prezydent Kamiński. Pan Prezydent Kamiński i potem jeszcze dam [głos] Panu i zamykam dyskusję, 
bo…”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale ja decyduję, czy…  

Ad vocem do Pana Prezydenta? A to nie mam wyjścia.  

To bardzo proszę.”.  

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

„Panie Prezydencie, bo Pan włożył w moje usta słowa, których nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem 
żeby nie robić badań, tylko mam świadomość jak to czasami w praktyce wygląda i mówię – jakby 
podsumowując te wszystkie wypowiedzi – czego obawiają się mieszkańcy. I trzeba zadbać o to (…)  
po prostu żeby nie było takiej sytuacji. Ja też nie wiem tak naprawdę, co tam ma powstać,  
czy tam będzie hala, czy tam…”. 

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

„Jaki wniosek Panie Przewodniczący? Jaki wniosek?”. 

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

„Panie Prezydencie, mam nadzieję, bo problem polega na tym, że ja teraz jestem… Nie, niech Pan mnie 
wysłucha – że mamy opinię: Komisja branżowa tej opinii nie wydała. Ja nie jestem członkiem tej Komisji  
i chciałbym wiedzieć, czy głosować teraz za czy przeciw, czy zdjąć z porządku obrad i jeszcze pochylić się 
nad tym projektem. 

Dziękuję.”. 

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

„(…) Dziękuję. 

Panie Przewodniczący to jest Pana opinia. A Komisja nie wydała opinii, bo było 3:3, czyli nie było 
rozstrzygnięcia – po to jest sesja. (…) Idąc tokiem rozumowania Pana Przewodniczącego Drabka  
to (…) jedynym rozwiązaniem (…) – według tego, co Pan mówi, mam nadzieję, że mieszkańcy tak daleko 
nie idą – jedynym rozwiązaniem, które dawałoby im całkowitą pewność, to jest zakazanie budowy  
i wyburzenie wszystkiego co jest w okolicy. Tego nie możemy zrobić. Tam niestety uciążliwość jakaś jest 
ze względu na to, że jest sąsiedztwo strefy przemysłowej. Ona nie jest od dziś, nie wprowadzamy ją tym 
planem. Ja wiem, że są dwie strony i zawsze przy głosowaniu którejś, jako Radni – mówiąc kolokwialnie – 
podpadniemy. Ale prosiłbym o podejmowanie racjonalnych i obiektywnych decyzji i po prostu wyjdzie  
to w głosowaniu. 

Bardzo proszę, udzielam głosu tylko Panu Adamowi Ruśniakowi, a potem Panu Konradowi Łosiowi,  
Pan mieszkaniec, przepraszam, Pan A________. I na tym kończymy dyskusję i przystępujemy  
do głosowania. 

Bardzo proszę – Pan Radny Adam Ruśniak.”. 
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Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja się już jakby nie chcę powtarzać, ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ktoś, kto się przysłuchuje 
tej dyskusji, mógłby odnieść wrażenie, że my mówimy o czymś zupełnie nowym, jakimś nowym planie. 
Tam plan zagospodarowania jest i tam jest strefa usługowo-przemysłowa na dzień dzisiejszy.  
W poprzedniej kadencji my Radni tej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sposób 
świadomy zgłosiliśmy wniosek o zmianę tego planu, m.in. wskutek (…) tych warunków, o których tutaj 
mówił Pan mecenas, mianowicie chcieliśmy, aby skoro jeden podmiot gospodarczy ma możliwość 
zabudowy na cieku wodnym, żeby i drugi miał. Tak że my tu nie mówimy o czymś zupełnie nowym,  
że rozmawiamy o czymś. My zmieniamy istniejący plan z uwagi na to, że inwestor w jakiś taki racjonalny 
sposób byłby zmuszony do budowy jakiegoś romboidalnego tworu. To wychodząc tutaj naprzeciw 
przedsiębiorcom – a przecież też chodzi o to, żeby przedsiębiorcy inwestowali w Bielsku-Białej i tutaj płacili 
podatki – to postanowiliśmy jako ówczesna Rada taki wniosek o zmianę planu złożyć. I w tamtym 
większym planie – bo my zmieniamy tylko jego fragment – (…) były zapisy, że cały ten teren jest 
obsługiwany też przez te drogi. Były zresztą też zapisy chroniące mieszkańców przed akustycznymi jakimiś 
tam niedogodnościami. I to przenosimy, tu się nic nie zmieniło, nawet nie wiem, czy nie są te zapisy 
ostrzejsze, jak choćby to, że jest to wyłączenie tej ulicy Alabastrowej z obsługi tego ternu. 

