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Protokół Nr XV/2016 

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 9 lutego 2016 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XV 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 XV sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez 

Ministra Obrony Narodowej. 
 

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej. 
 

4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
 

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 

6. Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2015.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-
Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. z działalności za 2015 rok. 
SPR. NR 26 

 
7. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.01.2016 r.  

w sprawie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2015 r. 
SPR. NR 27 

 
7a.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej. 

DRUK NR 285 

Punkt 7a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
DRUK NR 279 - II WERSJA 

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

DRUK NR 280 

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

z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 281 

 
 

http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3426350
http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3426360
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_279_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_280.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_281.pdf
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10a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

  z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 
DRUK NR 283 

Punkt 10a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

będące w zakresie zadań własnych. 
DRUK NR 269 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania rocznego 

sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2015 roku do 
31.12.2015 roku. 
DRUK NR 268 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielsko-Biała jako członka 

stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 
DRUK NR 272 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej  

do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. 
DRUK NR 278 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/155/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR 275 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 253 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 254 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych  
im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 255 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 256 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 257 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Bielskim 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 258 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 259 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1  

w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 260 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_283.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_269.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_268.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_272.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_278.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_275.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_253.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_254.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_255.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_256.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_257.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_258.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_259.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_260.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 261 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 262 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  

w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 263 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11  

im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 264 

Punkt 27 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Zespole Szkół 
Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 265 

Punkt 28 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 266 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 267 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Bielsko-Biała 

a Gminą Wilamowice oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty w zakresie powierzenia wykonania 
zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. 
DRUK NR 271 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 273 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/219/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej 
skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła "Wapienica". 
DRUK NR 274 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 277 

 
34a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 284 

Punkt 34a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_261.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_262.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_263.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_264.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_265.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_266.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_267.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_271.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_273.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_274.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_277.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_284.pdf
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35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej  
przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398 o pow. 414 m2 obręb Górne Przedmieście, 
na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do 
udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości. 
DRUK NR 270 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego przy ulicy Przemysłowej. 
DRUK NR 276 

 

36a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
   przestrzennego Bielska-Białej. 

 DRUK NR 282 

 Punkt 36a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 2. 
 
37. Sprawy różne. 

 
38. Zakończenie obrad.  

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2016 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godzinie 10.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XV sesję Rady Miejskiej, 

przywitał zebranych. 

 
Ad 2 
Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez 
Ministra Obrony Narodowej 

 
Ceremonię wręczenia rodzicom żołnierzy srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych 

przez Ministra Obrony Narodowej przeprowadził Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek 
Zawada w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta. 

 
Decyzją Nr 2424/KADR Ministra Obrony Narodowej, z dnia 30 października 2015 roku, srebrne medale  
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali: 
▪ Pani Amalia Folek – córka Franciszka,  
▪ Pani Janina Lapczyk – córka Ludwika, 
▪ Pan Stefan Lapczyk – syn Ludwika, 
▪ Pani Kazimiera Pszczółka – córka Władysława. 

 
Pismo Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej (Nr 41/16 z dnia 08/01/2016) w sprawie 
uroczystego wręczenia medali rodzicom żołnierzy – Załącznik Nr 6 do protokołu.  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_270.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_276.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_282.pdf
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W tym punkcie obrad po zakończonej uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
poddał pod głosowanie wnioski w sprawie zmian w porządku XV sesji RM. 
 
1) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 27, tj. projektu uchwały  

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Zespole 
Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej  
(Druk Nr 264). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 27: 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11  
im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Bielsku-Białej (Druk Nr 264). 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 28, tj. projektu uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej (Druk Nr 265). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 28: 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Zespole Szkół 
Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej  
(Druk Nr 265). 

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

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej  
(Druk Nr 282). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 36a: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej (Druk Nr 282). 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_282.pdf
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4) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 roku  
w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 283). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10a: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 283). 
 

5) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 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 (Druk Nr 284). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 34a:  
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 284). 

 
6) Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej (Druk Nr 285). 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 7a:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej (Druk Nr 285). 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał dodatkowe informacje nt. porządku  

XV sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2016 roku, niewymagające głosowania. Uwzględniając powyższe 
Rada Miejska w punkcie 8 obradowała nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2016 rok (Druk Nr 279 - II wersja). 
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Ad 3 
Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prowadzenia kontroli organizacji ruchu drogowego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.1.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką, Radnym Marcinem Lisińskim, 

Radnym Leszkiem Wieczorkiem, Radny Szczepanem Wojtasikiem w sprawie „koncepcji Muzeum Bajki  
i Animacji w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.2.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia ponownej analizy dotyczącej możliwości 
wybudowania parkingu oraz zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.3.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przywrócenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców Bielska-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.4.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przyzakładowych żłobków i przedszkoli dla pracowników szpitali”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.5.2016. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „wprowadzenia w Bielsku-Białej programu adaptacji na lokale 

mieszkaniowe lokali wyłączonych z użytku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.6.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „nowych wiat przystankowych przy ul. 3 Maja”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.7.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wieloletnich zaniedbań przy zabezpieczeniu wystroju Apteki pod 
Jeleniem”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.8.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „opóźnień w dopuszczeniu stadionu miejskiego do użytku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.9.2016. 

http://www.um.bielsko.pl/
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „sytuacji pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.10.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „warunków pracy i zatrudnienia pracowników obsługi parkingów  
po likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarczego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.11.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „informowania o przekroczonych normach zanieczyszczenia 
powietrza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.12.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zwiększonego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.13.2016. 

▪ Interpelacja, która nie została przedstawiona przez Radnego Maurycego Rodaka na sesji Rady Miejskiej:  
w sprawie „wprowadzenia w błąd radnych przy niewłaściwym uzasadnieniu projektu uchwały o likwidacji 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 i Gimnazjum Specjalnego nr 20”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.14.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wymiany nawierzchni ulicy Złotej w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.15.2016. 

 
Radny Karol Markowski 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „utworzenia oznakowanego miejsca parkingowego przy ZOZ  

na ul. Cechowej w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.16.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ograniczenia prędkości na ul. Stażystów w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.18.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia remontu ul. Gładkiej w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.17.2016. 

 
Radna Barbara Waluś 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „naprawy drogi w ramach gwarancji, ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-

Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.19.2016. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką, Radnym Marcinem Lisińskim, 

Radnym Adamem Ruśniakiem w sprawie „targowiska w Komorowicach”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.20.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wodociągu przy ul. Na Fermie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.21.2016. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolistej  

z ul. Kowalską”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.22.2016. 
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Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozbudowy przedszkola nr 10 przy ul. Akademii Umiejętności”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.23.2016. 

▪ Przedstawia interpelację w sprawie „przejść dla pieszych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.24.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację złożoną wspólnie z w sprawie „wynagrodzenia przebywającego na zwolnieniu 

lekarskim komendanta Straży Miejskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.25.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „sejfu przekazanego przez Urząd Miejski Straży Miejskiej w Bielsku-
Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.26.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozbudowy ul. Cieszyńskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.27.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „miejsc w publicznych przedszkolach dla dzieci w wieku 3 lat”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.28.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „banerów reklamowych będących własnością miasta Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.29.2916.  

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „alarmu smogowego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.30.2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zwrotu archiwów do Bielska-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.31.2016. 

 
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult,  
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Maurycy Rodak, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Grażyna Nalepa, Radny Szczepan Wojtasik.  

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2015.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. z działalności za 2015 rok 

 
O godzinie 11.49 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu.  

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Pan Mikołaj Jakimowicz – Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności RM.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 26) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie” 
(RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 26. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ZK.551.5.2015.MC  
Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r. z działalności za 2015 rok. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.01.2016 r.  
w sprawie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu  
na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2015 r. 

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

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 7 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 27) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
(RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 27. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.01.2016 r. w sprawie z realizacji Uchwały Rady 
Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, 
zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w IV kwartale 2015 r. 

 
Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej 

 
Punkt 7a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 285) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 285. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/246/2016 
 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych  
Rady Miejskiej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 279 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 279 – II wersja.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/247/2016 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-

Białej na 2016 rok, 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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 280) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 280. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/248/2016 
 

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

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

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

Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 281) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 281. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/249/2016 
 

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

 

 

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

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej 

 
Punkt 10a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej, 

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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 283) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 283. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/250/2016 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 roku  

w sprawie opłaty targowej 
 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie zadań własnych 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych, 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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 269) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 269. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/251/2016 
 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  
za świadczenia z pomocy społecznej  
będące w zakresie zadań własnych 

  

 

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

 
O godzinie 12.10 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania rocznego 
sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2015 roku  
do 31.12.2015 roku 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres  

od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury.  

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 268) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 268. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/252/2016 
 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
celem przeprowadzenia  

badania rocznego sprawozdania finansowego  
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 
 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielsko-Biała jako członka 
stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pana Anna Zgierska – Naczelnik Wydziału  
Promocji Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich 
Miasta Bielsko-Biała jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 272) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 272. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/253/2016 
 

w sprawie ustalenia składek członkowskich  
Miasta Bielsko-Biała jako członka stowarzyszenia o nazwie  

Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej  
do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielska-Białej do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin  

i Powiatów, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 278) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 278. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/254/2016 
 

w sprawie upoważnienia  
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej 

 do udziału w pracach  
Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 

 

 

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

 
 

Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/155/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Zrównoważonej Energii. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/155/2015  

z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”, 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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 275) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Bronisław Szafarczyk.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 275. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/255/2016 
 

w sprawie zmiany uchwały nr X/155/2015  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu  
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

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

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 

dyskusję nad projektami uchwał zawartymi w punktach od 16 do 25 porządku obrad przy rozłącznym 
głosowaniu tych projektów. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych RM. 

 
Informacje na temat projektów uchwał przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty.  
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W tym punkcie obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Przemysław Drabek. 

 
Opinie wydane do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole 
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 253) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 253. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/256/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
III Liceum Profilowanego  

w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole 

Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

kolegialnych rady gminy” 2016 rok (RM.0014). 
 

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 254) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 254. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Katarzyny Balickiej. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/257/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
IV Liceum Profilowanego  

w Zespole Szkół Ekonomicznych  
im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

kolegialnych rady gminy” 2016 rok (RM.0014). 
 

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 255) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 255. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda 
Batyckiego. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/258/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych 

im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 256) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  

rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 256. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/259/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych 

im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej przedstawił  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 257) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 257. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 



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

  

 

  Strona 24 z 42 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

RM.0002.1.2016 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/260/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum Budowlanego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Bielskim 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Bielskim 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej przedstawił  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 258) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 258. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/261/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Profilowanego dla Dorosłych  

w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 259) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 259. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/262/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum dla Dorosłych nr 1  

w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1  
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w 

Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej przedstawił  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

kolegialnych rady gminy” 2016 rok (RM.0014). 
 

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 260) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 260. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/263/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1  

w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej przedstawił  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 261) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 261. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/264/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  

w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  

w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przedstawił Przewodniczący  
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 262) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 262. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/265/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  

w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  
w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  

w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury RM,  
▪ Młodzieżowej Rady Miasta. 

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

Opinia Młodzieżowej Rady Miasta znajduje się w zbiorze pt. „Prace młodzieżowej rady gminy” 2016 rok 
(RM.0031). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 263) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 263. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/266/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  

w Bielskiej Szkole Rzemiosł  
w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11  
im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Zespole Szkół 
Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej 

 
Opinie wydane do projektu uchwały zamiaru likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 266) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Radny Piotr Ryszka, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Przemysław Drabek, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna 
Piegzik-Izydorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps.  
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 266. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/267/2016 
 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1  

w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej  
im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących  
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-

Biała, przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 267) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 267. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 



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

  

 

  Strona 31 z 42 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

RM.0002.1.2016 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/268/2016 
 

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

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do szkół podstawowych i gimnazjów  

prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 
 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Bielsko-
Biała a Gminą Wilamowice oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty w zakresie powierzenia 
wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 

 
Informacjr na temat projektu uchwały oraz opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Wilamowice 
oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego 

z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 271) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
W tym punkcie głos zabrała Radna Bogna Bleidowicz. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 271. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/269/2016 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień  
pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Wilamowice  

oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty  
w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego  

związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 
 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg 

gminnych w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 273) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 273. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/270/2016 
 

w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych  
w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/219/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej 
skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła "Wapienica" 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/219/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1  
w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła "Wapienica", przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 274) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 274. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/271/2016 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/219/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

24 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia  
od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1  
w obszarze jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką,  

po północnej stronie węzła "Wapienica" 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 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/103/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 277) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 277. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/272/2016 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości opłat 
 za korzystanie z parkingów miejskich  
położonych poza drogami publicznymi 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 34a 
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 

 
Punkt 34a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

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

 
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego do projektu uchwały wniesiono 
autopoprawkę w § 1 pkt 1). Słowa „Prokuratura Rejonowy” (tj. Prokuratura Rejonowy Bielsko-Biała  
– Południe, Prokuratura Rejonowy Bielsko-Biała – Północ) zastąpiono zwrotem „Prokuratura Rejonowa”  
(tj. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe, Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ). 

 
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 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze 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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 284) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 284. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/273/2016 
 

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” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej  
przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398 o pow. 414 m2 obręb Górne 
Przedmieście, na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz upoważnienia Prezydenta 
Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała położonej przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398 o pow. 414 m2 obręb 
Górne Przedmieście, na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz upoważnienia Prezydenta 

Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 270) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pani Urszula Godyń.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 270. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/274/2016 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
zabudowanej budynkiem użytkowym  

stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  
położonej przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398  

o pow. 414 m2 obręb Górne Przedmieście,  
na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej  

oraz upoważnienia Prezydenta Miasta 
do udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego przy ulicy Przemysłowej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej, 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” 2016 rok (RM.0014). 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 276) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 276. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda 

Batyckiego. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/275/2016 
 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 36a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Bielska-Białej 

 
Punkt 36a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
 
Przedmiotowy 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” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 282) znajduje się w zbiorze „Projekty uchwał  
rady gminy” 2016 rok: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Dyrektor Biura 
Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek, Pan Jacek Biel – Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Radna Małgorzata 
Zarębska, Radny Roman Matyja. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnego Romana 

Matyi o zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku obrad. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania  n i e   p r z y c h y l i ł a    s i ę    do wniosku Radnego Romana 
Matyi o zdjęcie punktu 36a z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
Uwagi wniesione do projektu Studium przedstawiła Pani Małgorzata Tyrlik – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 

 
Procedurę głosowania uwag wniesionych do projektu zmiany Studium przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził następujące głosowania. 

  
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 1 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1 nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 2 z dnia 20 maja 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 7 

▪ przeciw: 18 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2 nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 3 z dnia 27 maja 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 23 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 3 nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 4 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer  4 w części 
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
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Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 7 z dnia 14 maja 2015 roku, w części nieuwzględnionej przez 

Prezydenta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 7  w części 
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 8 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 8  w części 
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta – po I wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 1 z 22 października 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1  nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 2 z 10 listopada 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta  
w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2  nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 

 
Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 3 z 16 listopada 2015 roku, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta  
w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 3  nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta w całości – po II wyłożeniu projektu zmiany Studium. 
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Informacja dotycząca sposobu głosowania uwag w punkcie 36a porządku obrad wraz z wykazem uwag 

wniesionych po I i po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium – Załącznik Nr 8  
do protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 282. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XV/276/2016 
 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 37 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Radny Maurycy Rodak, Radna Barbara Waluś, Radny Szczepan Wojtasik, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Radnego Bronisława Szafarczyka - Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Ad 38 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.55. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 
 

Ryszard Batycki 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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Szczegółowy przebieg 
XV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 9 lutego 2016 roku 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję. 

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Witam Szanowne Koleżanki Radne, Kolegów Radnych. 

Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami. Witam Szefów firm i jednostek naszego Miasta.  

Witam też Zastępcę (…) Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Pana majora Jacka Zawadę.  

Zaś szczególnie gorąco witam na dzisiejszej sesji, poza oczywiście mediami i mieszkańcami miasta  
– przepraszam zapomniałem przywitać – szczególnie gorąco witam zaproszonych na dzisiejszą sesję 
rodziców żołnierzy, którym zostaną wręczone srebrne medale Ministra Obrony Narodowej Za Zasługi dla 
Obronności Kraju.” 

       
Ad 2 
Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez 
Ministra Obrony Narodowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy teraz właśnie do tej uroczystości.  

(…) [O] zabranie głosu i przeprowadzenie ceremonii wręczenia srebrnych medali Ministra Obrony 
Narodowej poproszę Pana Majora Jacka Zawadę. 

Bardzo proszę o podejście do mównicy.” 

 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Pan Major Jacek Zawada 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

po raz kolejny mam honor i zaszczyt wręczyć, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, mieszkańcom 

naszego Miasta, nadane medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję 
Panu Przewodniczącemu, że możemy to przedsięwzięcie zrealizować na forum Włodarzy naszego Miasta.  

Minister Obrony Narodowej uhonorowując rodziców, którzy ponieśli trud wychowania, honoruje rodziców, 
których troje lub więcej dzieci w sposób wzorowy odbyło służbę wojskową. Medal nadawany jest w dwóch 
kategoriach: srebrny – jeśli odbywało służbę woskową troje lub czworo dzieci i złoty – jeżeli taką służbę 
wojskową odbyło pięć lub więcej dzieci.  

W przypadku dzisiejszych oznaczonych – w każdym przypadku – troje synów w sposób wzorowy odbyło 
służbę wojskową.  

                                                 
1 Godz. 10.02. 
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Dlatego też dziękując w imieniu sił zbrojnych, dziękuję w imieniu Ministra Obrony Narodowej, w imieniu 
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Pana Pułkownika Krzysztofa Radwana, w imieniu 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej Pana Pułkownika Andrzeja Rajczyka, za ten trud, 
który położyliście podczas wychowania swoich synów, za te wartości, które przekazywaliście im, że mogli 
w sposób wzorowy odbyć służbę wojskową, a tym samym umocnić potencjał obronny naszego kraju.  

Zwracam się też z prośbą do wszystkich tutaj obecnych – jeśli znają Państwo osoby, których troje lub 
więcej dzieci w sposób wzorowy odbywało służbę wojskową, to prosimy o przekazywanie takich informacji 
do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Będziemy podejmować działania by w sposób należyty uhonorować 
tych rodziców.  

Natomiast teraz przeczytam decyzję Ministra Obrony Narodowej i w tym czasie bardzo proszę Państwa  
o powstanie.             

Wyciąg z Decyzji numer 2424 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 roku.  

‹‹Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym nadaję srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: 

▪ Folek Amalia – córka Franciszka,  

▪ Lapczyk Janina – córka Ludwika, 

▪ Lapczyk Stefan – syn Ludwika, 

▪ Pszczółka Kazimiera – córka Władysława.›› 

Decyzję podpisał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.  

Ja bardzo proszę Pana Prezydenta oraz Pana Przewodniczącego o asystę przy wręczaniu medali rodzicom. 

A rodziców bardzo proszę o podejście do stołu prezydialnego.” 

 
Wręczenie medali.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Oczywiście w imieniu Rady Miejskiej dołączamy się do gratulacji i myślę, że w imieniu wszystkich mogę 
powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. 

Zgodnie z tradycją chciałem w tej chwili prosić Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka, aby udał się 
na okolicznościowe spotkanie z odznaczonymi – z góry dziękuję – a Państwa zapraszam razem z Panem 
Przewodniczącym. 

Dziękujemy Panu (…) majorowi za przeprowadzenie ceremonii, a my Szanowni Państwo przystępujemy  
do realizacji dzisiejszej sesji.  

Porządek obrad został przedstawiony w ustawowym terminie. Wpłynęło parę propozycji zmian i zgodnie  
z procedurą będziemy je po kolei... – (…) ja je będę zgłaszał i będziemy je przegłosowywać. 

Pierwsze – wnioski Pana Prezydenta. 

Pierwszy z nich o zdjęcie z porządku obrad punktu 27, tj. uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 11– Druk Nr 264. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że jednogłośnie Rada Miejska zdjęła ten punkt z porządku obrad. 

Kolejna propozycja zdjęcia – to jest punkt numer 28 – (…) uchwała w sprawie zamiaru likwidacji 
Gimnazjum Specjalnego nr 20 Zespołu Szkół Specjalnych – Druk 265. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Również i ten punkt Rada zdjęła jednogłośnie z dzisiejszego porządku obrad. 