Tyle dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Tutaj też się poniekąd odniosę do wypowiedzi mojego przedmówcy. To że przenosimy coś z poprzedniego 
planu nie oznacza, że musimy to przyjąć w taki sam sposób jak było wcześniej. Tutaj uważam, że interesy 
mieszkańców nie zostały w sposób wystarczający zabezpieczone. Rzeczywiście tą kością niezgody jest  
ta hipotetyczna sytuacja ochrony tych właśnie hipotetycznych interesów poprzez skomunikowanie tego 
terenu z ulicy Międzyrzeckiej. Uważam, że ten plan jest zbyt daleko idący tutaj, że ten zapis jest tutaj 
zbędny, niepotrzebny, wywołuje wiele konfliktów i napięć. Jak również kwestia, takie pytanie mam: 
Dlaczego na przykład nie uwzględniono tutaj wniosków, uwag mieszkańców dotyczących tego pasa 
zieleni?”. 

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

„Panie Radny przepraszam, że zwracam uwagę, ale uwagi wszystkie po kolei będą grupowo omawiane. 
Więc, po co dublować funkcje? Przed przegłosowaniem musimy przyjąć lub odrzucić uwagi złożone i Pan 
Dyrektor za każdym razem będzie o tym mówił, więc…”. 

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

„Dobrze. Już awansem zapytam i Pan Dyrektor później odpowie, bo uwaga zawiera się…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale Pan Dyrektor będzie mówił, każde pytanie po kolei, każda grupa uwag będzie rozpatrywana.  
Więc ja muszę dbać o to, żeby nie robić tych samych czynności dwa razy. Będzie na to odpowiedź przed 
głosowaniem poszczególnych uwag. 

Bardzo proszę, jeżeli jest kolejny wątek to kontynuować, a jeżeli nie to kończymy dyskusję i przechodzimy 
do głosowania.”. 

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

„Tak że – jeżeli chodzi o o moje stanowisko – uważam, że ten plan nie powinien być przyjmowany. 

Dziękuję.”. 

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

„Tak też to zrozumieliśmy, myślę wszyscy. 

Szanowni Państwo, przystępujemy… A przepraszam Pana.  

Tak, tak, tak – bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, ale tam działalność gospodarcza się toczy. Tam jest częściowy odbiór hali  
i ja codziennie rano o godzinie szóstej, patrząc przez okno w kuchni, widzę jaki jest ruch, ile samochodów 
stoi. Po drugie, profil…”. 

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

„Rozumiem, ale czy ja temu zaprzeczałem?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…(…) o profilu działalności na danym terenie decyduje inwestor a nie Urząd Miasta. W tej chwili to jest 
hala magazynowa, za trzy miesiące, za cztery miesiące to będzie zakład produkcyjny.”. 

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

„Ale czy on będzie mógł przekraczać normy hałasu?”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Będzie przekraczał, bo tam jest dojazd samochodów ciężkich. Przy terenie zabudowanym dopuszczalna 
norma hałasu to jest…”. 

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

„No dobrze, jeżeli będzie przekraczał normy hałasu zostaną odpowiednie czynności wszczęte. I tak muszę 
podejść do tego tematu, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć jaki tam będzie hałas.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja rozumiem, tylko mam dwa, trzy lata…”. 

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

„Jest zapis w planie, że nie można go przekraczać.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„U Pana Rosińskiego o też nie można przekraczać, ale nie możemy tego wyegzekwować.”. 

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

„A kto to stwierdził, że jest przekroczony hałas – bo nie wiem, nawet nie znam sprawy?”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czekamy na badania.”. 

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

„I wtedy się do tego odniesiemy. 

Pan Prezydent tutaj (…) publicznie powiedział, że przyspieszy – bo pewnie ma na to wpływ – te badania  
i będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Tylko mówimy nie o tej inwestycji, bo nie mówimy o Panu 
Rosińskim, tylko o inwestycji tej, której dotyczy plan.”. 
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Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale tam jest, toczy się działalność.”. 

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

„Obawy rozumiemy, naprawdę. My naprawdę rozumiemy Wasze obawy, ale musimy też ufać, że uchwały, 
a zwłaszcza plany, w tym mieście są przestrzegane – tak?  Zdarzają się różne rzeczy i dlatego wiem, stąd 
Wasza myślę nadmierna podejrzliwość, której się nie dziwię; ale my musimy rozpatrywać to w dwie strony. 