Kolejny wniosek Pana Prezydenta dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – Druk Nr 282. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
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Informuję, że punkt 36a został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad – Druk Nr 282.   

(…) Kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XIII/202/2015 w sprawie opłaty targowej – Druk Nr 283. 

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

Informuję, że zgodnie z wynikiem głosowania, punkt ten został wprowadzony do punktu 10a. 

Kolejny wniosek o wprowadzenie, tj. w sprawie uchwały nr VIII/101/2015 – Druk 284 – w sprawie strefy 
płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-
Białej. 

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

Informuję, że punkt numer 34a został wprowadzony do porządku obrad.    

Szanowni Państwo jeszcze jeden wniosek. Chciałbym zaproponować wprowadzenie do dzisiejszego 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej  
– Druk Nr 285 – i proponuję, aby był to punkt 7a.   

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

Również i ten punkt 7a został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. 

To były wszystkie [wnioski] wymagające głosowania. 

Informacyjnie dodam tylko, że w punkcie 8 obradować będziemy nad drugą wersją projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok – Druk Nr 279. 

Jeżeli nie zauważę żadnych uwag z sali, uznam porządek obrad za przyjęty i przystąpimy do jego realizacji. 
Nie widzę – zatem kontynuujemy.”    

       
Ad 3 
Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jak zwykle – zgodnie z procedurą – protokół z poprzedniej sesji był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej  
i do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz one nie nastąpią, uznam protokół za przyjęty. 

Tak też się stało.” 

 
 

 

 

 

Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy zatem (…) do punktu numer 4 – Interpelacje i wnioski Radnych. 

Dzisiaj będzie ich 31 i według kolejności zgłaszania będę prosił Radnych o ich przedstawianie. 

Jako pierwszego poproszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka  
– dotyczy przeprowadzenia kontroli organizacji ruchu drogowego. 

Bardzo proszę Panie Radny.” 
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Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 
 przeprowadzenia kontroli organizacji ruchu drogowego. 
 Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.1.2016. 

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

       
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Przewodniczącego Adama Ruśniaka. 

Bardzo proszę.”    

 
Radny Adam Ruśniak 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej – złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką, 

Radnym Marcinem Lisińskim, Radnym Leszkiem Wieczorkiem, Radnym Szczepanem Wojtasikiem. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.2.2016. 

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

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.3.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz dwie interpelacje – proszę o ich przedstawienie Panią Radną,  Panią Przewodniczącą Agnieszkę 
Gorgoń-Komor. 

Pierwsza w sprawie przywrócenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców Bielska-Białej, druga w sprawie 
przyzakładowych żłobków i przedszkoli dla pracowników szpitali. 

Bardzo proszę Pani Radna.”     

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie:  
 przywrócenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców Bielska-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.4.2016. 

 przyzakładowych żłobków i przedszkoli dla pracowników szpitali. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.5.2016. 

Interpelacje dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz poproszę o przedstawienie swoich – jeżeli dobrze liczę – 9 interpelacji, Pana Radnego Maurycego 
Rodaka. W sprawie: wprowadzenia w Bielsku-Białej programu adaptacji na lokale mieszkaniowe lokali 
wyłączonych (…) z  użytku; w sprawie: wieloletnich zaniedbań przy zabezpieczeniu wystroju Apteki pod 
Jeleniem; w sprawie: nowych wiat przystankowych przy ul. 3 Maja; w sprawie: informowania  

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza, w sprawie: warunków pracy i zatrudnienia 
pracowników obsługi parkingów (…) po likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarczego; w sprawie: sytuacji 
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie; w sprawie: opóźnień w dopuszczeniu stadionu 
miejskiego do użytku; w sprawie: zwiększonego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach; w sprawie: 
wprowadzenia w błąd radnych przy niewłaściwym uzasadnieniu projektu uchwały o likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 11 i Gimnazjum nr 20 – i to tyle. 

Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie. Myślę, że jakoś to trzeba będzie (…) skrótowo przedstawiać, 
jeżeli Pan chce wszystkie zmieścić. 

Bardzo proszę.”         

 
Radny Maurycy Rodak  
Przedstawił poniższe interpelacje oraz wniosek w sprawie:  
 wprowadzenia w Bielsku-Białej programu adaptacji na lokale mieszkaniowe lokali wyłączonych z użytku. 

 Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.6.2016. 

 nowych wiat przystankowych przy ul. 3 Maja. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.7.2016. 

 wieloletnich zaniedbań przy zabezpieczeniu wystroju Apteki pod Jeleniem. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.8.2016. 

 opóźnień w dopuszczeniu stadionu miejskiego do użytku. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.9.2016. 

 sytuacji pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.10.2016. 

 warunków pracy i zatrudnienia pracowników obsługi parkingów po likwidacji Miejskiego Zakładu 
Gospodarczego. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.11.2016. 

 informowania o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.12.2016. 

 zwiększonego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.13.2016. 

 wprowadzenia w błąd radnych przy niewłaściwym uzasadnieniu projektu uchwały o likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 11 i Gimnazjum Specjalnego nr 20. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.14.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny – niestety jestem w obowiązku Panu przerwać, bo jestem odpowiedzialny za przestrzeganie 
Regulaminu. Nie jest to miły obowiązek, ale muszę go wypełnić. 

Bardzo proszę Pan Radny Marcin Lisiński.  

Interpelacja dotyczy wymiany nawierzchni ulicy Złotej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę.”  

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Marcin Lisiński 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 wymiany nawierzchni ulicy Złotej w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.15.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich trzech interpelacji – Pana Radnego Karola Markowskiego. 

Pierwsza w sprawie: przeprowadzenia remontu ul. Gładkiej w Bielsku-Białej, następna: utworzenia 
oznakowanego miejsca parkingowego przy ZOZ na ul. Cechowej w Bielsku-Białej oraz ograniczenia 
prędkości na ul. Stażystów w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panie Radny.” 

  
Radny Karol Markowski 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 utworzenia oznakowanego miejsca parkingowego przy ZOZ na ul. Cechowej w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.16.2016. 

 przeprowadzenia remontu ul. Gładkiej w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.17.2016. 

 ograniczenia prędkości na ul. Stażystów w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.18.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji – Panią Radną Barbarę Waluś. 

Bardzo proszę (...) interpelacja o naprawę drogi (…) w ramach gwarancji, ulicy Ks. Brzóski  
w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej. Dobrze, tak ma być? Okej.” 

 
Radna Barbara Waluś 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie:  
 naprawy drogi w ramach gwarancji, ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej  

do ul. Wspólnej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.19.2016. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji – Pana Przewodniczącego Leszka Wieczorka.”  

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Leszek Wieczorek  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 targowiska w Komorowicach - złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką, Radnym Marcinem Lisińskim, 

Radnym Adamem Ruśniakiem. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.20.2016. 

 wodociągu przy ul. Na Fermie. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.21.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelacja w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul. Kolistej  
z ul. Kowalską.  

Pan Przewodniczący Roman Matyja – bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił interpelację w sprawie: 
 instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolistej z ul. Kowalską. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.22.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Panią Radną Grażynę Nalepę. 
Pierwsza dotyczy rozbudowy przedszkola nr 10 przy Akademii Umiejętności, a druga – przejście dla 
pieszych. 

Bardzo proszę Pani Radna.”   

 
Radna Grażyna Nalepa  
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 rozbudowy przedszkola nr 10 przy ul. Akademii Umiejętności. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.23.2016. 

 przejść dla pieszych. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.24.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję – Pani Radnej. 

A teraz poproszę o przedstawienie interpelacji w liczbie cztery, pięć, sześć, siedmiu – dobrze liczę – Pani 
Radna Małgorzata Zarębska. 

Bardzo proszę, pierwsza w sprawie: wynagrodzenia przebywającego na zwolnieniu lekarskim Komendanta 
Straży Miejskiej; w sprawie: rozbudowy ul. Cieszyńskiej; w sprawie: (…) miejsc w publicznych 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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przedszkolach dla dzieci w wieku 3 lat; w sprawie: sejfu przekazanego przez Urząd Miejski Straży Miejskiej 
w Bielsku-Białej; w sprawie: banerów reklamowych będących własnością miasta Bielska-Białej; w sprawie: 
alarmu smogowego w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie tych interpelacji.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 wynagrodzenia przebywającego na zwolnieniu lekarskim Komendanta Straży Miejskiej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.25.2016. 

 sejfu przekazanego przez Urząd Miejski Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.26.2016. 

 rozbudowy ul. Cieszyńskiej. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.27.2016. 

 miejsc w publicznych przedszkolach dla dzieci w wieku 3 lat. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.28.2016. 

 banerów reklamowych będących własnością miasta Bielska-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.29.2916.  

 alarmu smogowego w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.30.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Uprzejmie dziękuję Pani Radnej za przedstawienie interpelacji. 

I ostatnia interpelacja na dzisiejszej sesji – bardzo proszę Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka – 
w sprawie zwrotu archiwów do Bielska-Białej.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 zwrotu archiwów do Bielska-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.31.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. Wszystkie interpelacje, które wpłynęły do mnie zostały przedstawione. 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o odniesienie się do (…) wszystkich lub części z nich w zależności od ilości 
posiadanych informacji.  

Bardzo proszę.”   

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

nim odpowiem przynajmniej na część interpelacji, to kilka uwag jednak myślę, bo wszyscy zauważyli,  
że jest festiwal interpelacji – 29 interpelacji dzisiaj.  

Ja chcę powiedzieć, że interpelacja (…) jest ostatnią formą...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„31.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„A mi wyszło 29 – może.  

Może 31 – to jeszcze gorzej. 

Chcę powiedzieć – interpelacja jest ostatnią formą załatwiania spraw, bo wiele z tych interpelacji, 
pomijając, że się powtarzają niektóre, niektóre są już załatwione, i większość z nich wymaga nakładów 
finansowych. Jakoś Państwo zapomnieli (…) powiedzieć: skąd te środki brać na to. Przecież budżet jest 
uchwalony, jest lista zadań uchwalona i żądania teraz dodatkowych (…) zadań do wykonania, obojętne  
czy małych czy dużych, czy 500 tys. – bo niektórzy 500 tys., piszą tutaj: „a to tylko 500-600 tys.  
to wymaga Panie Prezydencie”. Tylko trzeba powiedzieć, skąd wziąć te 500-600 tys., bo na dzisiaj jest 
budżet zatwierdzony (…) z kredytem ponad 60 mln złotych. Jest lista zadań i proszę wstać i powiedzieć,  
to proszę wykreślić, z tego proponuję to wykreślić, a to włożyć. A takie apelowanie do mnie, żebym wziął 
na kilkanaście milionów (…) następnych zadań (…), to jest nieodpowiedzialność po prostu, tylko i nic 
więcej.  

(…) Tu myślę, że jeszcze wrócimy przy rozpatrywaniu tych interpelacji, bo chciałem powiedzieć,  
że większość tych interpelacji, gdyby dwa słowa zamienić ze mną czy z którymś z moich Zastępców, czy  
z którymś z Naczelników, byłaby sprawa wyjaśniona. No, ale widzę, że potrzeba zaistnienia na sesji jest 
tak duża, że najlepiej te sprawy drobne nawet tutaj na sesji poruszać – można i tak.        

Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Ja oczywiście nie chcę tu też mówić, że niektóre (…) interpelacje – jest taki aspekt złośliwości pewnych.  
Będę starał się (…) nie dorównywać – powiedzmy – chociaż, aż prosi się wręcz.  

Na pewno jest sprawa taka, że – oczywiście (…) każdy czyta różnie, to są kwestie inteligencji oczywiście 
czy umiejętności – pewne rzeczy zostały zrobione, bo one się, jak sam Pan mówi, wiążą. I był zrobiony 
(…) przegląd oświetleń wszystkich skrzyżowań w Bielsku-Białej – 28 stycznia był zrobiony. To nie jest 
oczywiście pełny audyt, jeśli chodzi o komunikację – o tym, o czym Pan pisze. Natomiast część tego 
została zrobiona, a pewne rzeczy – o czym Pan wie, bo rozmawialiśmy – prowadzimy.  

Następna interpelacja to jest wspólna tutaj – kolegi Ruśniaka, którą przeczytam: Sprawa koncepcji 
Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej. To jest znowu temat szeroki. Ja już mówiłem o tym chyba  
na poprzedniej sesji, że Studio Filmów Rysunkowych (…) zostało w tej chwili instytucją, która podlega pod 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w związku z tym Ministerstwo i to Studio rozpoczęło 
działania – w tej chwili na etapie koncepcji zrobienia z tego, zrealizowania z tego Muzeum Bajki (…).  
Jak się to będzie nazywało to jeszcze w tej chwili do końca niewiadomo. Ja mogę tylko zapewnić jedno,  
że jesteśmy w ścisłym kontakcie. Mieliśmy spotkanie z tymi, którzy (…) koncepcję przygotowują dla Studia 
Filmów Rysunkowych i jesteśmy w bliskim kontakcie i (…) będziemy współpracować na pewno  
i współpracujemy w tym zakresie – tak że proszę się tu nie obawiać. Natomiast (…) nie sądzę, żeby nam 
parking ktoś wybudował – to wręcz odwrotnie. Ciągoty będą, żebyśmy my wybudowali coś po prostu,  
a nie żeby nam Ministerstwo Kultury wybudowało parking. Tak że do tego tutaj nie mam wątpliwości 
żadnej, że (…) w drugą stronę to będzie działało. Natomiast na pewno współpracujemy i ta sprawa jest  
na tapecie w tej chwili – i współpracujemy z tymi, którzy (…) przygotowują tą koncepcję.        

Parking przy Szkole Podstawowej numer 31. (…) Naprzód trzeba remontować, budować, teraz parkingi. 
(…) 140 jednostek szkolnych – przyjdzie kolej, będziemy robić parkingi. Mamy 140 jednostek szkolnych  
i większość szkół i przedszkoli jest przy drogach – przy ruchliwych drogach, bo (…) takie były zamysły 
kiedyś budowania. W związku z tym na dzisiaj nie ma możliwości, żeby przy każdej szkole, przy każdym 
przedszkolu jeszcze parking zrobić. A to widać też, jak rośnie, może nie świadomość, a jak rośnie standard 
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życia, że teraz już jest problem nie przedszkola czy szkoły, tylko problem żeby parking zrobić (…) i to duży 
i dobry parking. 

Pani Radna Agnieszka Komor – żeby Miasto przejęło od Nadleśnictwa (…). Miasto ma tyle problemów…  
– Pani słyszy na sesji (…) ile tu jest próśb (…), ile problemów do załatwienia, ile pieniędzy trzeba. Żeby 
jeszcze przyjmować z zewnątrz coś i następne pieniądze – proszę powiedzieć skąd środki na to brać.  
Na pewno nie będziemy nic przejmować , bo naprzód musimy załatwić to, co jest naszą własnością (…), 
żeby odpowiedni standard temu zabezpieczyć. A ktoś ileś lat – 30 lat, 40 lat – miał, zaniedbał i teraz mówi, 
żeby Miasto to przejęło i zaczęło remontować – to bardzo elegancko. A co robił 40 lat?! Ten właściciel,  
co robił 40 lat? Tak nie możemy (…) robić, że ktoś zaniedbuje – było 30 lat temu oddać Miastu (…), a nie 
dzisiaj, kiedy jest ruina, to teraz (…) proszę niech Miasto przejmie. I zasłania się mieszkańcami. Przedtem 
też byli ci mieszkańcy – ci sami.  

Nie rozumiem sprawy (…): żłobki, przedszkola przy szpitalach (…) – bo tu nie ma wniosku na końcu.  
Czy mamy (…) przy każdym (…) szpitalu, budować przedszkole i żłobek? – bo tak to by z tego wynikało. 
No nie wiem (…) – przepraszam bardzo, ale to chyba już za daleko idziemy, żeby przy (…) szpitalach, 
budować jeszcze. Na razie chcemy te szpitale, żeby mogły funkcjonować, żeby były odpowiednio 
wyposażone. Ale jeszcze żłobki, przedszkola – to jest jakaś nowość, proszę powiedzieć. I na dzisiaj (…) 
warunków na to nie ma, żeby budować żłobki, przedszkola przy szpitalach. Staramy się taką sieć 
zabezpieczyć szkół i (…) przedszkoli i żłobków, żeby wystarczyły i dzisiaj nie ma problemu ze żłobkiem. 
Miejsca w żłobku praktycznie zabezpieczamy, a i w przedszkolach też się staramy zabezpieczyć.  

Dobrze. Teraz tak (…): jeśli chodzi o serial Pana Radnego Rodaka. No więc właśnie (…) to jest taki 
przykład typowy, że albo się (…) dokładnie nie słucha na sesjach, albo wystarczyłoby się zapytać. (…)  
Z interpelacji Pana wynika, że (…) znajdują się liczne budynki, w których znajdują się lokale wyłączone  
z użytku – (…) dziękujemy za informację. Chcę powiedzieć, że tylko w zeszłym roku – tu propozycja jest, 
żebyśmy programy stworzyli – tylko w zeszłym roku 191 pustostanów wyremontowaliśmy, wyremontowało 
Miasto i przekazało mieszkańcom. W poprzednim roku 168, w poprzednim jeszcze 168 mieszkań i tak  
od 2011 roku ponad 100 – nawet w tej chwili dochodziło prawie pod 200 pustostanów – co roku  
remontujemy i oddajemy mieszkańcom do użytku. To, to jest chyba najlepszy przykład. Wystarczyło 
zapytać się i by miał Pan odpowiedź na ten temat. 

Wiaty przystankowe – nie wiem (…). Taka była wiedza moja i nasza na ten temat. Okazało się, że jednak 
ludzie chcą mieć dłuższe (…) ławki, (…). To zamiast powiedzieć „dobrze zrobiliście”, to jest jakiś taki zarzut 
– ja wiem (…) zarzut – chociaż nie wiem dlaczego. (…) Zrobiliśmy to dobrze czy źle, bo już nie wiem  

w końcu, czy dobrze czy źle, że zrobiliśmy te długie ławki w tej chwili? – bo chciałbym (…) wreszcie 
wiedzieć (…). Nie zrobiliśmy – źle, zrobiliśmy – też źle. To już naprawdę można schizofrenii dostać przy 
niektórych sprawach.   

Sprawa wieloletnich zaniedbań przy zabezpieczeniu wystroju Apteki pod Jeleniem. (…) Oczywiście 
szczegółowo Panu odpowiemy, tylko (…) znowu tytuł jest „zaniedbania”. Kogo zaniedbania i jakie 
zaniedbania, jakie zaniedbania i czyje zaniedbania? – bo jak Pan składa interpelację, to z tego by wynikało 
– można sugerować – że to są zaniedbania (…) Miasta. Czy ma Pan na to dowody, że coś zaniedbano  
na przykład? Bo (…) zabytkowym… A czy jest wpisane do rejestru zabytków coś? I tak dalej i tak dalej. 
Naprawdę zarzuty można bardzo łatwo ferować, tylko jeszcze trzeba mieć (…) jakieś dane do tego  
po prostu. Na dzisiaj my bardzo aktywnie działamy w tej sprawie, w sprawie tej Apteki, ale chcę 
powiedzieć, że na dzisiaj nie ma dokumentów żadnych (…). Nikt nie ma żadnych dokumentów, kto jest 
właścicielem, nie jest wpisane to do rejestru. Mimo że wystąpiliśmy kilka lat temu do Konserwatora 
Zabytków, nie wpisał tego do rejestru zabytków. Tak że proszę nie mówić o zaniedbaniach, o zabytkach, 
bo trzeba się precyzyjnie wyrażać po prostu; trzeba się precyzyjnie wyrażać. Ale odpowiedź Pan dostanie 
oczywiście na swoją interpelację, bo żywo się tą sprawą interesujemy.              