Bardzo dziękuję, że Pan wziął udział w dzisiejszej sesji.”. 

 
Wnioskodawca – Pan A________ M________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania…”. 

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

„Do omawiania.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Z uwagi na to, że nie wszyscy Radni z mojego Klubu mogli jakby zapytać o pewne niejasności, w związku 
z tym proszę o 5 minut przerwy.”. 

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

„Dobrze, przychylam się. 

Ogłaszam 5 minut przerwy.”.7 

 
                                                           
7 Godz. 14.25. 
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Przerwa. 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.8 

Przypominam, że jesteśmy w punkcie numer 20: Podjęcie….  

Proszę o zajmowanie miejsc. Punkt numer 20: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy…”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Ale czy możemy procedować?”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Tak, możemy Panie Przewodniczący.”. 

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

„Pięć minut przerwy dawno minęło. 

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego, 
zawartego w Druku Nr 244.  

Informuję, że Rada Miejska przed przystąpieniem do głosowania projektu planu może stwierdzić,  
że konieczne jest dokonanie… – czy mogę prosić o ciszę – (…) konieczne jest dokonanie zmian  
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, czy to w wyniku uwzględnienia uwag  
do projektu planu czy też na przykład z inicjatywy Komisji. 

Przechodzimy do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską zgłoszonych uwag 
do projektu planu, przez podmioty wymienione w „Wykazie uwag do głosowania”, który został Państwu 
Radnym przekazany jako materiał pomocniczy do Druku 244. 

Analiza treści uwag prowadzi do wniosku, że ze względu na niewielką liczbę uwag, powinny one zostać 
przegłosowane indywidualnie. Przypominam, że Radni głosują „za” tylko wtedy, gdy chcą wbrew 
wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli przyjąć.  

Przystępujemy zatem do omówienia uwag, wniesionych po pierwszym wyłożeniu planu, tj. uwagi nr 1  
z 6 maja 2015 i uwagi numer 2 z 15 czerwca 2015, częściowo nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta. 

Bardzo proszę o krótkie omówienie uwagi nr 1.”. 

 

                                                           
8 Godz. 14.33. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan B________ D_______ wnosił prośbę o wydzielenie odpowiedniego terenu zieleni, celem izolacji 
wizualnej i akustycznej od istniejącej zabudowy jednorodzinnej, położonej przy ul. Szafirowej. Tu warto 
wskazać, że właściwie Szafirowa kończy się na tym budynku, który był tu wskazywany, czyli właściwie jest 
to jedna działka położona stycznie do obszaru objętego projektem planu. Ta uwaga została częściowo 
uwzględniona poprzez wprowadzenie do projektu planu zapisu – on też był tutaj już omawiany – o tym 
pasie zieleni izolacyjnej, szerokości minimum 5 metrów, w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.  

Przystępujemy do głosowania tej uwagi. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 1 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Tak, czyli podaję wyniki głosowania. Jesteśmy w komplecie, czyli głosowało 25 Radnych: 1 głos 
wstrzymujący, 10 (…) za, 14 przeciw.  

Uwaga nie została uwzględniona. 

Proszę o krótkie przedstawienie uwagi nr 2, złożonej 15 czerwca przez grupę mieszkańców  
ul. Alabastrowej i Szafirowej.”. 

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

„W tej uwadze poruszone są zasadniczo cztery tematy.  

Po pierwsze, wprowadzenie pasa zieleni wysokiej o szerokości 10 metrów z możliwością rozszerzenia  
w kierunku ulicy Międzyrzeckiej. Ta uwaga została uwzględniona częściowo, poprzez wprowadzenie tego 
zapisu, o którym mówiłem poprzednio, o szerokości minimum 5 metrów pas zieleni.  

Druga sprawa: wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości minimum 20 metrów  
od południowo-zachodniej linii rozgraniczającej teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-
produkcyjną, z terenami mieszkaniowymi nieobjętymi projektem planu. To zostało uwzględnione w ten 
sposób, że linia zabudowy została odsunięta na te wnioskowane 20 metrów w rejonie istniejącego 
budynku mieszkalnego.  

Trzecia kwestia poruszona w uwadze: obsługa komunikacyjna działki 38/8 tylko przez ulicę Regera. To jest 
temat dyskutowany przed przerwą. Uwaga uwzględniona częściowo, czyli poprzez wyeliminowanie obsługi 
ulicą Alabastrową. Pozostaje ten zapis – który był tutaj przytaczany – przez ulice lokalne i zbiorcze.  