(…) Wątpliwości, zbędne spekulacje o stadion. Jeszcze raz powtarzam, ja nie będę plotek – i to zaraz 
jeszcze wrócimy przy następnej interpelacji – ja nie będę plotek i spekulacji dementował. Ja nie jestem  

od dementowania plotek i spekulacji. (…) Na razie (…) stadion cały nie został oddany, więc w związku  
z tym proszę mówić o dwóch trybunach czy trzech trybunach (…), czy czterech trybunach. Po prostu 
stadion na dzisiaj nie został cały oddany do użytku. Dokumenty są w tej chwili – mówiłem o tym  –  
są w opracowaniu w Starostwie w Cieszynie i (…) dostanie Pan odpowiedź konkretną, ale proszę (…) 
znowu (…) jakichś sugestii nie robić , jakiś plotek nie przenosić po prostu, bo stadion jak będzie odebrany,  
to będzie cały odebrany. W całości będzie odebrany i w całości będzie oddany do użytku i (…) taka jest 
prawda.                                  

Sprawa sytuacji pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie. To, to jest następna taka 
sprawa (…), wielokrotnie przez ileś tam kadencji (…) poruszana. Tylko zapomniano o jednym, że adresat 
jest nie ten. Jeśli nauczyciele dostawali czterokrotnie podwyżki płac, bo było 3, 9 (…), 7% (…), 5%  
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– pierwsze było 5%, a później to był procent składany – to czemu nikt nie wystąpił wtedy, nawet Radni, 
Posłowie, żeby pomyśleć o pracownikach administracyjnych, którzy też w szkołach pracują, tylko  
o nauczycielach. Tylko się do Miasta zwraca, bo Miasto ma nadgonić to, co (…) Rząd daje nauczycielom. 
Jeśli dzisiaj nauczyciel dyplomowany zarabia już ponad 5 tys. złotych, to Miasto ma to nadgonić?  
Te cztery podwyżki – (…) w sumie (…) to był brany ten procent składany – to jest chyba ponad 60% 
podwyżki w tych ostatnich kilku latach, dostali nauczyciele, i Miasto ma nadgonić, tylko nie mówicie  
z jakich pieniędzy. Proszę podać z jakich środków to zrobić. To proszę podać, że tę drogę należy wykreślić 
z budżetu, który przyjęliśmy na sesji budżetowej i dać na przykład pracownikom administracyjnym  
– konkretnie; a nie tylko żądania, apele. (…) Do kogo apele, do kogo żądania? I to jest jedna rzecz,  
a druga rzecz: jak też w tym budżecie, który Państwo mieli przedstawiony – jedni zatwierdzali, jedni nie 
zatwierdzali – jest zapisane, że dostaną pracownicy, którzy są związani z Urzędem Miasta, (…)  
są przewidziane środki na podwyżki, to przecież nikt nie jest wyłączony z tego; i administracja również nie 
jest z tego szkolna wyłączona. (…) Nie trzeba interpelacji pisać, tylko trzeba czytać dokładnie materiały, 
które są na sesji (…).   

Warunki pracy zatrudnienia pracowników obsługi parkingów, likwidacja Miejskiego Zakładu. Dostanie Pan 
odpowiedź, ale to zaczynamy wchodzić w takie kompetencje pewne mi się zdaje, bo wreszcie wyjdzie  
na to, że my nie… – ja nie wiem (…), ja nie znam odpowiedzi w tej chwili na to, żadnej odpowiedzi  
na żadne z tych pytań nie znam tutaj. „Czy normy godzinowe, po wypracowaniu których parkingowi 
otrzymali premie, zostały zachowane na tym samym poziomie?”, „czy zostały tutaj deputaty?” – ja nie 
wiem o jakich deputatach tutaj mówimy – to nie są górnicy. Górnicy dostawali deputaty. Nie wiem o jakie 
deputaty tu chodzi. Naprawdę zaczynamy wchodzić w jakieś takie szczegóły, które są w zakresie działania 
kierownika danej instytucji (…). A my tutaj zaczynamy ingerować w te sprawy i chcę powiedzieć, że chyba 
za daleko idziemy w pewnych sprawach.  

(…) Interpelacja o normach zanieczyszczenia – również Pani Radna Zarębska o tym mówiła. Proszę 
Państwa z tym zanieczyszczeniem powietrza to też trzeba precyzyjnie się wyrażać, bo ponad 50% 
zanieczyszczeń to jest kwestia tła – przekroczenia tła – a tło to nie tylko Miasto powoduje. I dlatego musi 
być regionalny program ochrony (…) powietrza, bo on wtedy dopiero coś daje. I proszę nie mówić,  
że Bielsko-Biała jest jednym z najgorszych miast w Polsce, bo to nie jest prawda po prostu – to jest nie 
prawda. Proszę dokładnie czytać te dane wszystkie, które są podawane. Jak powiedziałem, większość  
to jest spowodowana właśnie przekroczeniem norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza, jeśli chodzi  
o tło. Tak że proszę (…) tutaj, nie prowadzić jakiejś takiej atmosfery w mieście, że jest (…) coraz gorzej, 
tragicznie, na zdrowie to wpływa. Wpływa oczywiście na zdrowie, tylko na pewno nie my jesteśmy tylko 
temu winni i na pewno nie jesteśmy jednym z tych miast, które ma najgorsze powietrze, bo [jesteśmy] 
jednym z miast, które ma najlepsze powietrze – proszę tylko dokładnie te wszystkie dane czytać –   
chociażby ze Śląska (…).  

Sprawa przedszkola – to też była już interpelacja Pana Radnego (…) Rodaka, ale również była następna, 
chyba któraś z tych interpelacji, „czy Miasto przeprowadziło diagnozę, jaki procent rodziców będzie chciało 
skierować 6-letnie dzieci…”. A jak mamy zrobić taką diagnozę, przepraszam. Przecież, jeśli ktoś (…) 
ustawę podjął, to trzeba było wiedzieć jakie będą skutki tego. A teraz się od Miasta… Pan pyta się mnie  
– to ja powinienem się zapytać Pana, bo nie ja tę ustawę wprowadzałem w Sejmie, (…) jaka diagnoza 
była? Jeśli wprowadzono taką ustawę, to jaka była diagnoza, ile dzieci pójdzie. To ja powinienem się 
zapytać, bo (…) teraz ja mam problem. Nie ja, tzn. Miasto – nie Krywult, tylko Miasto. Że my nie wiemy, 
ile dzisiaj dzieci przyjdzie do przedszkola 6-letnich, a ile do szkół? Nie wiemy. I dowiemy się dopiero  
na koniec marca, kiedy skończy się nabór w przedszkolach. Ale jeśli ktoś taką ustawę podejmował  
to wtedy trzeba było tę diagnozę zrobić. I pytanie nie do mnie, tylko Pan się powinien zapytać Posłów 
swoich (…), czy taką diagnozę przeprowadzono, bo w tej chwili my nie wiemy co robić, ile (…) mamy 
przygotować miejsc w przedszkolach, a ile mamy przygotować miejsc w szkole. A to się (…) za dzień,  
za dwa, za tydzień nie zrobi się, bo to jest kwestia pomieszczeń i to jest również kwesta nauczycieli  
– bo inni są nauczyciele w przedszkolach, a inne kwalifikacje trzeba mieć w szkołach. Dlatego takie pytanie 
do mnie jest niewłaściwe. I czy można zapewnić rodziców 3-letnich [dzieci], że znajdą miejsca  
w przedszkolach? Nie, nie można zapewnić – nie można zapewnić, bo jeśli 6-latki pójdą w znacznej ilości 
do przedszkola, to 3-latki, 4-latki nie dostaną miejsc w przedszkolach. O tym prasa pisze bardzo szeroko  
w ostatnich dniach – trochę gazet trzeba czytać (…). W ostatnich dniach codziennie praktycznie na ten 
temat prasa pisze, że w związku z tą decyzją, 3-latki, 4-latki nie dostaną miejsc w przedszkolach. Ale jak 
będzie to zobaczymy dopiero po zakończeniu kwalifikacji w przedszkolach. Dzisiaj nikt w Polsce na ten 
temat nic nie wie, jaka tendencja będzie rodziców w tym zakresie. 

Wprowadzenie w błąd Radnych, przy niewłaściwym uzasadnieniu projektu itd. Ja nie wiem, czy 
wprowadzono błąd – nie. To od razu (…) tytuły są bardzo fajne: „W błąd”, tutaj „zagrożenie” itd.,  
a to wszystko, pytanie czy to jest prawda (…). Naprawdę proszę troszeczkę hamować [się] (…) z tymi 
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oskarżeniami, (…) bo (…) naprawdę – nikt nikogo w błąd nie wprowadził i trzeba powiedzieć jedno,  
że te dane, które Pan podał one są też nie do końca aktualne. Dlaczego? A dlatego, że w tych szkołach,  
o których (…) jest mowa, zmienia się sytuacja prawie codziennie. Tam się codziennie prawie zmienia ilość 
dzieci, młodzieży, która przebywa, bo to jest taki charakter tych dzieci, tej młodzieży, że się bardzo, 
bardzo często… Tam nawet są dni, że się dniami zmienia. (…) Na 9 grudnia na przykład – stan  
na 9 grudnia – w Szkole Podstawowej (…) numer 11 było ośmioro dzieci. To nie jest kłamstwo, tylko było 
ośmioro dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Natomiast dwanaścioro dzieci było spoza 
placówek (…) z miasta. Czy to jest okłamanie – nie, bo my wreszcie tę Szkołę mamy prowadzić dla dzieci 
– nazwijmy – specjalnej troski. (…) I tych dzieci było ośmioro tylko, a w sumie było dwadzieścia, ale 
dwanaście było spoza tej placówki. Czyli nikt, nikogo nie okłamał. Również chcę powiedzieć, że Gimnazjum 
numer 20, (…) na ulicy Barkowskiej – na trzynaścioro dzieci czy młodzieży, dwanaścioro jest spoza Bielska-
Białej. [Jedno] jest tylko z Bielska-Białej. Z całej Polski są tam dzieci/młodzież. Proszę Państwa (…) 
pytanie, czy nas stać na to, żebyśmy całą Polskę utrzymywali, bo to jest ośrodek, który ma dzieci z całej 
Polski i my dopłacamy do tego – do tych wszystkich szkół, jak Wiecie, znaczne kwoty. I po pierwsze nikt 
nikogo nie okłamał, po drugie sytuacja tam jest cały czas płynna, a po trzecie pokazuję ile dzieci w danym 
dniu było z Placówek (…) Opiekuńczo-Wychowawczych, a ile dzieci spoza (…). Tak że też do rozważenia 
przez Radnych, czy będziemy utrzymywać już w tym wypadku nawet całą Polskę, bo na trzynaścioro 
dzieci, dwanaścioro jest spoza Bielska-Białej.  

Pan Radny Lisiński – ulica Złota. To jest kolejna sprawa, którą będziemy rozważać oczywiście, ale jak  
powiedziałem środki są potrzebne – szczególnie, że o ile wiem, to tam sprawy terenowo-prawne nie  
są do końca załatwione, bo nie jest to na pewno (…) przejęta ulica przez Miasto, czyli jak Miasto nie jest 
właścicielem, to na pewno Miasto nie może nic tam robić . Kwestia usankcjonowania pewnych spraw, żeby 
Miasto, jeśli będzie właścicielem, to będzie wtedy mogło na pewno (…) remont tej ulicy robić.     

Pan Radny Markowski.  ZOZ przy ulicy Cechowej prosi o interwencję. Nie, nie będziemy wydzielać,  
bo mamy ileś prywatnych ZOZ-ów w Bielsku-Białej, każdy jak zacznie prosić o wydzielenie – część z nich 
jest w takich miejscach różnych,  kolizyjnych bym powiedział nawet, umiejscowione. Jakbyśmy jednemu 
dali, to musielibyśmy wszystkim dać, bo wtedy pozostałe – tam 40, czy ileś (…) ZOZ-ów (…) wystąpi, żeby 
mu zrobić miejsce, bo on chce mieć dla swoich pacjentów. (…) To, to jest niemożliwe, bo w tej chwili i tak 
się robi bałagan już zupełny – jeśli chodzi o sprawę parkowania. Proszę Państwa – proszę czytajcie prasę – 
co się dzieje w innych miastach. Z resztą koledzy z PiS-u mają – jest Pan Radny Szafarczyk – znakomity 
fachowiec. Miasta coraz bardziej wycinają centra miasta od komunikacji – wycinają, a u nas jest tak, że 
wszyscy wymuszacie na nas, żebyśmy (…) ze wszystkim się zgodzili - na wszystko po prostu. My co 
chcemy wyciąć, czy chcemy ograniczyć to (…) dostajemy kontrę od razu tutaj od Państwa, że ograniczamy 
coś. Zupełnie tendencja jest odwrotna. W Katowicach, w Gdyni – wszędzie – się robi strefy ,albo w ogóle, 
że nie wolno jeździć, albo się uspokaja ten ruch, a my chcemy tylko, żeby do centrum wjechać  - każdy 
żeby wjechał do centrum miasta i jeszcze (…), i jeszcze miał miejsce do parkowania. (…) Nie ta tendencja, 
nie tędy droga – a jak jednemu damy, to musimy dać wszystkim wtedy, bo każdy ma te same prawa 
konstytucyjne.  

(…) Ulica Stażystów, ograniczenie – to damy odpowiednim służbom (…) będą wyrokowały.  

Remont (…) - ulica Gładka – nie jest jedyna, ani Złota, ani Gładka – nie są jedyne, które czekają. Proszę 
Państwa i znowu (…) odsyłam do budżetu miasta, bo mamy ileś tam tych ulic. To proszę powiedzieć, którą 
z tych ulic wyrzucić i dać tą, czy tą, czy tamtą. No proszę powiedzieć którą, a jeszcze w rezerwie są ulice, 
które też tu na sesji były wielokrotnie mówione. Przecież jest ulica Akademii Umiejętności, gdzie dzieci 
chodzą do szkoły – gdzie jest niebezpieczeństwo ogromne, jest ulica Czołgistów, gdzie tragedia jest 
praktycznie itd. (…) – są jeszcze w rezerwie (…) – one nie są jeszcze na liście. (…) Proszę Państwa (…) – 
proszę ustalcie gradację ważności, no bo jest budżet, jest lista rezerwowa, (…) a bez przerwy – na każdej 
sesji – (…) przychodzą nowe wnioski – no to proszę powiedzieć co wyrzucić, bo pisanie do mnie nic nie 
daje przecież. Ja nie mam drugiego budżetu pod biurkiem, żebym drugi budżet wziął i uruchomił, na 
remonty czy na budowę dróg, czy innych rzeczy. 

Pani Radna Waluś – na pewno się tą sprawą bardzo wnikliwie zajmiemy, (…) bo to jest dla mnie jakieś 
zaskoczenie – na pewno się tą sprawą zajmiemy. To jest bardzo ważna sprawa, jeśli jest gwarancja 
jeszcze, a są jakieś tam ubytki - to na pewno jest to (…) poważny problem.   

Targowisko – Pan Radny Wieczorek i (…) Radni z mojego Klubu – (…) Proszę Państwa (…) publicznie to 
muszę powiedzieć, (…) co już dzisiaj mówiłem (…). Ja nie będę dementował plotek wszystkich, bo się 
podpisało sto osób – no, ale pod czym się podpisali. No po to, że ktoś roznosi plotki jakieś po prostu i ja 
mam powiedzmy brać i te (…) plotki dementować. Mówiłem kilkakrotnie, nikt nic w mieście nie wie na 
temat sprzedaży tego terenu pod targowisko. Ktoś plotkę puścił, ktoś zbiera jakieś podpisy i ktoś nakręca 
spirale jakiś emocji – sprawy, której nie ma. W (…) Bielsku-Białej my takiej sprawy nie znamy. No dobrze, 
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ale sto podpisów zebrano – a lepiej zapytać się było i nic więcej – i za pięć minut odpowiedź, za pół 
minuty odpowiedź jest. No. Jeszcze druga sprawa - opłata targowa – no to dzisiaj Proszę Państwa na sesji 
jest punkt – zniesienie opłaty targowej. 

Wodociąg na ulicy Na Fermie – (…) nie ma jeszcze sto procent wodociągu w Bielsku-Białej – jest ponad 90 
– grubo ponad 90% - ludzie mają wodociągi, (…) ale przecież jak jest 300 metrów i 7 domów – ja już to 
wielokrotnie mówiłem, że norma Unijna to jest (…) 120 odbiorców na 1 kilometrze. Nie, nie ma takiej 
normy – nie ma takiej normy. I nie wszyscy jeszcze mieszkańcy mają wodociąg i AQUA będzie w miarę 
możliwości finansowych oczywiście – (…) wodociąg robiła tam, gdzie tego wodociągu nie ma. Natomiast 
też trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli mieszkańcy tam się budowali to mieli (…) świadomość, gdzie się 
budują , w jakich warunkach się budują i dostali warunki pozwolenia na budowę – to tam nie było, że 
wodociąg mają. Tylko mieli w warunkach budowy, że mają studnie – prawdopodobnie tam sobie 
wybudować, a teraz pretensja jest nie wiem do kogo.  

Tak. Pan Radny, Przewodniczący Matyja – instalacja świetlna na skrzyżowaniu Kolistej z Kowalską – no też 
jestem zaskoczony, bo jak nie było remontu przez 30 lat (…) ulicy Kowalskiej, to było dobrze, a jak jest 
remont Kowalskiej, to trzeba światła, bo jest niebezpiecznie – a jak nie było remontu, to nie było 
niebezpiecznie. Czyli musimy wstrzymać ten remont - to tam będzie powiedzmy – (…) nie będzie 
niebezpieczeństwa żadnego w tym momencie rozumiem, a remont spowodował tej ulicy (…), że się zrobiło 
niebezpiecznie tam. No (…) tak to czytam, bo jak dotychczas nie było nigdy – nie było nigdy – interpelacji, 
że jest problem z wyjazdem z ulicy Kowalskiej na ulicę Kolistą. Jak się zrobił remont teraz – rozpoczęliśmy 
remont – to jest problem. To rozumiem, że remont powoduje zagrożenie w tej chwili wjazdu na ulicę 
Kolistą. No taki wniosek z tej interpelacji mogę tylko wysnuć. Sprawa oczywiście będzie rozpatrzona.            

Pani Radna Grażyna Nalepa – rozbudowa przedszkola. Tak jest skąd pieniądze, co wyrzucić z budżetu – 
proszę podać, będziemy robić jutro. Tylko proszę podać, co wyrzucić z budżetu i skąd wziąć pieniądze.      

Przejścia dla pieszych – już mówiłem, to jest sprawa, którą tu Pan Radny Szafarczyk rozpoczął - tą sprawę 
bierzemy, prowadzimy. Będziemy oświetlenia robić na przejściach, (…) jest analiza zrobiona - była (…) 28 
stycznia – jak mówiłem była analiza prawie wszystkich przejść (…) – wszystkich skrzyżowań i tą sprawą się 
zajmujemy.      

W sprawie wynagrodzenia …”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam czy Pan Radny Wieczorek w kwestii formalnej? – Nie.  

Bo przed chwilą… 

Przepraszam. Kwestię formalną - Pan Radny zgłosił. 

Proszę kontynuować Panie Prezydencie.”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ależ proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Wynagrodzenia Komendanta Miejskiego – (…) to jest wchodzenie w takie już naprawdę bardzo – jakieś 
sprawy – chyba - które nie są przedmiotem zainteresowania - a już na pewno – (…) nie decyzji Radnych 
powiedzmy. Komendant jest na zwolnieniu lekarskim i zgodnie z prawem jest mu wypłacane (…) 
wynagrodzenie. Jak wiadomo wynagrodzenie jest – powyżej tam iluś dni – jest przez ZUS płacone, później 
przez Miasto, ale dostanie Pani odpowiedź. 
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Sejf – czy prawda, że zaginął przekazany przez Urząd Miejski zabytkowy sejf – nie prawda, że zaginął – nie 
prawda, że zabytkowy – czyli wszystko nieprawda.”         