I czwarta sprawa poruszona w uwadze: prośba o zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 30%  
w miejsce proponowanych 20. I ta sprawa nie została uwzględniona – proponujemy pozostawienie 20%. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 2 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Wynik podobny jak poprzednie głosowanie: 1 osoba się wstrzymała, 10 było za, 14 Radnych przeciw.  
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W związku z tym uwaga nie została uwzględniona – (…) głosował komplet Radnych. 

Przystępujemy teraz do omówienia jednej uwagi zgłoszonej po drugim wyłożeniu planu również przez 
grupę mieszkańców ul. Alabastrowej i Szafirowej. 

Bardzo proszę o przedstawienie tej uwagi przez Pana Dyrektora.”. 

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

„Zasadniczo w tym piśmie pojawiają się ponownie te cztery tematy, zgłoszone wcześniej przez 
mieszkańców, a więc po pierwsze zieleń izolacyjna w pasie o szerokości minimum 10 metrów. Uwagi 
wszystkie te są oczywiście rozpatrzone negatywnie przez Prezydenta, ponieważ te kwestie były 
analizowane po pierwszym wyłożeniu i częściowo uwzględnione w wyniku rozpatrzenia tamtych uwag.  

Druga rzecz: linia zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy 20 metrów wzdłuż granic działek  
39/104 i 39/133.  

Trzecia sprawa: propozycja obsługi komunikacyjnej dla działki 38/8 wyłącznie przez ulicę Regera.  
To zostało rozbudowane o propozycję zakazu lokalizowania ciągów komunikacyjnych w pasie o szerokości 
mniejszej niż 20 metrów, wzdłuż granicy tej działki z zabudową mieszkaniową, oraz o propozycję 
określenia w planie warunków ochrony akustycznej, a dokładnie wprowadzenie zakazu przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z określeniem w decybelach tych poziomów.  

I czwarta sprawa: ponownie powierzchnia biologicznie czynna. Mieszkańcy proponują zwiększenie do 30% 
a w projekcie planu jest 20%. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 3 nieuwzględnionej w całości przez 
Prezydenta Miasta? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Wynik podobny. Głosowało 25 Radnych: 10 by było za, 1 osoba wstrzymująca, 14 przeciw. 

Uwaga (…) nie została uwzględniona. 

W związku z nieuwzględnieniem uwag przez Radę Miejską – zgłoszonych – zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – bardzo proszę o ciszę – przystępujemy do głosowania 
projektu planu, zawartego w Druku Nr 244. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta: 1 głos wstrzymujący, 10 przeciw, 14 za.”. 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym 
pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte 
Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej 

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

„Przechodzimy do punktu 21 porządku obrad, Druk Nr 245, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – bardzo proszę Państwa  
Radnych jednak o wytrzymanie do końca – planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami 
Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury 
technicznej. 

Obradowała nad tym projektem Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wydała opinię 
pozytywną. 

Czy są jakieś głosy w sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu 22 „Sprawy różne”. 

Jako pierwszego (…) poproszę mieszkańca, który uzyskał prawo zabrania głosu – Pan K_______ J_____. 

Bardzo proszę o zabranie głosu. 

Czy jest Pan K_______ J____?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
„Jest”. 

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

„Jest.  

Okej Zatem czekamy. 

Proszę bardzo tutaj podejść do mównicy i zabrać głos. 

Bardzo proszę i proszę nam powiedzieć, co Pana sprowadza.”. 
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Wnioskodawca – Pan K______ J_____ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry. 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

pragnę podziękować w imieniu swoim oraz całej „noclegowni” za zgłaszane wcześniej problemy, że nie 
było piecyków (…). Otrzymaliśmy. Nie było pralek automatycznych, bo były zepsute i innych wiele rzeczy  
– wykładzin, drzwi. Za to z całego serca wszystkim Państwu serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak 
również w imieniu wszystkich bezdomnych.  