 
Śmiech. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie zaginął, niezabytkowy, (…) no i tyle – co mam dalej mówić. Niezabytkowy tyle, no ale tak fama idzie 
(…). Zwykły złom, który był – sejf, który był – złomowany po prostu, nie żaden zabytkowy – tak dla 
informacji Pani powiem – (…) na złom był wydany – ktoś sobie go wziął – ze złomu praktycznie (…), ale 
od razu jest (…) ukradziony. (…) 

Tak, (…) ale myślę, że bardzo ważną interpelacją jest – tu trzeba się zas… - to co Pani podała – ulicę 
Cieszyńską. Jestem zaskoczony i muszę powiedzieć -  (…) niemile zaskoczony taką interpelacją. Proszę 
Państwa największą naszą inwestycją, którą od wielu – wiele razy to już powtarzałem – którą mamy 
zamiar zrealizować z ostatnich środków unijnych, które są – to jest ulica Międzyrzecka, a Cieszyńska. Jest 
to ponad – prawie 280 mln złotych. Mamy te pieniądze (…) obiecane, tak to można nazwać, powiedzieć. 
(…) Co się dzieje na ulicy Cieszyńskiej to widzimy codziennie – kto jeździ tamtędy, że do osiedli nie ma 
dojazdu – do Wapienicy nie ma dojazdu. A jeszcze lepiej było można zobaczyć jak tydzień temu był 
wypadek na obwodnicy – co się działo. Miasto było zablokowane i Pani teraz występuje w imieniu kilku – 
powtarzam tu z pełną odpowiedzialnością – kilku ludzi – ja mam na piśmie to. Pani kręci głową – ja mam 
na piśmie to. Kilku ludzi – pięciu czy sześciu ludzi - których prywatne, partykularne interesy – chcą tą 
naszą inwestycję zablokować. Chcę powiedzieć, że spotykaliśmy się dziesiątki razy z mieszkańcami, z Radą 
Osiedla – wszystkie postulaty mieszkańców spełniliśmy. Były skrzyżowania, chcieli ronda – zrobiliśmy 
ronda – wszystko … - z Księdzem były dyskusje – (…) uzgodnione mamy z wszystkimi – z Księdzem, z 
Radą Osiedlową, z mieszkańcami – ze wszystkimi. Jest kilku, pięciu czy sześciu, małych przedsiębiorców, 
którzy nie mają bezpośredniego zjazdu – (…) nie będą mieli bezpośredniego zjazdu i oni nie patrzą na 
interes całego miasta, (…) dziesiątki tysięcy mieszkańców – chcą zablokować, a Pani sobie składa tą 
interpelację dzisiaj – niezgodną z prawdą. (…) Chcę powiedzieć, że (…) były spotkania z mieszkańcami, z 
Radami, z Księdzem (…) – wszystko jest pouzgadniane z wszystkimi, oprócz tych kilku ludzi i Pani 
występuje w (…) imieniu tych kilku ludzi.  

Przepraszam proszę Państwa. (…) Już przeszkadzam –to przerwę. No to przepraszam.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Prezydencie, Pan nigdy nie przeszkadza. 

Proszę kontynuować. 

Nie denerwować się.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Bo mówimy o bardzo ważnej sprawie. Sprawie, która wymaga (…) społecznego potępienia, że kilku ludzi 
chce (…) zablokować naszą dziejową inwestycję, którą mamy (…) ostatnią szanse zrobić – tą inwestycję - 
żeby (…) mieszkańców wszystkich tych osiedli, które są – od Kopernika począwszy, aż do Wapienicy i w 

Wapienicy (…) usprawnić. To kilku ludzi chce zablokować, a Pani jeszcze składa interpelację – oczywiście 
nieprawdę Pani tutaj pisze, bo nieprawdę Pani pisze – „utrudni funkcjonowanie biznesu w dzielnicy” – tak, 
bo właśnie kilku, pięciu, czy sześciu ludzi – nie będą mieli bezpośredniego zjazdu z ulicy (…) i to utrudni – 
„kasując dojazdy i miejsca parkingowe” – właśnie i my mamy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi poświęcić w tym 
mieście dla tych kilku ludzi. No naprawdę przykro mi, że taka interpelacja w ogóle ma miejsce. Kogo 
interesy reprezentuje Radny w Bielsku-Białej.  

Przedszkola do lat trzech – już odpowiadałem na tą sprawę. Nie mogę nic odpowiedzieć – na pewno nie 
będą miały zabezpieczonych (…) miejsc - 3-latki, jeśli 6-latki pójdą do przedszkoli (…). Jeśli 6-latki pójdą 
do szkoły prawie wszystkie no to na pewno ileś miejsc dla 3-latków oczywiście będzie. 

Banery reklamowe – przyjmuję tą uwagę. Myślę, że słuszna. 
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Alarm smogowy – już odpowiadałem na to. 

Pan Przewodniczący Drabek- sprawa zwrotu archiwów. (…) Ja nie wiem -  czy to jest nasza sprawa - czy 
(…) mamy prawo - ale na pewno porozumiemy się z archiwum naszym tutaj. No bo myślę, że to ich (…) 
rola, żeby wystąpić. My chyba nie mamy tytułu do tego, żeby występować, bo – ja nie znam jakie jest 
prawo archiwum państwowego – kto, co i jakie wartości przechowuje. Natomiast zwrócimy się do naszego 
(…) archiwum, żeby ewentualnie – oni się zwrócili, bo (…) taka droga myślę jest prawidłowa. Także tak tą 
sprawę widzę (…). 

Dziękuję.”                   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Mamy tutaj wysyp. 

Ja rozumiem, że Pani Małgorzata Zarębska też w trybie ad vocem, bo zgłosiła się jako pierwsza.  

Więc według kolejności zgłoszeń będę udzielał. 

Bardzo proszę właśnie Pani Radna Małgorzata Zarębska.”   

 
Radna Małgorzata Zarębska  
„Panie Prezydencie ja chciałam w swoim imieniu serdecznie podziękować za wszelkie sugestie. 
Pan jest (…) doświadczonym samorządowcem, ale pragnę przypomnieć, że interpelacje są prawem i 
narzędziem – bardzo ważnym pracy Radnego. Przy obecnym ustroju samorządu terytorialnego – 
kompetencje Radnego są naprawdę niewielkie, w związku z tym otrzymując mandat od mieszkańców i 
dostając - jeszcze na dodatek – za to dietę – czujemy się – ja czuję się – upoważniona do pytania w 
różnych kwestiach Pana Prezydenta – stąd między innymi z mojej strony wysyp interpelacji. 

Pan Prezydent bardzo często i na Komisji Budżetowej i na Sesji – mówi nam skąd wziąć pieniądze – (…) 
proszę mi powiedzieć skąd wziąć pieniądze, więc Niezależni BB mają pomysł co do tego – Zarębska ma 
pomysł – mianowicie róbmy inwestycje, które nie są zbyt duże i tak kosztowne, bo taka megalomania 
może prowadzić właśnie do tego, że nie mamy pieniędzy na różne inne inwestycje w Bielsku.  

Co do interpelacji w sprawie ulicy Cieszyńskiej – Pan podaje mi tutaj argument, że ja stoję za 
przedsiębiorcami. (…) Cieszę się, że Pan Prezydent to mówi, bo być może w kwestii w Lipniku – taka 
argumentacja będzie przydatna, bo tam trzeba by było właśnie po tej drugiej stronie stanąć – jeśli chodzi 
o plan zagospodarowania przestrzennego i kwestię kruszarni. 

Dziękuję bardzo.”                      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Panie Przewodniczący, mam prośbę i propozycję taką - bo niestosowaną – (…) jest tyle tych interpelacji – 

tych (…) ad vocem, że może po każdej będę zabierał głos, bo później to będzie ciężko zebrać powiedzmy 
– bo ucieka wątek.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Rozumiem – zgadzam się z Panem. To będziemy takie jeden na jeden teraz robić.  
Bardzo proszę Panie Prezydencie odnieś się do uwag Pani Zarębskiej, Pani Radnej Zarębskiej.”  
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 16 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„ (…) Chciałem powiedzieć, że nie rozumiem – konkretnie – Pani powiedziała ogólnikowo. Jakieś duże 
inwestycje, a mniejsze. 

Pani sądzi, że jak Cieszyńskiej nie będziemy robić to możemy te pieniądze na inne inwestycje dać 
mniejsze. Nie, nie możemy, bo to są unijne środki – są oczywiście kwalifikowane tylko pewne inwestycje, 
które można zrobić, ale oprócz tego proszę porozmawiać z mieszkańcami osiedli – Pani mówi w interesie 
kilku, kilku – nie kilkunastu – kilku w tej chwili drobnych przedsiębiorców – wystąpiła. (…) Proszę 
rozmawiać z mieszkańcami wszystkich osiedli, które są na tej trasie, łącznie z mieszkańcami Wapienicy i 
czy (…) Pani Radna w ich imieniu występuje teraz?! Nie – Pani wystąpiła w (…) imieniu kilku ludzi, a nie 
tysięcy ludzi, mieszkańców – też wyborców tego miasta. Także naprawdę proszę tutaj tą sprawę ważyć, bo 
jak powiedziałem jest to dziejowa inwestycja i kilku ludzi nam nie zatrzyma tej inwestycji. A chciałem 
jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że my z każdym chcemy rozmawiać. Tak jak rozmawialiśmy z 
mieszkańcami, z Radą Osiedla, z Księdzem – chcieliśmy z tym Państwem też rozmawiać – Ci Państwo 
odmówili rozmowy, wynajęli kancelarię prawną z Krakowa – powiedzieli, że nie będą z nami rozmawiać, 
natomiast będą nam blokować do końca – do kiedy będą mogli tylko – tą inwestycję. Taka jest odpowiedź 
tych mieszkańców – informuję Panią uprzejmie o tym. 

Dziękuję.”              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

W prawdzie nie ma ad vocem do ad vocem, ale myślę, że tutaj Pani Radna ma prawo do wypowiedzi. 

Bardzo proszę Pani Radna Zarębska.”  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
„Dziękuje bardzo, bo Pan Przewodniczący mówi, że jest jeden do jeden.  

Ja pragnę przytoczyć część mojej interpelacji „zwracam się z prośbą o odpowiedź jakie są dalsze plany”  
itd. (…) „podejmując ten temat chcę podkreślić, (…) iż nie podważam konieczności przebudowy tej arterii” 
– Panie Prezydencie. Ja mówię o kwestii tego, że jest to przerost formy nad treścią i dało się - być może - 
rozwiązać ten problem bez takiej wielkiej inwestycji, uwzględniając interesy tych tysięcy mieszkańców o 
których Pan mówi.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

W kolejności zgłoszenia, jeżeli dobrze pamiętam.  

To najpierw była Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę.”   

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  

„Ja króciutko Panie Prezydencie – odnośnie Leśniczówki w Lipniku, z tego co wiem rzeczywiście właściciel 
nie Nadleśnictwa, ale Stowarzyszenie Lipnik i ZHP – bodajże, żeby ustrzec ten budynek przed degradacją 
zainwestowało tam – może małe pieniądze, ale około 100 tys. złotych. Natomiast (…) jest to do 
rozważenia, występuję tu w imieniu mieszkańców Lipnika, z którymi się konsultowałam w tej sprawie.  

Co do przedszkoli dla maluchów, czy żłobków przy szpitalach – jest to pomysł (…) związany z tym, że jest 
masowa migracja lekarzy z Polski do innych krajów. Jako lekarz już w tym momencie też się zastanawiam 
jak tutaj móc rozwiązać ten problem, czy w naszym mieście. Nie mam na dzisiejszy dzień danych – ile 
osób wyjedzie w najbliższym czasie – wiem tylko tyle, że wiele lekarzy też przejdzie na emeryturę. Proces 
kształcenia lekarzy to jest około 6 lat specjalizacji podstawowej czy modułowej w związku z tym być może 
za parę lat (…) staniemy tutaj przed takim faktem, że nie będziemy mieć specjalistów w naszym mieście i 
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chciałabym bardzo młode osoby zachęcić, żeby mogły pracować w szpitalnictwie, a co za tym idzie młode 
kobiety, młode lekarki - też chcą rodzić dzieci, a nie odsuwać na dalszy plan, za nim zrobią specjalizację - i 
stąd mój pomysł. Podałam linki w interpelacji, gdzie takie przedszkola i żłobki powstały przy szpitalach. 
Być może jest to też sposób na powstawanie takich jednostek komercyjnych czy prywatnych. (…) Poddaję 
tutaj pod dyskusję taki temat.  

Dziękuję bardzo.”              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo. 

No co będzie jak inżynierowie zaczną wyjeżdżać?! 

Bardzo proszę Pan Radny, Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”  

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuje bardzo Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie wydaję mi się, że najprościej zawsze strywializować sprawę i nie odnieść się do 
meritum. Natomiast w mojej interpelacji odnośnie programu adaptacji na lokale mieszkaniowe, nie 
chodziło mi o pustostany – ja wiem, że pustostany są adaptowane i oddawane do użytku. Tylko (…) 
chodziło mi o opracowanie programu dla lokali, które nigdy nie pełniły funkcji mieszkaniowych. Głównie o 
poddasza w kamienicach.  

Jeśli chodzi o wiaty przystankowe – Pan Prezydent pyta ironicznie czy dobrze zrobiono, że są teraz dłuższe 
czy (…) niedobrze – oczywiście, że dobrze. Natomiast w mojej interpelacji chodzi o to, że alarmowałem już 
pół roku wcześniej, że powinny być dłuższe, więc dlaczego zrobiono krótsze, a po miesiącu je 
demontowano - przecież to jest marnotrawienie środków publicznych.”         

 
Głosy z sali sesyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak, tak tutaj no długość ma znaczenie …  

Proszę kontynuować.”  

 
Radny Maurycy Rodak 
„Dlatego będę wdzięczny jeśli dostanę tą informację na piśmie – (…) po to są interpelacje.  

Jeśli chodzi o zaniedbania przy sprawie mebli Apteki pod Jeleniem – w 1990 roku już Wojewódzki 
Konserwator Zabytków – zwracał się do Prezydenta Bielska-Białej z pismem informującym o konieczności 
wpisu wyposażenia apteki do rejestru zabytków ruchomych. Bielsko-Biała dopiero w 2009 roku (…) z  
prośbą o taki wpis się zwróciła. Jak twierdzi Pan Wiceprezydent w odpowiedzi na moje pismo – Bielsko-
Biała nawet nie otrzymała odpowiedzi na ten wniosek i przeszła nad tym do porządku dziennego – dlatego 
mówię o zaniedbaniach. Przez wszystkie te lata niewiele było w tej kwestii… (…).”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Zaniedbania – kogo? – Konserwatora – tak?” 
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Radny Maurycy Rodak 
„Nie, Miasta. Dlaczego Miasto wysyła wniosek i nie dostaje na ten wniosek odpowiedzi i nie ubiega się…”        

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(…) To kto zawinił?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale (…) będę udzielał głosu. 

Pan Radny w tej chwili.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Myślę, że wina jest obustronna Panie Prezydencie – (…) nie zwalałbym wszystkiego na Konserwatora 
Zabytków, ponieważ mówię, że już w 1990 roku sam Konserwator zwracał na to uwagę, że jest taka 
konieczność. 

Jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach no to wydaje mi się, że Rząd prowadzi swoje diagnozy, a 
Samorządy prowadzą swoje. Wiele miast w Polsce już takie diagnozy sporządziły i przedstawiły ich wyniki.  

Jeśli chodzi o deputaty – (…) myślę, że Pan Prezydent wie, że deputaty (…) nie dotyczą (…) tylko 
górników. Dlaczego (…) pytam w ogóle o tą sprawę, ponieważ zastanawiam się czy Miasto nie 
wykorzystało kwestii likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarczego i po prostu nie obcięło dodatków dla 
tych osób, które pracowały. 

Kolejna sprawa – alarm smogowy. Panie Prezydencie – Pan musi znać ten raport NIK-u z 2014 roku. Mam 
(…) tutaj tabelę – mogę ją Panu wydrukować i przedstawić. Jest tutaj tabela z raportu NIK-u z 2014 roku 
– najbardziej zanieczyszczone miasta Polski pyłem zawieszonym PM10 i PM25. Miejsce numer 8 – Bielsko-
Biała. Jest tutaj nawet wyszczególnione – pozycja wśród – 1100 najbardziej zanieczyszczonych miast na 
świecie - mamy chlubne 286 miejsce. A wśród najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich na 362 
miasta, mamy chlubne 67 miejsce, więc (…) Panie Prezydencie no nie mamy czystego powietrza. Musimy 
się z tym faktem pogodzić. 

Dziękuję bardzo.”               

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Pan Prezydent? Tak. 

Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„No nie mogę się zgodzić z takim, z taką (…) ripostą, że Rząd sobie, a Samorządy sobie mają (…) diagnozy 

robić – no przecież przepraszam bardzo. To (…) gdzie to jesteśmy - w jednym kraju żyjemy. Jeśli 
podejmuje się jakieś decyzje to trzeba ponosić skutki tej decyzji (…).  

A druga sprawa, to jest sprawa apteki – jak w 2009 roku wystąpiło Miasto (…) – tak dla informacji Panu 
powiem w 1990 nie byłem Prezydentem. To w 2009 jeśli wystąpiono i do dzisiaj Konserwator nie dał 
odpowiedzi – to tak mu zależało w 90 roku, a teraz mija 7 lat i jakoś do dzisiaj nie dał odpowiedzi po 
prostu. My (…) napisaliśmy do Pana Konserwatora, na razie bez odzewu (…). Także tutaj być może Miasto 
coś zawaliło, ale Konserwator też …Dlaczego, bo nie ma - jeszcze raz powtarzam – nie ma nikt żadnych 
dokumentów na tą okoliczność dzisiaj. Tu jest problem podstawowy. Nie ma w archiwach - bo kwerendę 
robiliśmy nawet w archiwach i to nie tylko w Bielsku-Białej. Nie ma po prostu żadnych na dzisiaj 
dokumentów. To przechodziło z rąk do rąk – (…) różne były sprawy w kraju – (…) były instytucje, które 
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powiedzmy – nacjonalizacje następowały, później nastawało przekazywanie pewnym podmiotom, pewnych 
elementów i do dzisiaj nie ma dokumentów i tu jest problem i będzie dalszy problem – co z tą sprawą 
zrobić,(…) bo gdyby się okazało, że udam nam się tą Aptekę utrzymać to czy ma Pan pomysł co dalej z tą 
Apteką zrobić? – Bo to dobrze zatrzymać meble, ale co dalej z tym zrobić - trzeba mieć pomysł. Co zrobić 
– muzeum tam apteki robić? Muzea Apteki są w Polsce dwa, (…) nie w Bielsku-Białej. Jaki jest pomysł 
dalej, bo (…) dobrze mówić, walczyć o meble. My walczymy o te meble, o tą Aptekę, ale ja mam pytanie – 
czy jest pomysł, - (…) też się pytaliśmy Pana…”          

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Prezydencie, (…) bo (…) oczywiście żeby nie przedłużać, ale myślę - co do przyszłości Apteki to 
przecież możecie poza sesją Państwo wymienić – Panowie poglądy.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie ,bo wszyscy walczą o Aptekę – tylko nikt nie ma pomysłu co dalej zrobić, jeśli ta Apteka zostanie w 
Bielsku-Białej.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ja myślę, że tu możemy otworzyć taką dyskusję …”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„A muzeum, etaty oczywiście – tylko skąd wziąć pieniądze znowu na to. No i tam będą tłumy „waliły” na 
pewno do tego muzeum. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Dziękuję Panu Radnemu, że zrezygnował z dalszego głosu. Myślę, że temat jest jak najbardziej do 
rozważenia na innym forum. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Roman Matyja w sprawie - niebezpiecznego remontu na ulicy 
Kowalskiej. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Roman Matyja  

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie – ja mam świadomość tego, że Pan Prezydent musi 
odpowiedzieć na 31 interpelacji i nie jest wstanie zapamiętać wszystkich treści, które są zawarte w 
naszych interpelacjach. To jest dla mnie oczywiste …”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Pan Prezydent na pewno docenił tą wypowiedź. 

Proszę do rzeczy.”  
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Radny Roman Matyja  
„… zrozumiałe. Natomiast w mojej interpelacji – (…) [chciałem] zwrócić uwagę na kilka zdań, które 
użyłem. A były to mniej więcej takie dwa zdania – „Na ulicy Kowalskiej już od teraz, odbywa się zmożony 
ruch pojazdów” – a więc nie po remoncie, tylko już od teraz. I druga cześć mojej interpelacji – „Już dzisiaj 
uczestnicy ruchu, mają olbrzymi problem przy włączeniu się do ruchu wjeżdżając z ulicy Kowalskiej” – i to 
była przesłanka.  

Jak Pan wie od wielu lat starałem się – włącznie z Radą Osiedla – o to, żeby tą budowę rozpocząć i ją 
zrobić. I wydawało mi się, że prostszej interpelacji do odpowiedzi – jaką ja dzisiaj napisałem – nie ma. No i 
Panie Prezydencie należało się zastanowić czy według Pana instalowanie oświetlenia – instalowanie świateł 
na tym skrzyżowaniu jest potrzebne, czy będzie rozważane i takiej odpowiedzi oczekiwałem. Natomiast nie 
oczekiwałem odpowiedzi polemizującej z moimi argumentami, bo one są po pierwsze – tak jak 
przeczytałem, a po drugie (…) myślę, że jasne i oczywiste. I wolałbym iść w kierunku konkretnych 
odpowiedzi, a nie argumentów czy kontrargumentów, które zostały użyte przy uzasadnieniu.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Jeśli mogę zabrać głos, bo powiedział Pan ciekawe zdanie, że zadając pytanie nie oczekiwał Pan po nim 
polemiki – z tymi poglądami. Na tej sali wszyscy tak właśnie liczą, a nigdy to nie wychodzi. 

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.”     

 
Radna Grażyna Nalepa 
„Panie Prezydencie, ja chciałam na końcu mojej interpelacji – zgłosiłam – że chodzi nie o roboty w tym 
roku, bo wiadomo, że muszą być (…) roboty przygotowawcze, projekt uzgodnienia. Tylko, żeby uwzględnić 
ten projekt rozbudowy przedszkola - który trwa już od wielu lat - jest (…) monitorowany - żeby po prostu 
(…) na przyszły rok go uwzględnić w planach remontu. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Pani Radna. 

I bardzo proszę ostatnie zgłoszenie w tym punkcie. 

Bardzo proszę Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący – ja wiem, że nie można polemiki prowadzić z interpelacjami 
Radnych, ale nie została udzielona przez Pana Prezydenta odpowiedź na temat – interpelacji Pani Radnej 
Waluś, a dotyczy ulicy Wspólnej. (…) Ja po części powiem, że tą ulicą - bo to jest ulica, która łączy dwie 
dzielnice i została oddana w 2010 roku – za poprzednią kadencję …”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale Panie Radny o co chodzi, bo dokładnie nie rozumiem – (…) bo Pan nie składał żadnej interpelacji (…). 

Rozumiem, że wchodzi Pan w kompetencje Pana Prezydenta i wyręcza Go w tym.  

Natomiast jeżeli … 

Ale no bo ja zmierzam do tego, żeby grzecznie poprosić, żeby Pan skończył.”   
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Śmiech. 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
„Dobrze, Panie Przewodniczący.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(…) Bo nie chcę Panu odbierać po prostu głosu.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
„(…) Panie Przewodniczący – być może, że Pan do tego dąży, ale w sensie chociażby …”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę mnie nie prowokować naprawdę.  

Panie Radny rozumiem, że w odniesieniu do interpelacji – żeby też nas słuchający (…) wiedzieli o co 
chodzi – w odniesieniu do interpelacji Pani Waluś chce Pan po prostu przekazać – bo ja to mogę zrobić  
za Pana – że Pan już w tej sprawie interweniował i że Pani Waluś jest druga tak?”    

 
Śmiech. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bo jeżeli tak, to proszę kontynuować.”  

  
Radny Szczepan Wojtasik 
„(…) Ta sprawa powiem – dokończę – sprawa została zgłoszona do MZD już w styczniu i myślę, że gdyby 
był telefon do MZD, Pani by tej interpelacji nie musiała składać.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny. 

Chciałem zwrócić uwagę Państwa Radnych, że w dyskusji dotyczącej interpelacji – (…) ja oczywiście 
dopuszczam na ogół – ale jednak ci, którzy składali te interpelacje powinni się w nich wypowiadać. 

Szanowni Państwo,  

punkt „Interpelacje i wnioski Radnych”, pod numerem 4 uważam za wyczerpany.”  
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Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 5 – wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  

Ten punkt nam – jak widać – dziś się nie uda, ale Parlament aktywnie pracuje.”  

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2015.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 29 grudnia 2015r. z działalności za 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy zatem do punktu numer 6 – i pozwolę sobie na przekazanie prowadzenia obrad Panu 
Przewodniczącemu Batyckiemu.” 2 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Dziękuję bardzo. 

Jesteśmy w punkcie 6 – jeszcze o tej porze – już dawno nie byliśmy tak sprawnie i tak szybko w porządku 
obrad. 

Szanowni Państwo (…) punkt 6 – sprawozdanie Nr ZK.551.5.2015.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. z działalności 
 za 2015 rok. Sprawozdanie Nr 26. 

Proszę uprzejmie o przekazanie informacji na temat tego sprawozdania z działalności. 

Proszę bardzo.”    

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mikołaj Jakimowicz  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, 

proszę o przyjęcie sprawozdania Wspólnej dla Miasta i Powiatu Komisji Porządku i Bezpieczeństwa  
za rok 2015. Komisja ta ma na celu zapewnienie Prezydentowi Miasta zwierzchnictwa nad miejskimi 
służbami i strażami. 

(…) Ma na celu między innymi:  

▪ ocenę porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta, 

▪ opiniowanie pracy policji, 

▪ opiniowanie projektów współdziałania z policją, 

▪ opiniowanie projektów miejscowego (…) zagrożenia,  

▪ oraz opiniowanie projektu budżetu dotyczącego policji. 

Komisja ta w roku 2015 miała cztery posiedzenia, z każdego posiedzenia sporządzono protokół, który jest 
do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. 

Po przyjęciu sprawozdania przez Wysoką Radę, sprawozdanie to będzie opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa. 

Dziękuję.”          
 

                                                 
2 Godz. 11.49. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Dziękuję bardzo – Panu Naczelnikowi Jakimowiczowi. 

Powyższe sprawozdanie było opiniowane przez (…) Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności, która 
przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Nie widzę głosów w sprawie, przechodzimy do głosowania.  

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

Punkt został przyjęty głosami 18 Radnych.”   

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.01.2016 r.  
w sprawie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej NR XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2015 r.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Przechodzimy do punktu numer 7 – Sprawozdanie Nr 27 – sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ (…) 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15.01.2016 r. w sprawie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2015 r. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie tego sprawozdania. 

Bardzo proszę.”  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Proszę Państwa, 

jak co kwartał przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w formie tabelarycznej.  

W ramach tej uchwały Prezydent Miasta podjął 61 zarządzeń. Zarządzenia przede wszystkim dotyczyły 
zbycia nieruchomości – w ilości 25 zarządzeń, nabycia – 3, obciążenia nieruchomości gruntowych – 18, 
wydzierżawiania – 14 i zamiany nieruchomości – 1 zarządzenie zostało podjęte. 

Sposób realizacji Państwo macie przedstawione w tabeli, którą przedstawiliśmy Państwu jako 
sprawozdanie z tej realizacji – z realizacji tej uchwały. 

Dziękuję bardzo.”     

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą (…) uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej oraz 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Sprawozdanie zostało przyjęte, głosami 18 Radnych za.”   
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Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Przechodzimy do punktu wprowadzonego pod dzisiejsze obrady – podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w składzie komisji stałych Rady Miejskiej.  

Punkt ten został wprowadzony. I ze względu na to, że wewnętrznie, z wniosku Klubu PiS, to macie 
Państwo do przegłosowania uchwałę o zmianie w tym składzie. (…)     

Rada Miejska postanawia odwołać Radnego Bronisława Szafarczyka ze składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Samorządności oraz Radnego Piotra Ryszkę ze składu Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu oraz 
powołać Radnego Bronisława Szafarczyka w skład Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu, i powołać 
Radnego Piotra Ryszkę w skład Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

Wewnętrzne przesunięcia w obrębie wyżej wymienionych Komisji. 

(…) Wniosek podpisali zarówno Radny Szafarczyk jak i Pan Radny Ryszka. 

Proszę uprzejmie – nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.     

Kto z Państwa Radnych jest za tymi zmianami w składzie stałych komisji Rady Miejskiej? Dziękuję.  
Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.     

Rada Miejska dokonała zmian w składzie stałych komisji, głosami 18 Radnych za, przy żadnym głosie 
sprzeciwu i wstrzymującym się.”   

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„(…) Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 279 - II wersja – podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta na 2016 rok.  

Proszę uprzejmie – Pani Skarbnik Łakomska w imieniu Pana Prezydenta.”  

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

uchwała w sprawie (…) zmian budżetu. 

W tej uchwale proponuje się zwiększenie dotyczące następujących Działów.  

(…) W Transporcie i Łączność – środki, które uzyskaliśmy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji,  
proponuje się przeznaczyć na wykonanie naprawy ulicy Jaworzańskiej. 

I kolejne trzy punkty dotyczą środków unijnych w związku z zawartymi umowami. (…) Dotyczy to:  
realizacja zadań instytucji pośredniczących Subregionu Południowego, pomoc techniczna, wprowadzenie 
do budżetu po stronie dochodów, wydatków kwoty 223 tys. złotych. 

W Administracji – z Europejskiego Funduszu Społecznego – na dofinansowanie projektu OWES. 

I w zakresie Oświaty i Wychowania na realizację dwóch projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego 
– (…) też to są środki, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku – z przeznaczeniem  
na kontynuację tego zadania w bieżącym roku.  

Kolejne zadanie związane jest z otrzymaniem płatności w ramach systemu wsparcia pośredniego dla 
Ogrodnika. 

I w zakresie Pomocy Społecznej są to darowizny, jak również (…) wprowadzenie środków na projekt 
„Bielsko-Biała Łączy Ludzi”. 
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Jeśli chodzi o zwiększenie wydatków, tutaj w ramach tej kwoty proponuje się przeznaczyć środki  
na rozbudowę skrzyżowania ulic Lipnickiej – Skowronków w związku z zamiarem złożenia (…) wniosku  
o dofinansowanie tego zadania z rezerwy subwencji z budżetu państwa. 

I tutaj dwie zmiany, które nie były w pierwszej wersji, a mianowicie również nie wykorzystano w ubiegłym 
roku środków na nabycie udziałów w Bielskim Funduszu Poręczeń Kredytowych – wprowadza się ponownie 
do budżetu. 

I dodatkowe środki, których nie było w pierwsze wersji dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie 
zakupu samochodu. 

Poza tym w Administracji są środki na rozliczanie ewentualnej, dokonania korekty rocznej VAT-u. 

W Oświacie niewykorzystane środki z ubiegłego roku na różne zadania – między innymi na zadania unijne, 
jak również na dofinansowanie religii z innych gmin, które zostały przekazane w ubiegłym roku  
i konieczność jest ich przywrócenia. 

W Ochronie Zdrowia na profilaktykę badań zdrowotnych. 

Pomocy Społecznej też środki z ubiegłego roku, jak również środki konieczne na uzupełnienie kosztów 

utrzymania dzieci w placówkach (…) na terenie innych powiatów. Na dodatkowe zwiększenie zatrudnienia 
w Domu dla Przewlekle Chorych i środki też niewykorzystane w ubiegłym roku na projekt „Bielsko-Biała 
Łączy Ludzi”. 

W zakresie Gospodarki Komunalnej również to są środki, które były na dwa zadania realizowane, czyli 
budowa kanalizacji sanitarnej – konieczne jest przywrócenie tych środków, ażeby zakończyć to zadanie –   
i darowizny dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

Również w zakresie Kultury Fizycznej dotyczy to Stadionu Miejskiego i modernizacji płyty boiska  
– są to również środki, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku i [jest] konieczność ich 
przywrócenia. 

Pozostałe zmiany dotyczą Administracji – tutaj (…) w związku z wprowadzeniem centralizacji VAT  
od stycznia 2017 roku jest konieczność zmniejszenia kwoty w tym roku i przeniesienie tego (…)  
na przyszły rok. W wyniku tego proponuje się, aby te zwiększone wydatki sfinansować wolnymi środkami  
– w sumie 7.330.603,34 złotych. 

Jeśli chodzi o zadania, które są ujęte (…) w załączniku numer 5 – dotyczy to zadań finansowanych  
z udziałem środków unijnych. (…) Wszystkie te zadania (…), na które zwiększamy środki, zostały 
skorygowane w tym załączniku. 

Dziękuję.”                           

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę …  

Przepraszam – proszę bardzo - Pan Przewodniczący Drabek ma głos.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ja tylko jeszcze raz bym chciał usłyszeć zakres – bo Pani Skarbnik (…) przekazała, że w zakresie Kultury 
Fizycznej i Sportu 1 mln 700 zł niewykorzystanych środków, ale rozumiem, że „rzeczówka” została 
wykonana w ubiegłym roku –  na co będą przeznaczone dokładnie te środki finansowe?”     

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Proszę bardzo – Pan Wiceprezydent Zawierucha w imieniu Pana Prezydenta.” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Lubomir Zawierucha 
„Te niewykorzystane środki w zeszłym roku, będą w tym roku wykorzystane na projekt – zapłacenie 
projektu. To jest ten główny (…) projektant,  firma ATJ z Warszawy.  

I 1 mln 19 tys. złotych, które zostały po wykonaniu – z zakresu prac dodatkowych – będzie wykorzystane 
najprawdopodobniej  (…) nie w całym zakresie. Tam trochę zostanie jeszcze po przetargu na zrobienie 
dróg ewakuacyjnych ze Stadionu w kierunku ulicy Broniewskiego – od strony Sanepidu i od strony Domu 
Żołnierza.”   

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.   

Proszę bardzo, ad vocem. 

Panie Przewodniczący.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„A propos tego projektu. To jest projekt dotyczący – (…) ta drobna kwota na? Mówimy (…) o jakim 
projekcie? Czy to jest …” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Lubomir Zawierucha 
„To jest jeszcze z poprzedniej umowy z Firmą ATJ, czyli chodzi o tych pierwotnych projektantów. Tutaj 
umowa jeszcze nieskonsumowana, dlatego że projektanci nie (…) wykonali całego zakresu swojego 
projektu. Został wyznaczony nowy projektant.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Dziękuję. 

Prace nad (…) wykonaniem budżetu toczą się płynnie, a więc pierwszą (…) wersję tej uchwały opiniowały 
Komisje: Edukacji i Kultury Rady Miejskiej; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa – zaopiniowały ją pozytywnie. 

A w dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego z tymi zmianami, które Pani 
Skarbnik Łakomska wymieniła, jako zmiany w tej drugiej wersji – zaopiniowała ją również pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

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

Podaję wyniki głosowania. 

Za głosowało – 12 Radnych, Przeciw – 1 [Radny], Wstrzymało się – 3 [Radnych]. 

Uchwała została przyjęta.”  

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„(…) Przechodzimy do punktu numer 9  (…) – Druk Nr 280 – podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
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Proszę bardzo Pani Skarbnik Anna Łakomska.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa w tej uchwale jest tylko jedna zmiana – dotyczy przeniesienia kwoty 800 złotych 
pomiędzy działami, z przeznaczeniem na nabycie ośmiu nowych akcji imiennych, zwykłych w utworzonym 
kapitale docelowym Spółki BBTS S.A.  

Dziękuję.”   

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. 

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

Przystępujemy do głosowania.    

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

Podaję wyniki głosowania. 

Uchwała została podjęta głosami za – 15 Radnych.”  

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu numer 10 – Druk Nr 281 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22grudnia 2015 r. – Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Proszę bardzo Pani Skarbnik (…) Anna Łakomska.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa w tej uchwale oczywiście są zmiany dotyczące załącznika numer 1– tam, gdzie jest mowa 
o kwotach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.  

Natomiast załącznik numer 2 – są uwzględnione przedsięwzięcia wieloletnie, które dotyczyły zmiany  
w uchwałach w sprawie zmian budżetu i oprócz tego tu są jeszcze drobne trzy pozycje, które dotyczą  
planowanych – złożenia wniosków (…). Dotyczy to usług opiekuńczych, „Stop wykluczeniu społecznemu”  

i „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – to są dodatkowe zmiany. (…) Środki własne  
są zapewnione. 

(…) Zadania wieloletnie muszą być ujęte w tej wieloletniej prognozie. 

Dziękuję.”   
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo, udzielam głosu Panu Przewodniczącemu Przemysławowi Drabkowi.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, taka uwaga natury ogólnej, dotycząca terminu przekazania tej 
uchwały. Ja rozumiem, (…) że ta uchwała jest wynikiem (…) tych, które podejmujemy wcześniej, 
dotyczących zmian (…) w budżecie, ale ona wpłynęła faktycznie w dniu wczorajszym i tylko i wyłącznie 
Radni z Komisji (…) Budżetowej byli w stanie z tą uchwałą się zapoznać. 

I jest taka prośba, żeby jednak próbować te terminy dotrzymywać i te wersje (…) uchwał przekazywać  
we właściwym czasie.  

Dziękuję serdecznie.”    

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Uwaga jest słuszna, ale tak jak powiedziałem, przy głosowaniu tej (…) grupy uchwał do końca trwają 
prace i zmiany, tak że ta uchwała akurat jest (…) najgrubsza, jeżeli chodzi (…) o skalę jej przygotowania 
technicznego – ale ma Pan Przewodniczący oczywiście rację. 

(…) Powyższą uchwałę opiniowała rzeczywiście w dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej – zaopiniowała ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Przy dwóch głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta głosami 13 Radnych.”    

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu wprowadzonego pod dzisiejsze obrady – punkt 10a – podjęcie uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada  
2015 roku w sprawie opłaty targowej.  

Proszę uprzejmie – Druk Nr 283. 

Panie Prezydencie. 

Proszę bardzo – Pani Naczelnik Skoczeń.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo, 

po zmianie przepisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, z dniem 1 stycznia 2016 roku rada 
gminy może odstąpić od poboru opłaty targowej. 
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Przygotowany projekt ma na celu zniesienie z dniem 1 lipca 2016 roku opłaty targowej na terenie Miasta 
Bielska-Białej. 

Podstawowym kryterium do zniesienia opłaty powinien (…) być czynnik ekonomiczny, jednak tutaj również 
bardzo istotnym był aspekt społeczny, między innymi złe warunki handlowania na niektórych targowiskach 
oraz to, że działalność jest prowadzona przede wszystkim przez małych przedsiębiorców, jak również 
rolników, którzy sprzedają swoje płody.  

Handlujący na targowiskach ponoszą również opłaty z tytułu użytkowania targowiska, które są narzucane 
przez prowadzącego to targowisko. A handlujący poza targowiskiem bardzo często obciążani są opłatą  
za zajęcie pasa drogowego. 

W tym zakresie notuje się również stały spadek dochodów z tytułu opłaty targowej, co też ma istotne 
znaczenie. 

Proszę w takim razie o podjęcie tej uchwały.”      

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej i Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie.    

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosami 15 Radnych.”    

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie zadań własnych 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu numer 11 – Druk Nr 269 – to jest podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Proszę uprzejmie – Pani Dyrektor.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„Szanowni Państwo, 

osoby i rodziny, którym przyznano pomoc w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłku  
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu, 
zobowiązane są w części lub w całości do zwrotu, jeżeli dochód na osobę  w rodzinie, osoby zobowiązanej 
do wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

Zgodnie z delegacją ustawową to Rada Gminy określa w drodze uchwały zasadę zwrotu. W związku  
ze zmianą w ustawie o pomocy społecznej w dniu 5 października 2015 roku, zgodnie z tą zmianą  
do katalogu świadczeń podlegających zwrotowi dodano pomoc w formie posiłku. W związku z tym 
zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Szczegółowe zasady zwrotu określa 
załącznik do uchwały. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.”  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję, Pani Naczelnik.  

(…) Powyższa uchwała była przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej, która zaopiniowała ją pozytywnie.    

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Podaję wyniki głosowania uchwała została przyjęta głosami 15 Radnych. 

Szanowni Państwo, przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.3 

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję za pomoc Panie Przewodniczący.”  

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania rocznego 
sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2015 roku  
do 31.12.2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 12 – Druk Nr 268 – to jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej za zeszły rok.”  

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

bardzo proszę o przyjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w Teatrze Polskim. Wynika  
to z ustawy o rachunkowości oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

Wybór został dokonany (…) na podstawie zapytania ofertowego. Wygrała Kancelaria Pani Krystyny 
Buzikiewicz – Kancelaria Biegłego Rewidenta w Bielsku-Białej. Kwota 5.800 złotych. 

Przypomnę, że w ubiegłym roku (…) ta sama Kancelaria wgrała przetarg i będzie robiła.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Obradowała nad projektem uchwały Komisja Edukacji i Kultury – opinia jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
 

                                                 
3 Godz. 12.10. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielsko-Biała jako członka 
stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 13 – Druk 272 – to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek 
członkowskich Miasta Bielsko-Biała jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Beskidy”. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik Zgierska.” 