Mam prośbę tutaj do Państwa, do Pana Prezydenta. Wiele osób (…) – bo napisaliśmy pisma o przydział 
mieszkań, wiele osób otrzymało odmowę. Bardzo proszę wziąć ten wniosek jakoś z ZGM-u, (…)  
bo pragniemy wyjść z bezdomności, staramy się, ale jeżeli nie otrzymamy tych mieszkań…. Ja Państwu 
przedstawię swoją sytuację. Mam 750 zł renty, choruję na wiele chorób i pragnąłbym wyjść z tej 
bezdomności, ale nie jestem w stanie wynająć mieszkania i utrzymać się jeszcze cały miesiąc  
– na żywność, na wszystkie środki potrzebne do życia. Więc pragnę, aby ZGM i Pan Prezydent w tej 
sprawie…. Z całego serca Pana proszę i Państwa, [aby] jakoś ZGM spróbował jeszcze raz żeby te wnioski 
były na nowo – bo napisaliśmy pisma do ZGM-u – rozpatrzył. Tyle bym miał.  

Przede wszystkim teraz chcę Państwu wszystkim złożyć serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia: dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego.  

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i za wszystko co tutaj powiedziałem. Serdeczne Bóg zapłać.”. 

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

„Dziękujemy bardzo. W imieniu myślę wszystkich dziękujemy za życzenia. Dziękujemy, że Pan nas 
odwiedził. Cieszymy się, że część spraw udało się już uregulować. Oczywiście Pan Prezydent słyszał Pana 
postulaty i na pewno się do nich odniesie – nie wiem, czy już, czy po wystąpieniach innych. 

Bardzo Panu dziękuję. 

Jesteśmy w punkcie „Sprawy różne”. Jako pierwszy zgłosił się do głosu Pan Przewodniczący Przemysław 
Drabek. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie mam jedno pytanie dotyczące przetargu na wyposażenie stadionu. Z tego co ja kojarzę 
miał być tam rozstrzygnięty początkiem listopada – nie wiem, czy to było 10. W dniu wczorajszym – z tego 
co się orientuję – w BIP-ie jest informacja, że ten przetarg jest unieważniony. Proszę mi powiedzieć co się 
stało i dlaczego. To jest pierwsza rzecz. 

A druga rzecz: Jakie są plany zakończenia tej inwestycji, jak wygląda sytuacja teraz z inwestycją  
na Stadionie Miejskim? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś. 

Proszę o zabranie głosu.”. 
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Radna Barbara Waluś 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja mam takie pytanie: Czy miasto nie ma wpływu na Fundację Rozwoju Miasta, że nie utrzymują  
w należytym stanie przystanków MZK? Na poprzedniej sesji poruszałam właśnie sprawę m.in. przystanku 
„Lipnik Granica” i rozumiem, że końcowy przystanek „6”, że to on jest w gestii Fundacji Rozwoju Miasta, 
bo mówiłam, że brakuje bocznej szyby, a ponadto 1/5 pokrycia dachowego jest zerwana.  

Druga sprawa: Czy istnieje możliwość – bo się pytają mnie mieszkańcy – przedłużenia kursowania 
autobusów MZK linii nr 13 z centrum Lipnika do ul. Wielkopolskiej w celu lepszego skomunikowania 
Osiedla Ks. Brzóski? „13-ka” od skrzyżowania z ulicą Żywiecką w kierunku centrum miasta jeździ inną trasą 
niż „35-ka” i czy to jest możliwe w realizacji w roku 2016, jeżeli zostały zwiększone kilometry przejazdu.  

Za przystankiem autobusowym linii nr 6 „Lipnik Górny”, po prawej stronie drogi Krakowskiej,  
idąc w kierunku przystanku „Lipnik Kopiec”, w miejscu gdzie był wyburzony budynek, po przeciwległej 
stronie drogi jest skręt w lewo do ul. Reksia jest wgnieciona w podłoże kostka brukowa na całej szerokości 
i na dosyć długim odcinku chodnika. Podczas opadów deszczu zbiera się w tym miejscu woda na kostce 
brukowej i nie sposób obejść idąc chodnikiem, tylko trzeba w nią wejść, nierzadko (…) mając potem 
przemoczone buty, względnie wychodzić na ruchliwą ulicę Krakowską. Też bym prosiła o tę naprawę tego 
chodnika wiosną 20[1]6 roku.  

Jeszcze jedna sprawa. Czy istnieje możliwość ustanowienia przejścia dla pieszych i oznakowania  
go – pionowo i poziomo – przy ul. Polnej nad kościołem parafialnym w miejscu gdzie jest brama 
wyjazdowa z terenu wokół kościoła i przejście przez ul. Polną na parking samochodowy. Jadąc w tym 
miejscu ulicą Polną w dół jest po prawej stronie lustro sferyczne, ale nie chroni ono pieszych 
przechodzących w ul. Polną. 