 
Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Pani Anna Zgierska  
„(…) Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w wyniku projektu „Turystyczna Inicjatywa Klastrowa”.  
I zgodnie z umową o dofinansowanie musimy przez 5 lat utrzymać trwałość tegoż projektu, dlatego 
prosimy o przyznanie składki, która pokryje bieżącą działalność Stowarzyszenia. 

Nie ma tutaj żadnych kosztów osobowych, poza obsługą księgową. Środki te będą wydatkowane  
na utrzymanie systemów, jak system karty miejskiej czy opłaty licencyjne, strona internetowa, aplikacja 
mobilna oraz nowe projekty. 

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej  
do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 14 – Druk 278 – to jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów.  

Bardzo proszę o przedstawienie Pana Prezydenta.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(…) Przedstawiałem to na Komisji Budżetu. 

Jest Forum, które skupia przewodniczących rad miejskich i przecież to jest oczywistą sprawą, że również 
Przewodniczący naszej Rady Miejskiej w tym Forum powinien uczestniczyć. 

Myślę, że to jest sprawa czysto formalna.”    
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 32 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Obradowała oczywiście – tak jak Pan Prezydent (…) wspomniał – nad tym Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego. Opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/155/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 15 porządku (…) obrad – Druk 275 – to jest podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr X/155/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”. 

Bardzo proszę o krótkie przedstawienie. 

Bardzo proszę – Pan Pełnomocnik Michniowski.”  

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

przedstawiony dokument jest konsekwencją działań, które wcześniej były podejmowane przez Radę 
Miejską, przez Urząd. Dotyczący polityki energetycznej i ekologicznej naszego miasta. 

W roku ubiegłym – pod koniec – zostały zakończone prace nad uaktualnieniem planu zaopatrzenia miasta 
w ciepło, (…) energię elektryczną i paliwa gazowe. W związku z tym zaistniała konieczność uaktualnienia 
również planu gospodarki niskoemisyjnej, która była wstępnie przyjęta w ubiegłym roku – w połowie roku  
i (…) był to wymóg Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który finansował i (…) nasz plan 
zaopatrzenia, jak i plan gospodarki niskoemisyjnej.  

Także zostały wprowadzone  po prostu aktualne, najnowsze dane, które umożliwią w tej chwili również 
występowanie do Narodowego Funduszu czy Wojewódzkiego Funduszu o dotacje i finansowanie 
poszczególnych projektów, które będziemy realizować w następnych miesiącach.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję – wszystko jasne. 

(…) Obradowała nad tym Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i wydała opinię 

pozytywną. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Bronisława Szafarczyka.”  

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, 

mamy bardzo obszerny program, liczący ponad 200 stron. Jest to ciekawy materiał, udało mi się 
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przeczytać i parę rzeczy zapamiętać.  

Wydaje mi się jednak, że mamy tak szeroki program i tak dalekosiężne cele, że być może przesłaniają nam 
pewne działania, które mogłyby nam pomóc – w tym, aby atmosfera, aby powietrze u nas było bardziej 
czyste; a leży to nam wszystkim na sercu, o czym świadczą dzisiejsze interpelacje. 

Są również metody proste z dziedziny edukacji społeczeństwa. Mam w ręku materiał, który chętnie 
udostępnię, być może udałoby się go rozpowszechnić, wykorzystać również w tym programie. Przeczytam 
tylko pierwszy akapit.  

„Chcemy by Polacy dowiedzieli się jak palić w piecach bez dymu. Kopcące kominy to codzienny widok  
i smak polskiej zimy. Można zwalić winę na stare kotły i złe paliwa. Owszem stare kotły i piece mogą, ale 
nie muszą kopcić, mogą też spalać praktycznie bez dymu. To palacz decyduje, czy komin kopci czy nie. 
Palenia bez dymu można się nauczyć, lecz kto słyszał, że jest to możliwe?! Mało kto. Nikomu nie opłaca się 
o tym mówić.” 

Przekażę chętnie ten materiał, być może będzie właściwy do rozpowszechnienia pośród mieszkańców 
naszego miasta. 

Dziękuję bardzo.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Informuję, że uchwała została podjęta.” 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 16 – Druk 253 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  
III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Bielsku-Białej. 

Tutaj chciałbym zapytać, ponieważ większość tych szkół – wynika z przyczyn formalnych, z braku naboru. 
Myślę, (…) że uzasadnienie mogłoby być wspólne dla punktów od 16 do 26. 

Jeżeli Radni nie mają nic przeciwko, a (…) to oczywiście jest pewne, Pan Dyrektor da radę – to bardzo 
bym prosił. Więc zatem proponuję następujące obradowanie. (…) Jedną  ewentualną dyskusję  
i przedstawienie powodów, a potem głosowanie już bez kolejnych dyskusji. 

Nie widzę głosów sprzeciwu i tak zatem będzie. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”  

 
Zastępca Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps                                                                                                                                                                                                                                     
„Panie Przewodniczący dokładnie tak, ponieważ powodem jest formalne zakończenie funkcjonowania tych 
szkół, o których Pan Przewodniczący wspomniał.  

Jest to efekt realizacji zmiany systemu edukacji – począwszy od roku 2012. I niektóre te szkoły kończą 
fizycznie działalność w kolejnych latach, z uwagi na to, że znikają z rynku oświatowego. I dotyczy  
to większości szkół dla dorosłych, które fizycznie zakończyły działalność.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 34 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

A więc te uchwały pozwolą formalnie je usunąć ze struktury szkół, ale niestety przy zachowaniu całej 
procedury – od uchwały intencyjnej po stanowiącą kończąc.”                                                                                                                                                                                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Zatem przystępujemy, Szanowni Radni do dzieła. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Panie Dyrektorze – to warto to powiedzieć, żeby to też było jasne i czytelne dla wszystkich, że te szkoły 

tak de facto nie funkcjonują, nie mają siedzib, nie mają pracowników. Istnieją tylko i wyłącznie  
na papierze. Tak?”  

 
Zastępca Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps                                                                                                                                                                                                                                     
„Dokładnie tak.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak, więc teraz już po interwencji Pana Przewodniczącego jest pełna jasność. 

Ja tylko – żeby była pełna jasność – dodam, że do wszystkich tych uchwał są opinie Komisji Edukacji  
i Kultury,  są pozytywne. Jak również – co wymaga procedura – jest opinia pozytywna Młodzieżowej Rady 
Miasta i jest oświadczenie, że te uchwały nie wymagają konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 

A zatem przystępujemy do serii głosowań. 

Przechodzimy do Druku Nr 253 – właśnie omawianego.    

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

Informuję, że uchwała (…) w Druku 253 została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 17 – Druk Nr 254 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  
IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie – plus jeden Pani Radnej Balickiej.” 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 18 – Druk 255 – to jest podjęcie uchwały w sprawie (…) zamiaru likwidacji 
Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego – przepraszam,  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem …” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„255 – Michała Kaleckiego – przepraszam bardzo. Druk 255 – aby (…) Państwo Radni wiedzieli nad czym 
głosują. 

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

Proszę o doliczenie Pana Przewodniczącego Batyckiego do głosów za i większą czujność, ponieważ chyba 
za szybko to prowadzę i sprzęt nie nadąża.”     

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy zatem do punktu numer 19 – Druk Nr 256 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 20 – Druk Nr 257 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Bielskim 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 21 – Druk Nr 258 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 22 – Druk Nr 259 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1  
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 23 – Druk Nr 260 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 24 – Druk Nr 261 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki  
w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 25 porządku obrad, Druk Nr 262, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych 
w Bielsku-Białej.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  
w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 26, Druk Nr 263, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej.  

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

Uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

I mamy za sobą ten blok głosowań.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej 

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

„W tej chwili przechodzimy do punktu numer 29, Druk Nr 266, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej. 

Komisja branżowa – Edukacji i Kultury – wydała opinię negatywną, więc pewnie tutaj jakieś są większe 
kontrowersje.  

I tutaj bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie pełnej informacji, abyśmy mogli przegłosować  
tę uchwałę.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

ta sytuacja dotyczy również propozycji uchwały intencyjnej o likwidacji tej szkoły. W przeciwieństwie  
do tych wcześniejszych, ta szkoła nigdy nie podjęła działania. Państwo pamiętają, część z Państwa, 
ponieważ tutaj była propozycja żeby takie dwie szkoły w mieście powołać. Charakter takiej szkoły – 
przypomnę Państwu – chodzi o to, że uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego część przedmiotów 
ogólnokształcących mają wykładane w języku angielskim, a więc główną przyczyną czy podstawą,  
dla której można takie lekcje prowadzić to jest taka znajomość języka przez ucznia, żeby przyswoił sobie 
treści podawane w języku obcym; treści specjalistyczne z biologii, chemii czy tego typu przedmiotów.  
I dodatkowo oczywiście nauczyciele, oprócz umiejętności metodycznych nauczania konkretnego 
przedmiotu, muszą mieć także umiejętność językową, nie tylko taką, że mogą się w niej porozumiewać, 
ale taką metodyczną, że mogą w tym języku wykładać. A więc jest to dosyć duże wyzwanie dla obu stron 
procesu edukacji.  

Po sondażowych informacjach w środowisku, jak dużo chętnych byłoby do takiego typu szkoły, wspólnie 
ze środowiskiem dyrektorów i nauczycielskim uznaliśmy – i dlatego przedstawiliśmy Wysokiej Radzie taką 
propozycję powołania dwóch gimnazjów – że starczy jak gdyby tego potencjału uczniowskiego na dwie 
szkoły. Jednak czterokrotnie przeprowadzana rekrutacja do tej szkoły, która stanowi treść tejże uchwały, 
nie przyniosła efektów w postaci odpowiedniej ilości kandydatów.  

I tak: pierwsza rekrutacja do tego gimnazjum, o którym mówimy, czyli Gimnazjum nr 1, 2012/13: 
złożonych podań 32, oryginałów złożonych na pierwszą preferencję 7. Tutaj części Państwa przypomnę, 
chodzi o to, że można sobie wybierać trzy gimnazja i to, które jest na pierwszym miejscu, jeśli zostało 
wybrane, uczeń składa dokumenty, które potwierdzają ten wybór. W związku z tym dla tej siódemki 
przeprowadzono test językowy, jednakże bezskuteczny. Ich umiejętności były niewystarczające.  

W roku 2013/2014 złożono takich podań tylko 5 – z tym, że żadna z pierwszej preferencji, dlatego nie 
przeprowadzono testu językowego dla tej grupy.  

W roku 2014/2015 3 podania zostały złożone – tak samo, żadne z pierwszej preferencji, w związku z tym 
też nie było testu językowego.  

I teraz na rok szkolny, który trwa, 2015 złożono 7 podań i też żaden z pierwszych preferencji.  
W związku z tym, te czterokrotne próby przeprowadzenia naboru upoważniają nas do złożenia propozycji, 
w uzgodnieniu także z Dyrekcją IV Liceum, przy którym miało to liceum działać, żeby zaprzestać 
formalnego działania tej szkoły, która przypomnę Państwu, nie zaczęła nigdy działania, w przeciwieństwie 
do tamtych 11, które działały a skończyły działalność z uwagi na zmiany w systemie edukacji. I z tych 
naszych informacji – bo też tu Pan Przewodniczący o to pytał, a na Komisji też była mowa – idzie o to,  
że to jest szkoła, która powinna mieć wysoki poziom kształcenia. I ta pierwsza, która funkcjonuje,  
ta pierwsza – przepraszam, to Gimnazjum pozostałe drugie, które jest przy Żeromskim – Gimnazjum nr 2 
tych kandydatów ma taką ilość, że udaje się w ciągu tych lat utworzyć zawsze klasę pierwszą. I tutaj  
o tym także mówiliśmy na Komisji, że chętnych do Gimnazjum nr 2 – z pierwszego i drugiego wyboru  
i kolejnych – było 89, z tym że 48 wskazało tę szkołę jako szkołę pierwszego wyboru i ta grupa przystąpiła 
do egzaminu językowego. Z tej liczby, 41 otrzymało minimalną wartość, czyli 50 punktów, a z tej grupy 35 
otrzymało tę wartość predyspozycji językowych na poziomie 75%, która jest barierą do przyjęcia dzieci. 
Metodycy nauczania języka angielskiego i metodycy nauczania poszczególnych przedmiotów we wspólnych 
ustaleniach zdecydowali o tym, że przy takim poziomie językowym ucznia jest sens prowadzenia dla nich 
zajęć w języku angielskim z przedmiotów ogólnokształcących. I taką grupę, póki co, w naszym mieście 
mamy mieszkańców, a więc wyczerpuje to możliwości tej jednej szkoły i proponujemy w związku  
z tą sytuacją drugą poddać w stan likwidacji – fizycznie nigdy nie zaczęła działać.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Komisji branżowej – Pan Radny Piotr Ryszka.”. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Radny Piotr Ryszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

chcę przedstawić tylko stanowisko Komisji. Ze względu na to, że głosowanie w tej Komisji było dość 
jednoznaczne: dwóch do jedenastu, czyli tylko dwóch było chętnych, a przede wszystkim wzięto pod 
uwagę fakt, iż miasto należy do dynamicznie rozwijających się i szkolnictwo też, dlatego nie chcielibyśmy 
nikomu w tym momencie drogi jako takiej zamknąć i żeby z powodu braku miejsc nie mogli być przyjęci 
do tego (…) dwujęzycznego gimnazjum. To (…) główne nasze było przesłanie i myślenie, jak również  
to, że biorąc pod uwagę fakt, zostawiając i próbując jeszcze jeden nabór nic miasto do tego generalnie 
rzecz biorąc nie dopłaca, gdyż dopóki nie powstanie klasa, nie mamy kosztów. W związku z powyższym 
(...) było głosowane – dziewięć do jedenaście – w związku z czym taka była (…)…”.  

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

„Decyzja Komisji.”. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Radny Piotr Ryszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…decyzja Komisji. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek, potem Pan Dyrektor ewentualnie odniesie się.  
Czy woli Pan po kolei? Obojętne. Dobrze. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący – przepraszam.”. 

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

„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja bym chciał tutaj poprosić o ewentualne właśnie w tej chwili jednak nieprzyjmowanie tej uchwały  
w takiej formie, z prostego względu. Utrzymanie tej szkoły, tego zapisu nie generuje żadnych kosztów  
ze strony samorządu. Odpowiednia promocja i możliwość (…) otworzenia naboru do tej szkoły może 
pozwoli jej funkcjonować. Tylko tyle i aż tyle – wielka prośba żeby jednak (…) przychylić się do opinii 
Komisji, która jest Komisją merytoryczną w tym zakresie, która wydała opinię negatywną.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Jedna uwaga – oczywiście Pan Dyrektor może siedzieć w trakcie zadawania pytań. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak jak dyskutowaliśmy na Komisji i tutaj też skłaniam się ku wypowiedzi Pana Dyrektora, że nauka  
w języku angielskim stosownego przedmiotu wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Jeżeli 
te dzieci nie spełniły kryteriów, tych 75%, to nie wyobrażam sobie żeby nauczyły się przedmiotów, które 
będą zdawać w teście kompetencji czy w jakimś tam teście, który będzie kwalifikował tę młodzież  
do dalszej nauki. Natomiast to, że to nie kosztuje miasta to oczywiście jest to jakiś argument, natomiast 
utrzymywanie w statystykach szkoły, do której nie było naboru, to też jest moim zdaniem bez sensu. Takie 
jest moje zdanie.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. Jak zwykle wysłuchaliśmy go uważnie. 

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

pozwolę sobie zabrać głos w tej kwestii, ponieważ byłam jedną z dwóch osób, które na Komisji głosowały 
za likwidacją tej placówki, ponieważ dla mnie trzymanie czegoś, co trzy razy był nabór do tej szkoły…  
– raz było troje, raz siedem osób, więc zawsze była to szkoła wskazywana jako szkoła tego drugiego 
wyboru. W związku z czym takie „a potrzymajmy jeszcze trochę, a zobaczymy co będzie się działo”  
– zobaczyliśmy już przez trzy lata... W związku z czym uważam, że trzymanie takiej placówki to jest 
troszeczkę takie działanie i trzymanie czegoś na siłę.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Pozwolę sobie też wziąć udział w dyskusji i poprzeć głos moich przedmówczyń.  

Po prostu na siłę czegoś nie zrobimy, jeżeli już w zasadzie nawet cztery nabory wskazały na to, że nie ma 
zainteresowania i nie ma też potrzeby tworzenia. Myślę, że tam mamy przecież jedną szkołę tego typu  
i ona obsłuży wszystkich chętnych z naszego miasta. 

(...) Dziękuję. 

Pan Dyrektor chciał się odnieść?  

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

„Te argumenty, o których mówiliśmy, tutaj już padały. Ja bym chciał jeszcze, jeśli Pan Przewodniczący 
pozwoli, odczytać list Dyrektora tej szkoły, która nabór ma. Być może to także pomoże części z Państwa 
Radnych. 

<<Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego dysponuje 
wykwalifikowaną kadrą i możliwościami organizacyjnymi by przyjąć uczniów do więcej 
niż jednego oddziału klas gimnazjum dwujęzycznego. Mimo tych możliwości nie ma tej 
grupy. Mimo to uważamy, że skutkowałoby to zmniejszeniem liczby kandydatów  
do innych gimnazjów – to jest oczywiste, szczególnie w sytuacji niżu demograficznego. 
Ale założeniem zorganizowania tego rodzaju szkoły publicznej w naszym mieście było 
stworzenie oferty edukacyjnej dla najzdolniejszej młodzieży. Zwielokrotnienie ilości 
przyjmowanych kandydatów wiązałoby się z zaniechaniem wyjątkowego charakteru tej 
placówki. Dyrektor Szkoły Pani Pękala.>> 

Tyle. Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30, Druk Nr 267, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Bielsko-Biała. 

Ponownie, bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

tutaj także chodzi o realizację zapisów ustawowych. Dotyczy ta procedura rekrutacji na tzw. wolne miejsca 
w szkołach obwodowych, w tym przypadku w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Wszystkie dzieci, 
które mieszkają w obwodzie szkoły mają prawo do pójścia do tej szkoły bez względu na to, jaki mają 
charakter ani umiejętności – po prostu dla nich to miejsce w szkole obwodowej jest zapewnione –  
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ale z różnych powodów rodzice decydują się na posyłanie dzieci do innych szkół, do szkół niepublicznych 
czy też innych i robią się tzw. wolne miejsca. Żeby te wolne miejsca były obsadzone ustawa nas 
zobowiązuje do wprowadzenia kryteriów i ustawa określiła jakby poszczególne etapy działania.  

W roku szkolnym 2014/2015 te kryteria rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu – powtarzam, w obu typu 
szkołach – były wprowadzone poprzez dyrektorów. W roku szkolnym, który trwa, 2015/2016 – ponieważ 
szkoły i podstawowe, i gimnazja weszły w system rekrutacji elektronicznej, podobnie jak na poziomie 
przedszkoli czy szkół ponadgimnazjalnych, gdzie ta rekrutacja elektroniczna istnieje wcześniej – te kryteria 
zostały przez dyrektorów ujednolicone, a więc do wszystkich tych szkół na wolne miejsca, oczywiście 
odpowiednio do szkoły podstawowej i odpowiednio do gimnazjum, są te same kryteria. I teraz ustawa 
nakłada na Radę Miejską konieczność jakby zaakceptowania tych kryteriów w drodze uchwały stanowiącej. 
I taki projekt uchwały Państwu przedstawiamy.  

Te procedury, o których Pan Przewodniczący wspominał, konsultacji z organizacjami, poddane 
konsultacjom społecznym były i zgodnie z rekrutacją zostają przedstawione. Terminy rekrutacji określa  
w zarządzeniu Prezydent Miasta do szkół podstawowych, natomiast do szkół gimnazjalnych określa Kurator 
Oświaty. I taki projekt uchwały Państwu przedstawiamy.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła tę uchwałę.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

  
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Bielsko-
Biała a Gminą Wilamowice oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty w zakresie powierzenia 
wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 

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

„Przechodzimy do (…) [Druku] Nr 271, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Wilamowice oraz Gminą Bielsko-Biała a Gminą Kęty  

w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

Szanowni Państwo,  

to jest uchwała bardzo typowa – myślę, że nie wymaga komentarza – okoliczne gminy zwracają się  
do nas, my bierzemy za to jakieś tam środki finansowe, które pozwalają na obsługę tego zadania. 

Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa wydała opinię pozytywną. 
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy…. 

Jest głos w sprawie?  

Bardzo proszę – Pani Radna Bleidowicz.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak. Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja tylko w ramach takiej uwagi i sugestii, bo już poruszaliśmy tę sprawę na Komisji branżowej. Puszczają 
nas tutaj warunki, mamy wolne miejsca w schronisku, więc oczywiście zawieramy umowę z gminami  
– i też schronisko działa bardzo dobrze i w sprawny sposób – udostępniając na bieżąco wszelkie 
przywożone do schroniska zwierzęta na swej stronie internetowej. Chciałabym tylko…”. 

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

„Gdzie jest ale? – właśnie.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Chciałabym tylko na przyszłość zwrócić uwagę, że mieszkańcy gmin, z którymi mamy zawarte takie 
umowy, nawet z tak odległych jak Siewierz, często nie wiedzą gdzie mają szukać swoich zwierząt, więc 
ciężko im trafić na stronę Schroniska w Bielsku. Może w przyszłości i przy zawieraniu umów z kolejnymi 
gminami lub – nie wiem – odnawianiu umów dałoby się wpisać w umowie również dla tych gmin 
obowiązek umieszczania na stronach internetowych linków do Schroniska albo chociaż informowania,  
bo szczerze mówiąc po naszej Komisji weszłam na kilka stron gmin, z którymi mamy zawarte takie umowy, 
i nie da się znaleźć informacji o tym, że zwierzęta z tych gmin są w Schronisku. 

Tak że tylko taka uwaga na przyszłość. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Myślę, że uwaga jak najbardziej zasadna.  

I możemy już głosować. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 32, Druk Nr 273, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych 
dróg gminnych w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Waluś.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

jest to kolejna z uchwał porządkujących, gdzie precyzuje się przebieg w tym przypadku ulicy Porannej, 
Pawła Bobka, Lawendowej i Żwirowej, wskazując na jakich działkach jest pas drogowy w tabeli  
i jednocześnie na załącznikach graficznych do tego projektu uchwały. 

Bardzo proszę o przyjęcie.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

  
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/219/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze jej 
skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła "Wapienica" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33, Druk Nr 274, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XIII/219/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białe w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zadań w zakresie zarządzania drogą ekspresową S1 w obszarze  
jej skrzyżowania z ul. Międzyrzecką, po północnej stronie węzła "Wapienica". 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie.”. 
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wobec wątpliwości Wojewody co do treści tej uchwały, nie wchodząc w spór, proponujemy wprowadzić 
(…) zapis do tej poprzedniej uchwały, że <<uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia>>. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji branżowej jest pozytywna, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
  

Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34, Druk Nr 277, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr VIII/103/2015 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Z uwagi na wprowadzenie na takim parkingu elektronicznego systemu poboru opłat, uzupełnia się  
te zapisy w załączniku do przedmiotowej uchwały o wskazanie i ustalenie wysokości opłaty za powtórne 
wydanie karty chipowej, działającej w ramach tego systemu, oraz opłaty za utratę biletu parkingowego  
na tym parkingu, jak również przywraca się ten poprzedni sposób funkcjonowania parkingu, że na placu 
Ratuszowym będzie funkcjonował parking w układzie 30 minut bezpłatnych zamiast – tak jak teraz jest – 
na parkingu przy ul. Dmowskiego.  

Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 34a 
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 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34a, Druk Nr 284: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę, o przedstawienie, Pana Dyrektora.”. 

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

„W związku z wykreśleniem w uchwale zapisu dotyczącego możliwości przyznawania bezpłatnych kart 
parkingowych, wydawanych za zgodą Prezydenta, rozszerza się listę użytkowników objętych taką zerową 
stawką opłaty za postój w strefie płatnego parkowania o te podmioty, które otrzymały takie bezpłatne 
karty parkingowe w 2015 roku.  

Jednocześnie wprowadza się zapisy porządkujące, identyfikujące karty, które będą o tym świadczyły. 

Również porządkuje się zapisy uchwały dotyczące wprowadzenia tych kart identyfikacyjnych.  

Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Chciałem przy okazji nakłonić do zgłoszenia małej autopoprawki pisarskiej. Otóż pozwolę sobie ją zgłosić  
– jeżeli Pan Dyrektor nie będzie miał nic przeciwko to tak będziemy głosować – otóż w § 1 w punkcie 1, 
gdzie są wymienione instytucje, jest „Prokuratora Rejonowy Bielsko-Biała”. Więc „Prokuratura Rejonowa”  
po prostu to jest albo „Prokurator Rejonowy”? Ale myślę, że wprowadzimy „Prokuratura Rejonowa”.  
I to samo „Prokuratura Rejonowa” Północ. Z tymi dwoma poprawkami pozwalam sobie przedstawić pod 
głosowanie, Panie Dyrektorze.”. 

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

„Bardzo proszę.  

Bardzo przepraszam za te oczywiście błędy.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ależ drobiazg, oby tylko takie problemy były na tej sali. 

Dodam, że Komisje branżowe, czyli Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz [Komisja] 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, wydały opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

  
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej  
przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398 o pow. 414 m2 obręb Górne 
Przedmieście, na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz upoważnienia Prezydenta 
Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 35, Druk Nr 270: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Miasta na prawach 
powiatu Bielsko-Biała położonej przy ul. Słowackiego 27a oznaczonej jako działka nr 1398 o pow. 414 m2 
w obrębie Górne Przedmieście, na rzecz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz upoważnienia 
Prezydenta Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik Godyń.”. 

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

„Proszę Państwa, podjęcie zaproponowanej uchwały pozwoli na uregulowanie kwestii związanej  
z dysponowaniem nieruchomością, na której usytuowany jest budynek po Centrum Wychowania 
Estetycznego, a która w chwili obecnej stanowi majątek miasta na prawach powiatu w użyczeniu 
Bielskiego Centrum Kultury. 

Ponieważ Bielskie Centrum Kultury planuje realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmacnianie 
społeczności lokalnych poprzez kulturę”, w wyniku którego może nastąpić połączenie Domu Muzyki  
z budynkiem Centrum Wychowania Estetycznego, zasadnym jest aby Bielskie Centrum Kultury 
dysponowało tą nieruchomością jako właściciel.  

Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami cena nieruchomości może być objęta bonifikatą, proponuje 
się udzielenie jej w wysokości 99%.  

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję za wprowadzenie. 

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

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka.”. 

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

„Ja chciałbym dopytać: To jest wymóg, aby Bielskie Centrum Kultury mogło się rozbudować?”. 

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

„Tak. Tak to jest wymóg.”. 

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

„Jasna, konkretna odpowiedź.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego przy ulicy Przemysłowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36, Druk Nr 276: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej. 

Bardzo proszę Pan Dyrektor Gleindek.”. 

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

„Projekt planu obejmuje niewielki teren położony przy ulicy Przemysłowej w Mikuszowicach. Na terenie 
tym zlokalizowany jest budynek bliźniaczy, który do niedawna figurował w gminnej ewidencji zabytków  
i w związku z tą ochroną konserwatorską miał pewne ograniczenia zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
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Przedstawiony do uchwalenia Wysokiej Radzie projekt planu uwzględnia złożony wniosek o zmianę planu 
obowiązującego, w ten sposób, że likwiduje te ograniczenia, które były związane z ochroną 
konserwatorską budynku, a w konsekwencji umożliwia na przykład jego rozbudowę czy przebudowę,  
co jest zgodne ze złożonym wnioskiem. 

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do tego projektu.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest również pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Proszę, aby również Pana Przewodniczącego Batyckiego dopisać do głosów „za”, bo przycisk nie zadziałał. 

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 36a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36a, Druk Nr 282, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Dyrektor Gleindek.”.  

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

„Ten projekt zmiany studium jest realizacją wniosku z oceny aktualności studium, którą to ocenę Rada 
Miejska przyjęła w grudniu 2012 roku. Projekt obejmuje cztery obszary.  

Pierwszy położony w obrębie Międzyrzecze Górne. Chodzi tutaj o poszerzenie terenów strefy zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zajmowała się tym tematem swego czasu Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i składała wnioski w tej sprawie, więc myślę, że tutaj większości Państwa Radnych temat jest 
znany.  

Drugi obszar położony w Kamienicy. Tutaj z kolei są zmiany funkcjonalne związane z ustanowieniem 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w nowych granicach, w tym m.in. poszerzenie 
strefy zabudowy mieszkaniowej od strony północno-zachodniej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

Trzeci obszar w obrębie Lipnik. Tutaj jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej w rejonie ulicy Lipnickiej. Niewielki fragment również omawiany na Komisji i kiedyś ta Pani, 
która tu wnioskowała, zabierała na Komisji głos nawet.  

I czwarty teren: Lipnik, Hałcnów. Tutaj z kolei zmiana studium podyktowana jest faktem, że w ramach 
prac koncepcyjnych nad Drogą Krajową 52, czyli tzw. Beskidzką Drogą Integracyjną, Generalna Dyrekcja 
w Krakowie, która ten projekt prowadzi, zmieniła nieznacznie przebieg drogi i zmieniła jej klasę  
z ekspresowej na główną ruchu przyspieszonego. Tak że w związku z tym, z tą zmianą przebiegu, 
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proponujemy też w niezbędnym zakresie zmiany takie funkcjonalno-przestrzenne w studium 
uwarunkowań.  

Projekt studium był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu i wniesiono do niego uwagi, które 
będziemy kolejno omawiać na kolejnych slajdach.  

Bardzo proszę o to Panią Projektant Małgorzatę Tyrlik.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Projekt był wykładany dwukrotnie do publicznego wglądu i po obu wyłożeniach wpłynęło 12 uwag, przy 
czym uwagi te dotyczą tylko dwóch ze zmienianych czterech obszarów.  

Najwięcej uwag zostało złożonych w (…) obszarze pierwszym, w rejonie ulic Dziewanny i Darniowa. 
Złożonych tu było po pierwszym wyłożeniu 6 uwag – one są oznaczone numerami od 4 do 9 – przy czym 

uwaga numer 5, 6 i 9 zostały uwzględnione w stu procentach. Natomiast uwaga numer 4 – która tutaj jest 
oznaczona takim niebieskim kolorem4 – dotyczyła zmiany przeznaczenia terenów zielonych na zabudowę 
mieszkaniową. I w tej uwadze tylko niewielka część, jednej z trzech wymienionych działek, nie została 
przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej. I jest ta uwaga rozparzona w niewielkiej części 
negatywnie. 

Czy one będą głosowane pojedynczo, tak?”. 

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

„Tak. 

Szanowni Państwo, (…) 

tutaj są uwagi, zgodnie z procedurą będziemy je głosować. Będziemy omawiać i głosować uwagi 
zgłoszone do projektu zmian w studium przez podmioty wymienione w dwóch wykazach uwag,  
tj. zgłoszonych po pierwszym i po drugim wyłożeniu. Wykazy zostały Państwu Radnym przekazane jako 
materiał pomocnicy do Druku Nr 282.  

Analiza treści uwag prowadzi do wniosku, że ze względu na niewielką ich liczbę, powinny one zostać 
przegłosowane indywidualnie i tak też proponuję Wysokiej Radzie. Informuję jednocześnie,  
że w przypadku ewentualnego uwzględnienia, którejkolwiek uwagi do studium, nie istnieje obowiązek 
ponawiania procedury planistycznej, tak jak to ma miejsce w przypadku głosowania uwag do planu 
miejscowego. 

Zgłosił się do głosu Pan Przewodniczący Drabek czy… – tylko zadam pytanie uszczegóławiające –  
czy ogólnie, czy też…, bo jeżeli dotyczy to którejś z uwag no to wtedy na poziomie uwagi. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Przed przystąpieniem do szczegółowego omawiania i głosowania uwag mam pytanie do osób 
przygotowujących studium: Czy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej 
zmianami ostatnimi był sporządzony w Bielsku-Białej – i czy on jest obligatoryjny – bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie (…) z art. 10 ust. 5? Czy takie badanie było przeprowadzone  
i czy te zmiany w planie w studium są zgodne z tym dokumentem? Czy on nie jest obligatoryjny?”. 

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

„Ten wymóg, o którym Pan Przewodniczący mówi wprowadzono ustawą o rewitalizacji – zeszłego roku – 
natomiast on dotyczy studiów nowych. I nowe studium, które jest w trakcie opracowania, będzie oparte na 
takich analizach i bilansach jakie są wymagane, natomiast nie wynika w moim przekonaniu jasno, z tych 
przepisów wprowadzonych, że należy w przypadku zmian studiów obowiązujących również robić takie 
bilanse. To zresztą byłoby dość dziwne, bo studium i te bilanse są robione dla całego miasta, natomiast 
zmiany dotyczą poszczególnych jego fragmentów. Tak że zgodnie z wymogami ustawy i również tymi 
wprowadzonymi, ustawą o rewitalizacji, my w ramach zmiany studium aktualizujemy wszystkie treści tego 
studium obowiązującego, które wymagają aktualizacji, natomiast ponieważ obowiązujące studium takich 
analiz, jakie są obecnie wymagane nie zawiera, toteż one nie są aktualizowane. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Czyli rozumiem, że powstałe studium i te zmiany to... Uważam, że ten dokument powinien być również 
przygotowany, jeżeli ustawodawca coś takiego zakłada, z prostego względu, że ten dokument jest już 
nowym dokumentem, bo po zmianach jest to inny dokument niż przed. Ale jeżeli jest taka interpretacja,  
to ja rozumiem, że to jest interpretacja ogólna i wszystkie zmiany, które byłyby proponowane do zmian  
w obecnym studium, nieprzygotowanego nowego, będą traktowane w ten sam sposób. Tak? To jakby  
to w tej samej formie, w której jest ten projekt przygotowany.”. 

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

„Trudno się odnieść do kolejnych zmian. Mówimy o zmianie, która już całą procedurę przeszła, zgodnie  
z obowiązującymi natenczas przepisami, i jest gotowa do uchwalenia.”. 

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

„Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Zmiany nastąpiły w trakcie prac, więc jakby to nie są te zmiany po pracach. Więc albo chciałbym mieć 
jasną interpretację z Państwa strony: Czy w tej chwili przystąpienie i podjęcie takiej uchwały będzie 
zgodnie z przepisami prawa? Bo to jest takie troszeczkę…, interpretacja. Albo wszystkie zmiany 
interpretujemy, że nie jest potrzebne przygotowanie tego dokumentu, albo zmiana tylko i wyłącznie w tym 
przypadku. Tej jakby interpretacji z Pana strony nie bardzo rozumiem. To jest jedno.  

A jeszcze uzupełniające pytanie: Czy te dokumenty były przygotowywane na najświeższych i możliwie 
dostępnych podkładach map topograficznych, czy to są mapy niekoniecznie najświeższe, które  
są dostępne w zasobie wojewódzkim, w zasobie geodezji?”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 53 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Chwileczkę. Zanim Pan Dyrektor odpowie, bo tu wchodzimy w dywagacje prawne, ja nie jestem 
prawnikiem, więc w tej części dotyczącej podstawy prawnej, czy to jest zgodne z prawem, poproszę Pana 
mecenasa o zabranie głosu, a zaraz potem Pana Dyrektora w zakresie map. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Projekt zmiany studium jest sporządzany na tym podkładzie mapy topograficznej, na jakim jest aktualne 
studium. Natomiast przewidujemy zakup map bardziej aktualnych do nowego studium, z tym że, z tego  
co wiemy, nie dla całego obszaru miasta te mapy nowsze są. Natomiast nie ulega wątpliwości,  

że w przypadku takiej nowelizacji jak ta, zgodne z prawem jest robienie tego na mapie topograficznej 
takiej jak dokument zmieniany.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Nie wiem, czy Pan mecenas jest w…”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Ten problem, który tu był poruszony to on nie jest problemem z samego brzmienia ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym, ale jest to problem przepisów przejściowych i końcowych, które  
są zwarte w tej ustawie (...), o której mówił Pan Dyrektor Biura (...), dotyczącej rewitalizacji. Więc jeżeli 
Państwo sobie życzycie takiej krótkiej analizy, to potrzebna byłaby krótka przerwa, natomiast ja zakładam, 
że osoba, która przygotowywała i parafowała projekt (…) tejże uchwały to tą problematyką się zajmowała, 
czyli przepisów przejściowych i końcowych z zakresu, czy te zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą 
tych planów i tego studium, które już obowiązuje czy też nie. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, tak jak 
mówię trzeba przeanalizować przepisy przejściowe i końcowe, które tę zmianę wprowadziły, a nie samą 
ustawę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący…”. 

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

„Rozumiem, ale ścieżka prawna na pewno była jak przy każdej uchwale…”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, można jeszcze?”. 

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

„Pan Prezydent – bo Pan Prezydent też się zgłosił.”. 

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

„Tak, bo ja chciałem powiedzieć, że ta dyskusja moim zdaniem nic nie wnosi z obydwu stron zresztą. 
Sytuacja jest…”. 

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

„Dziękuję w imieniu wszystkich. 

Proszę kontynuować. Bardzo proszę.”. 

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

„Będziemy sobie przerywać może, Panie Przewodniczący?” 

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

„Bardzo proszę kontynuować.”. 

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

„Pół zdania mi Pan przerwał.”. 

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

„Przepraszam.”. 

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

„Dlatego nic nie wnosi, że po prostu jest dyskusja dzisiaj, stanowiska są wszystkich praktycznie miast  
w Polsce w stosunku do tej ustawy o rewitalizacji, o której mówił tu Pan Przewodniczący Drabek, że ona 
wyszła i nie przewiduje żadnego vacatio legis w ogóle. Praktycznie jest dramat wielu miast, gmin 
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szczególnie małych, chociaż dużych też, które mają studia na ukończeniu praktycznie; po kilku latach 
pracy wypadałoby w tej chwili wyrzucić do kosza praktycznie. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy przyjąć  
tę uchwałę – zobaczymy, najwyżej nam nadzór Wojewody uchyli albo nie uchyli po prostu. Bo jak 
powiedziałem, prace w tej chwili, działania idą w tej chwili w kraju żeby do tej ustawy wnieść poprawkę  
w sensie takim, żeby jakiś okres przejściowy był, bo jak powiedziałem, niektóre gminy są na ukończeniu 
studium, po uzgodnieniach; po pięcio, nawet 10-letnich, niektóre miasta są duże. I w tej chwili w zasadzie 
ta ustawa nowa tak stricte nie przewiduje żadnego okresu przejściowego. Dlatego myślę ta dyskusja nic 
nie wnosi, bo tu Pan Przewodniczący Drabek też ma swoją rację uważam, tutaj – ci, co przygotowujemy – 
też mamy rację, ale myślę, że nadzór Wojewody niech zdecyduje o tym po prostu.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, Drodzy Państwo, że Państwo już podejmowaliście w listopadzie 
ubiegłego roku taką uchwałę, która dotyczyła też zmiany studium w zakresie ulicy Nowo-Piekarskiej. 
Zresztą mieliśmy spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z Dyrektorem (…) z Nadzoru Prawnego od Wojewody 
i tam są wątpliwości prawne. Natomiast w tym przypadku akurat, który my już przegłosowaliśmy, nadzór 
Wojewody nie zgłosił ostatecznie żadnych uwag i z tego powodu też podjęliśmy decyzję, że wprowadzimy 
ten punkt do porządku obrad.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Ja chciałam zapytać o taką rzecz: Czy jeżeli jest zgodne z prawem, zmiana części studium w planie,  
w tej sytuacji to znaczy, że jest też nadzieja dla Lipnika, że część takiego studium zmienimy – tak?”. 

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

„Jeżeli Rada uchwali to tak.”. 

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

„Czyli istnieje taka opcja?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To znaczy nie chciałbym się tu wypowiadać za Prezydenta. Tak że Prezydent pewnie odpowie Pani.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Radna – jeżeli mogę – oczywiście (…) istnieje taka możliwość, natomiast mieszkańcy doskonale 
wiedzą, że są dwa warianty. Jeżeli pójdziemy w wariant zmiany studium to tak naprawdę ten plan, który 
jest, będzie obowiązywał jeszcze bardzo długo. Natomiast tak naprawdę wszystkim zależy na tym, żeby 
tam pewne kwestie jak najszybciej poruszyć i z tego powodu uważamy za niezbędne, żeby podjąć uchwałę 
o ewentualnej zmianie tego studium, a nie rozmawiać o tym, że wpierw zmienimy studium, a później 
będziemy zmieniać plan, bo tu mówimy wtedy o kwestii dwóch, trzech, może czterech, lat.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Czy Pani Radna ma jeszcze jakieś pytanie?”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„To bardzo proszę włączyć mikrofon Pani Radnej. 