Jeszcze mam jedną sprawę do Pana Przewodniczącego Rady Miasta…”. 

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

„Słucham uważnie.”.  

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

„…, bo dzisiaj była sytuacja taka, że po 4,5 godzinach obrad była zrobiona przerwa i wtedy faktycznie 
można było skorzystać z przerwy fizjologicznej, a tak ludzie wychodzili, znaczy Radni wychodzili i był 
moment, że był problem, że może za chwilę nie być quorum. Za moich czasów, 21 lat temu, gdy 
Przewodniczącym był Henryk Juszczyk, Wiceprezydentem był Pan Michniowski z Radnych była Pani 
Nalepowa czy był Pan Ryszka…”. 

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

„Piękne czasy.”.  

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

„… – tak – były zarządzone przerwy w obradach (nawet była godzinna) i później był powrót na salę;  
nie mówię o godzinnej, ale o fizjologicznej 15 minut. I proponuję żeby taką rzecz wprowadzić  
do Regulaminu obrad sesji Rady Miejskiej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy to jest wniosek formalny?”.  

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

„Bo ja na przykład byłam ławniczką…”. 

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

„Przepraszam, czy to jest wniosek formalny?”.  

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

„Tak, wniosek formalny.”. 

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

„W takim razie głosujemy.”. 

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

„Ale jeszcze, jeszcze dopowiem.”. 

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

„No nie…”. 

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

„Czy… Pan już mi przeszkadza. 

Dobrze.  

A więc byłam dwa razy ławniczką w sądzie i też tak samo były przerwy fizjologiczne. Chodziłam dużo  
na rozprawy karne jako publiczność do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i sędzia obowiązkowo  
po trzech godzinach przerywał obrady i robił 15-minutową przerwę fizjologiczną. Również autokary jadące 
gdzieś trasą robią po trzech godzinach przerwę.  

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

„Dziękuję Pani Radna. 

Mam proste rozwiązanie, bo o każdej porze każdy Radny może zgłosić wniosek formalny, jeżeli jest taka 
potrzeba o…”.  

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

„To mam na piśmie złożyć?”. 

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

„Nie, bo dotychczas…, bo ja jestem tutaj radnym dopiero 9 lat i przez te 9 lat każdy o każdej porze bez 
pisemnego [wniosku] po prostu może zgłosić się do głosu i poprosić o taką przerwę.”. 

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

„Tylko właśnie przy głosowaniach seryjnych jest problem. Tak jak dzisiaj było – jedna by osoba wyszła nie 
byłoby quorum i trzeba by przerwać obrady.”. 

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

„Ale nie, nie trzeba by było, bo tu Pani mówi o sytuacji: „Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem”. 
Ale informuję Panią, że o każdej porze każdy Radny może złożyć wniosek o przerwę. Jeżeli zbyt długie 
dzisiaj obradowanie spowodowało u Pani jakiś dyskomfort, za to przepraszam. Następnym razem 
wystarczy dać mi znać i ja się odniosę. Niemniej od przerwy jest prowadzący….”. 

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

„To dlaczego to nie wprowadzić do Regulaminu?”. 

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

„Dobrze, okej. W takim razie wniosek formalny, sformułowany przez Panią Radną jest taki, żeby 
wprowadzić do Regulaminu…”.  

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

„No nie. Jest wniosek formalny… 

Ja bardzo proszę o ciszę, bo przecież zmierzamy do końca. 

Pani Radna złożyła wniosek o to, aby po trzech godzinach obradowania wprowadzić przerwę fizjologiczną 
15 minut. 

Bardzo proszę, kto jest za tym wnioskiem?”.   

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

„W sprawie formalnej. 

A jak ktoś będzie po dwóch godzinach potrzebował, to nie wolno mu wyjść?”.  

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

„Wolno. 

Ale proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za?”.  

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

„To wtedy wyjdzie jedna osoba…”. 

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

„Przepraszam, ale nie udzieliłem Pani głosu. 

Kto jest za? Nie widzę. Kto jest przeciw? Liczymy, liczymy. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?”.  

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

„Ja nie zdążyłam zagłosować za, tak szybko Pan powiedział.”. 

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

„Tak. Ile mamy wstrzymujących się? Kto liczy, bo nie ma Pana Karola Markowskiego?  

Czyli tak: 1 za Pani Radnej….”. 
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Radna Barbara Waluś 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja głosuję za.”. 

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

„Tak, czyli jest 1 głos za. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć – tak? Dziesięć wstrzymujących. Kto był przeciw? Dziękuję. Raz, dwa, 
trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wniosek nie przeszedł. 

Bardzo proszę, do głosu zgłosił się Pan Radny Szczepan Wojtasik. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Ja jeszcze z tej przerwy nie korzystałem, ale ja w innej tonacji.  Chciałem tutaj przekazać życzenia, które 
przez te trzy dni ostatnie słyszałem po stronie wschodniej. Byłem z wyjazdem, 700, 800 kg było 
zawiezionych teraz produktów mikołajowych. To rzeczywiście pomoc naszych szkół, jak i środowiska 
sąsiednich Kóz przyczynia się, że co roku ten transport jedzie na Wschód – tutaj w okolice Lwowa, 
Żydaczowa, Stryja, Brzozdowiec. I rozmowa z mieszkańcami przez sobotę, niedzielę – bardzo prosili, żeby 
przekazać życzenia właśnie Panu Prezydentowi, który wspomaga taką akcję (myślę że duchowo, ale też na 
następny raz włączy w tę akcję Urząd Miasta), żeby przekazać życzenia właśnie świąteczne w zdrowiu  
i w pomyślności. Natomiast też mam informacje z Berdiańska, które jest miastem partnerskim i te pozornie 
spokojne Święta chcą mieszkańcy przeżywać bardziej w łączności właśnie z nami tutaj z miastem Bielska-
Białej.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

ja bym (…) bardzo prosił o wyjaśnienie pokrótce sytuacji, jaka obecnie panuje w Straży Miejskiej  
po rezygnacji Komendanta. Czy można się dowiedzieć, czy ta rezygnacja miała faktycznie coś wspólnego  
z niedawną publikacją pewnego tygodnika, którego nazwy nie chcę wymieniać? Kto obecnie w Straży 
Miejskiej pełni obowiązki Komendanta? Do kiedy ta sytuacja tymczasowości będzie w Straży Miejskiej 
trwać? Kiedy zostanie ogłoszony konkurs, jak to będzie wyglądać? Czy są już jakieś nazwiska, jakieś 
kandydatury przewidywane? 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie… A jeszcze jest jedna sprawa różna. 

Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Najpierw się chcę zapytać, czy mogę zadać pytanie odnośnie jednej interpelacji z marca, ale tylko części 
interpelacji, bo troszkę mi to umknęło – ale to już tak na koniec chciałam. Jak Pan Przewodniczący wyrazi 
zgodę to zapytam.”. 

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

„Mieści się to w kategorii „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę.”.  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Mianowicie w marcu składałam interpelację w sprawie zakupu automatycznych (…) defibrylatorów tutaj  
w Urzędzie Miasta i dostałam tutaj odpowiedź od Pana (…) Grzegorza Tomaszczyka, że będzie w tej 
sprawie wydana opinia ekspertów. Chciałam się dowiedzieć, czy jest taka opinia ekspertów, czy Państwo 
się zwrócili, czy jest konieczność, czy jest możliwość zamontowania takich automatycznych defibrylatorów? 
Na jakim etapie jest ta sprawa?”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.” 

Bardzo proszę Panie Prezydencie odnieść się do spraw poruszanych. 

Dziękuję.”. 

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

„Pan Przewodniczący Drabek. 

Został unieważniony przetarg, dlatego że kwota, którą zaoferował jedyny oferent (…), przewyższała 
znacznie kwotę, którą mieliśmy przeznaczoną na to. Odpowiedź jest bardzo tutaj prosta na to. 

Pani Radna Waluś. 

Na pierwsze pytanie jest bardzo krótko. Czy mamy wpływ na Fundację Rozwoju Miasta? Nie mamy 
żadnego, cały czas po sądach się tylko włóczymy, procesujemy się, nie mamy żadnego wpływu. Ale w tej 
chwili Fundacja Rozwoju Miasta jest w upadłości, jest ogłoszona upadłość Fundacji i myślę, że ten proces 
(…) zakończy tę działalność tej Fundacji. 

Pozostałe sprawy to nie odpowiem w tej chwili. Jak dostaniemy na piśmie, to się odniesiemy do tego,  
do tych autobusów wszystkich, bo to trudno się dzisiaj odnieść do sprawy. 
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Pan Radny Rodak. 

Straż Miejska. Sprawa jest bardzo prosta. Pan Komendant złożył rezygnację i pełni obowiązki jego 
Zastępca w tej chwili. Tak że sprawy nie ma. Prawdopodobnie – nie wiem – myślę, że z dniem 1 stycznia, 
w związku z tym, że jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, powołam Komendanta, który będzie  
na zastępstwo, będzie pełnił obowiązki Komendanta, po czym – jak Pan Komendant skończy swoje 
chorobowe – ogłoszę konkurs na Komendanta Straży Miejskiej.”. 

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

„Ad vocem.”. 

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

„Ad vocem – tak?  

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.  

Chciałem zapytać, czy nazwisko Pana G_______ G_______ jest brane pod uwagę?”. 

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

„Proszę Pana ja takich rzeczy nie komentuję, bo nie komentuję takich spraw po prostu. Jak będzie 
powołany pełniący obowiązki (…), to wtedy będzie podane. Komendant Straży Miejskiej musi być 
opiniowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i dlatego żadnych danych nie będę podawał, bo nie 
wiem. Jest w opiniowaniu w tej chwili w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach i póki nie będzie opinii 
Komendanta Wojewódzkiego, to ja nie mogę się na ten temat wypowiadać.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Sekretarz.”. 

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

„Jeszcze odpowiedź dla Pani Radnej Gorgoń-Komor. 

Owszem, opinie ekspertów były, były jak najbardziej pozytywne. Poprowadziliśmy ten temat dalej, 
zrobiliśmy nawet rozstrzygnięcie przetargowe. Było wielu oferentów i niestety musieliśmy go unieważnić, 
ponieważ nie zabezpieczyliśmy wystarczającej kwoty – jak się okazało – na zapewnienie zakupu 
defibrylatora, ale to nam z kolei umożliwiło do działania, już potem bardziej samodzielnego, z wolnej ręki. 
Więc mogę Panią zapewnić, że ten defibrylator od poniedziałku będzie zainstalowany w Biurze Obsługi 
Interesanta.”.  
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo proszę, ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek do Pana Prezydenta.”.  

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

„Dziękuję też za tą ostatnią odpowiedź, bo pamiętam tę interpelację sprzed jeszcze dwóch kadencji  
o defibrylatory – doczekaliśmy się, to bardzo dobrze. 

Panie Prezydencie, odpowiedział Pan na pierwszą część mojego pytania, czyli OK, rozumiem przetarg był 
unieważniony, bo zbyt wysoka kwota. A kiedy w takim razie planowane odbiory i zakończenie inwestycji  
na stadionie?”. 

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

„W tej chwili trwają sprawy prawie kończące już – jeśli chodzi o wykonawstwo na stadionie – i w tej chwili 
jest problem dokumentacji, która jest jak wiemy w Starostwie w Cieszynie i w tej chwili tam czekamy 
praktycznie na dokumenty ze Starostwa w Cieszynie. Kiedy będą kompletne dokumenty, wtedy 
przystąpimy do odbioru – chociaż część odbioru się już odbywa – będzie kompletny odbiór całego 
stadionu.”. 

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

„Dziękuję.  

Szanowni Państwo, ponieważ już jest to ostatnia sesja przed Nowym Rokiem i Świętami Bożego 
Narodzenia pozwólcie, że w imieniu Rady Miejskiej złożę wszystkim Państwu, a przede wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia, aby 
nadchodzący rok nie był (…) gorszy, o ile się da lepszy – myślę, że zawsze optymistycznie patrzymy  
w przyszłość. Przede wszystkim chciałem życzyć spokoju – mamy aktualnie trochę zawirowań w naszym 
kraju, mam nadzieję, że one niedługo się skończą. I chciałem w imieniu swoim i wszystkich Radnych 
życzyć Państwu, Panu Prezydentowi, wszystkim obecnym na sali zdrowia i spokoju w Nowym Roku. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Ja również Panie Przewodniczący przyłączam się w imieniu swoim i myślę, że wszystkich pracowników  
–  nie tylko Urzędu, ale i wszystkich jednostek – z życzeniami dla Pana Przewodniczącego, dla Prezydium,  
dla wszystkich Radnych, żeby ten przyszły rok był przede wszystkim spokojny, żebyśmy w spokoju mogli 
pracować i realizować swoje zadania. Jeszcze raz wszystkiego Państwu, Państwu najbliższym życzę: 
Spokojnych Świąt i spokojnego, dobrego przyszłego roku. 

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

„Dziękujemy.”. 

 
Ad 23 
Zakończenie obrad 

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

„A wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.9 

Bardzo dziękuję.”. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Godz. 15.03. 