Staramy się, zaraz się zaświeci.”. 

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

„Jest. 

To w takim razie chciałam się zapytać, jak długo trwały prace, kiedy się zaczęły prace nad zmianą tego 
studium, które dzisiaj jest przedmiotem głosowania?”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Rada Miejska podjęła uchwałę 23 kwietnia 2013 roku.”. 

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

„I od tego czasu trwają prace.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest.”. 

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

„Czyli trzy lata. 

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

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

Strona prezydencka nie bardzo przekonała mnie do tych argumentów. Podzielam wątpliwości 
Przewodniczącego Drabka i uważam, że skoro mamy uzasadnione wątpliwości, których to nawiasem 
mówiąc Pan mecenas Biel jakby nie rozwiał, proponuję Panie Przewodniczący żeby ten punkt zdjąć  
z porządku obrad i żeby nasi radcy prawni wypowiedzieli się zdecydowanie i jednoznacznie 
co do odpowiedniego procedowania nad tym projektem.”. 

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

„Rozumiem. 

Ja osobiście nie podzielam tego poglądu, ale oczywiście rozumiem, że jest to wniosek formalny i należy  
go przegłosować. Zatem głosujemy wniosek formalny. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu aktualnego z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Pani Radna?  

Przeciw 13, za 12. Wniosek nie przeszedł. 

Kontynuujemy zatem obrady w tym punkcie. 

Rozumiem, że na tym etapie dyskusję zakończyliśmy. Przystępujemy zatem teraz do szczegółowego 
omówienia uwag zgłoszonych po pierwszym wyłożeniu, a w pierwszej kolejności uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta w całości. Tak jak zawsze będziemy to głosować. Najpierw będzie przedstawiana 
treść uwagi, a potem Rada będzie głosowała, czy tę uwagę przyjąć czy nie. Głosowanie „za” jest 
odrzuceniem propozycji Pana Prezydenta, a „przeciw” jej potwierdzeniem. I przechodzimy do uwag. 

Proszę o omówienie pierwszej uwagi – uwaga numer 1 z 15 kwietnia 2015.  

Bardzo proszę.”. 

  
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czy mogłabym omawiać uwagi obszarami, tak jak one zostały…?”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 
„Nie…. Po kolei.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Ale chwileczkę.  

Proszę jeszcze raz zadać pytanie, bo ja nie słyszałem.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czy można omawiać te uwagi obszarami, tak jak one wpływały, bo to uporządkuje referowanie.” 

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

„No tak, tylko ja mam ponumerowane…. Obszarami… 

Bo pierwsza uwaga dotyczy?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dobrze to w takim razie…”. 

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

„Ja mam zgłoszone od Państwa numery uwag i w tej chwili zaburzy mi to prowadzenie obrad, jeżeli będę 

musiał szukać tego. Dobrze?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Oczywiście.”. 

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

„Przechodzimy do uwag przy pierwszym wyłożeniu. Uwaga numer 1 z 15 kwietnia.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 1, z pierwszego wyłożenia, to jest uwaga dotycząca trzech działek – tych oznaczonych 
kolorem jasnoniebieskim5 – a uwaga została złożona przez właściciela nieruchomości położonej tutaj  
w bezpośrednim sąsiedztwie. Generalnie uwaga ta dotyczy niezabudowywania tych trzech działek, które  
są tutaj zaznaczone niebieskim kolorem. I chciałam powiedzieć, że…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…w planie ogólnym te trzy działki, o których mowa, były położone w części zachodniej, w terenie 
oznaczonym symbolem MN i MW, co oznacza, że były przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej intensywnej i zabudowy wielorodzinnej. Tak więc ta uwaga została rozpatrzona 
negatywnie, gdyż nie ma możliwości nieprzeznaczenia tej zachodniej części zgodnie z planem ogólnym  
pod zabudowę. Jeszcze może powiem, że nieuwzględnienie faktu, że w planie ogólnym zachodnia część 
tych działek była przeznaczona pod zabudowę, może powodować potencjalne roszczenia finansowe. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Ja będę chyba częściej zadawał pytania, jako że nie (…) jestem członkiem Komisji, która omawiała  
ten (…) projekt uchwały. Ale uważam tak: To jak wygląda, się ma to w kwestii uchwalania tego planu,  
o którym teraz zmianie mówimy? Bo z jednej strony Pani mówi, że <<nie mam technicznej możliwości żeby 
nie wydać tego pozwolenia na zabudowę tego terenu>>, a to studium zostało uchwalone w takiej formie,  
w jakiej zostało uchwalone; czyli kiedy został popełniony błąd przy uchwalaniu i kto dopuścił  
do uchwalenia studium w takim planie jak teraz jest? Bo teraz troszeczkę nie rozumiem, że jeżeli nie ma 
możliwości to nie ma możliwości i nie powinno być możliwości w trakcie przygotowania projektu studium. 
A w tej chwili to studium... – była uchwała podjęta nie tak dawno, w związku z powyższym ja mam 
pytanie: Skąd ten błąd i dlaczego?  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To nie jest… – można?”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę.”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wydaje mi się, że to nie jest błąd. W 2006 roku został ustanowiony zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
„Gościnna Dolina” w obszarze dużo większym niż w tej chwili. I ten teren sporny, ta zachodnia część 
znalazła się wtedy w obszarze ZPK „Gościnna Dolina”, stąd nie było w studium pokazane pod zabudowę 
mieszkaniową.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Przewodnicz… 

Ad vocem jeszcze Pan Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja tylko jedno zdanie. Ale to tak wskazanie, że nie ma innej technicznej możliwości, obligatoryjnie mówi, 
że musimy uchwalić. Nie musimy. Ja rozumiem, że nie ma takiego obowiązku żeby ten plan uchwalić  
w takiej formie jak został w tej chwili zaprezentowany i nie uwzględnić uwagi mieszkańców, bo stan 
faktyczny – np. jeżeli w 2006, 2007 roku planowali osiedlenie się w tym czy w innym miejscu – stan 
faktyczny był inny. Stąd też moje pytanie: (…) Dlaczego ta zmiana, taka wprost mówiąca, że nie ma innej 
technicznej możliwości, jeżeli nie zmienimy to ryzyko odszkodowań jest po stronie Gminy?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Oczywiście głosowanie zależy od Państwa. Możecie Państwo poprzez głosowanie zadecydować o tym,  
czy tę uwagę przyjąć czy nie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy ja mogę, Panie Przewodniczący?” 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Sekundę. Szanowni Państwo, może żeby uporządkować, bo Pani Projektant używa pewnych skrótów 
myślowych, dlatego że zna sprawę bardzo dogłębnie. To znaczy tak, w poprzednio uchwalonym studium 
(…) ten teren był (...) – obejmował tak naprawdę – był w zakresie Gościnnej Doliny, natomiast ta uchwała 
została uchylona przez sąd. W związku z powyższym my, żeby (…) wyzbyć się jakichkolwiek roszczeń 
inwestorów w tym terenie, (…) chcemy zmniejszyć w tym nowym studium i powiększyć teren  
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do zabudowy, tak jak to było w planie ogólnym; tak naprawdę żeby po tej zmianie żebyśmy mogli 
przystąpić do zmiany planu miejscowego w tym zakresie i umożliwić z powrotem, tak jak było w planie 
ogólnym, zabudowę mieszkaniową.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

chciałbym żeby Pani tutaj pokazała nam tę mapę, która uwzględnia istniejącą zabudowę.  

Jakby Pani na tę mapę nałożyła mapę obecną, czyli mapę z satelity.  

Właśnie. Jakby to Pani, nie wiem, w jakiś sposób może powiększyła? Dobrze. Stop. 

Po lewej stronie – jak Państwo widzą6 – jest system zabudowy wielorodzinnej, czyli tzw. „Cztery pory roku” 
w kilku etapach. Po prawej stronie widzimy system zabudowy jednorodzinnej. Od wieków – może nie  
od wieków – od wielu lat budowali się tam ludzie z myślą, że my jako autorzy zmian będziemy szli  
w kierunku zabudowy jednorodzinnej, jeżeli już; oczywiście uwzględniając walory „Gościnnej Doliny”. 

I teraz, Szanowni Państwo, są tam dwie strony. Jedna strona to jest strona, która chce – po prawej  
stronie – wybudować system zabudowy wielorodzinnej, natomiast oponentami są ludzie, którzy mieszkają 
tam i kupili kiedyś działki, wybudowali się, myśleli, że będą mieszkać, wokół nich będą mieszkańcy 
budować domki jednorodzinne. Jak widać, w momencie kiedy wprowadzimy w zaznaczonym obszarze 
system zabudowy wielorodzinnej, po pierwsze pogorszy to system. Pogorszy to (…) inaczej mówiąc 
warunki sąsiedzkie – to jest po pierwsze – a po drugie zaburzy system zabudowy.  

Jak Państwo widzicie, skupiliśmy się przy zabudowie wielorodzinnej po lewej stronie, a po prawej stronie 
system zabudowy jednorodzinnej – i uważam, że tak powinno zostać. To czy będziemy płacić 
odszkodowania czy nie, też tego nie wiemy, bo o tym zadecyduje sąd, gdyby strony chciały się od tego 
odwołać. I po drugie używanie argumentów, że na tym terenie istniał plan ogólny, który dopuszczał 
zabudowę wielorodzinną, jest oczywiście prawdziwy, tylko gdybyśmy szli tym sposobem myślenia,  
to w Bielsku-Białej nie należało nic robić, tylko na planach miejscowych po 2003 roku wnieść tylko zapisy  
z planu ogólnego i praktycznie rzecz biorąc do dzisiaj nie musielibyśmy żadnych zmian wprowadzać.  

W związku z tym mój wniosek jest następujący – do Koleżanek i Kolegów Radnych – żeby uwzględnić, 
żeby nie dopuszczać na tym terenie zabudowy wielorodzinnej.”. 

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

„Dziękuję.  

Pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie. 

Tak jak powiedział mój Szanowny przedmówca, mamy jak gdyby do czynienia, że są dwie strony (…), 
których potrzeby nieco się różnią i w tym wypadku na nas ciąży obowiązek podjęcia decyzji jak najbardziej 
właściwej. Nie zgadzam się z tym, że lepiej poczekać na procesy, bo zobaczymy co z nich wyjdzie. 
Uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I to tyle, co miałem w tej sprawie. 

Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos?”. 

 
                                                 
6 Pokaz slajdów. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 62 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy ja chciałbym dodać tylko tyle, Panie Przewodniczący, że mówimy o etapie studium. I ja proponuję 
żeby w tym studium dopuścić to, co można było na etapie planu ogólnego z tego powodu, że tak 
naprawdę, w momencie kiedy będziemy zmieniać plan miejscowy, to wówczas będziemy mogli 
określonymi warunkami, znaczy tak naprawdę ograniczeniami, dopuścić taką bądź inną zabudowę 
odpowiednimi parametrami. Niekoniecznie w tym przypadku zabudowa jednorodzinna czy wielorodzinna 
będzie miała takie znaczenie.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zgodzę się z Pana częścią wypowiedzi. Oczywiście ma Pan rację w części, natomiast chcę Państwu 
przypomnieć, w momencie kiedy dopuścimy tam w studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego zabudowę wielorodzinną, to Szanowni Państwo, plan zagospodarowania przestrzenny musi 
być zgodny, nie może mieć odstępstwa, musi być zgodny z zapisem jaki w tej sprawie jest w studium.  

W związku z tym, jeżeli dzisiaj dopuścimy w studium taką zabudowę, to z dużym prawdopodobieństwem 
taka zabudowa znajdzie się w planie zagospodarowania przestrzennego, a wszystkie inne zapisy 
szczegółowe, które w pewnym stopniu ograniczą uciążliwość związaną z zabudową wielorodzinną, może 
tyko po części ograniczyć, natomiast nie poprawi warunków współmieszkańców, którzy są tam dookoła.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że opinia Komisji do tego projektu jest pozytywna.  

Przystępujemy zatem do głosowania po odbytej dyskusji. Przypomnę jedynie, że Radni głosują „za” tylko 
wtedy, gdy chcą wbrew wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli 
przyjąć, natomiast głosują „przeciw”, gdy chcą daną uwagę nie uwzględnić, czyli podzielić wcześniejsze 
stanowisko Prezydenta. 

Głosujemy w tej chwili uwagę numer 1. 

Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga numer 1 nie została przyjęta. 

Przechodzimy do…  

Po głosowaniu – tak – Pan Radny chce zabrać głos?”.  

 
Radny Roman Matyja  
W części wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak… Panie Przewodniczący przycisnąłem przycisk, który jest… 

… ponieważ myślę, że przed głosowaniem; to po pierwsze – myślałem, że zostanie to wyświetlone. 
Formalnie nie chodziło mi o to, żeby Pan dokładnie, literalnie przeczytał tę uwagę i wyjaśnił…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny do rzeczy albo szybciej, bo jesteśmy już po głosowaniu. Tak że wszyscy Radni mieli…”. 

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

„Nie, nie zgadzam się z Panem, winą jest system informatyczny jaki posiadamy, ponieważ  
ja przyciskając…”. 

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

„…ale każdy ma przed sobą….”. 

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

„Panie Przewodniczący proszę mi nie przeszkadzać. Ja przyciskałem…”. 

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

„Ale przepraszam, Pan mi przeprasza w prowadzeniu obrad Panie Radny.”. 

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

„Nie, dlatego że ja…”. 

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

„Za chwilę odbiorę Panu głos, proszę mnie wysłuchać. 

Wniosek formalny, który Pan teraz zgłasza jest po głosowaniu i może dotyczyć innych rzeczy. Jeżeli Pan 
chce przeczytania pełnej treści uwagi trzeba było zgłaszać wniosek wcześniej.”. 

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

„Mogę? Mogę?”. 

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

„Zgadza się Pan ze mną czy nie?”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mogę? Ale….”. 

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

„Bardzo proszę.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Możemy się zgłosić wtedy, kiedy wymienimy ze sobą zdania. 

Panie Przewodniczący, jeszcze raz chcę Panu wytłumaczyć: nasz system elektroniczny, jaki posiadamy, 
jest wadliwy z prostego powodu. W momencie kiedy (…) kończył Pan przedstawianie tego, nie mogłem 
zgłosić wniosku formalnego, ponieważ…”. 

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

„Mógł Pan krzyknąć.”. 

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

„Wiele rzeczy mogę, ale niekoniecznie muszę to robić…”. 

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

„Ale nie, Panie Radny…. 

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

„Panie Przewodniczący…”. 

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

„…rozumiem, że jest uwaga do działania systemu.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie.”  

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

„Zgłaszam do służb technicznych.”. 

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

„Tak, ale gdyby system tego wniosku formalnego…”. 

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

„Panie Radny, <<Gdyby babcia miała wąsy, toby była…>>...”. 

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

„Pozwoli Pan mi skończyć, bo Panie Przewodniczący nie możemy w ten sposób.”. 

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

„W jakim trybie Pan się zgłasza w tej chwili?”. 

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

„W trybie wyjaśnienia procedowania Panie Przewodniczący – dobrze?”. 

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

„Ale ja nie mam niejasności, a ja prowadzę.”. 

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

„Panie Przewodniczący jak Pan przestanie przeszkadzać, to myślę, że szybciej dojdziemy  
do porozumienia.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny odbieram Panu głos, bardzo przepraszam…”. 

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

„To Panu wolno, ale nie wiem czy to jest właściwe postępowanie.”. 

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

„Nie mnie to oceniać. 

Bardzo proszę, Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do uwagi numer 2. Bardzo proszę  
o przedstawienie. Uwaga z dnia 20 maja. 

Teraz przedstawiamy uwagę. Udzielę Państwu głosu.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 2 również dotyczy uwagi złożonej przez właściciela tej nieruchomości i dotyczy 
przeznaczenia tej części pod zabudowę wielorodzinną. Generalnie w uwadze tej chodzi o to żeby zmienić 
przeznaczenie terenów z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną. A ja chciałabym jeszcze dodać,  
że w obowiązującym studium dla tego dużego terenu, który tutaj znajduje się na zachód od spornego 
terenu, jest zapis o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, ale z możliwością uzupełnienia zabudową 
jednorodzinną. Tak że ta uwaga dotycząca zmiany wielorodzinnej w tej części zachodniej, tych dwóch 
działek na jednorodzinną, została także rozpatrzona negatywnie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?; bo rozumiem, że ad vocem dotyczą poprzedniego punktu. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Panie Przewodniczący ja bym chciał troszeczkę uspokoić tę chwilową… chyba niezrozumienie.  

Pan Przewodniczący Matyja mówi, że w momencie kiedy zgłaszał wniosek formalny, zgłaszając tym samym 
przyciskiem, został on włączony jako głos wstrzymujący się. I oto chodziło, a nie o jakieś bardziej… 
przegadywanie się dotyczące…”. 

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

„Ale ja rozumiem, jestem całkiem spokojny już odpowiadam.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…dlatego jest wniosek formalny, natychmiast został włączony system do głosowania. W momencie kiedy 
Przewodniczący Matyja zgłaszał wniosek formalny, zgodnie z procedurą został on zaliczony jako…”. 

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

„Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że naciśnięcie przycisku „wniosek formalny” w momencie 
głosowania jest czynnością spóźnioną. Wnioski formalne w trakcie głosowania nie są zgłaszane. Przykro 
mi, że Pan Radny nie zdążył, ale wszystkich muszą obowiązywać te same zasady. 

Bardzo proszę, czy – Pani przedstawiła, Pani Projektant, uwagę numer 2 – czy są głosy w sprawie?  
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uwzględnieniem uwagi numer 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona. 

Proszę od razu o omówienie uwagi nr 3, złożonej 27 maja 2015 roku.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 3 (…) została złożona przez właściciela tych trzech nieruchomości7, oznaczonych kolorem 
niebieskim, i dotyczy przeznaczenia wszystkich trzech działek w całości pod zabudowę wielorodzinną. 
Argumenty przeciwko takiemu przeznaczeniu są te same (…): wschodnia część tych działek znajduje się  
w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Gościnna Dolina”, część zachodnia w terenie przeznaczonym  
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej.”. 

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

„Dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uwzględnieniem uwagi numer 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Przystępujemy teraz do szczegółowego omówienia uwag, które zostały tylko częściowo uwzględnione 
przez Prezydenta Miasta.  

Bardzo proszę o krótkie omówienie uwagi numer 4 z 20 kwietnia 2015 roku.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 4 dotyczy rejonu ulicy Darniowej i Dziewanny w Międzyrzeczu Górnym przy granicy  
z Gminą Jasienica (…). Dotyczy trzech działek i tylko jedna z nich w niewielkiej części nie została 
uwzględniona i pozostaje terenem zieleni. W związku z tym została ta uwaga rozpatrzona negatywnie  
w niewielkiej części.”. 

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

„Dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta 
uwagi numer 4? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Kolejną uwagą jest uwaga…”. 

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

„Tylko proszę mi pozwolić ogłosić wyniki głosowania. 

Uwaga nie została uwzględniona głosami 17 Radnych. 

Przechodzimy do uwagi numer 7, tym razem z 14 maja 2015 roku. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 7 też dotyczy dwóch działek i przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniową. Również, 
podobnie jak uwaga numer 4, niewielka część we wschodniej części tej uwagi nie została przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową, w związku z czym, podobnie jak uwaga numer 4, w niewielkiej części 

rozpatrzona negatywnie.”. 

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

„Wszystko jasne. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystęp…. 

Bardzo proszę.  

Bardzo proszę – Pan Radny Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja mamy pytanie: Dlaczego nie została, bo Pani powiedziała, że nie została uwzględniona? A z jakiego 
powodu?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ponieważ to jest teren zieleni związanej z potokiem, nie wchodzimy tam z zabudową mieszkaniową.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania uwagi numer 7. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta 
uwagi numer 7? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga w zakresie nieuwzględnionym przez Pana Prezydenta nie została przyjęta. 

Przechodzimy do uwagi numer 8, złożonej 21 kwietnia 2015 roku. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 8 dotyczy też przeznaczenia dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową. I tu tylko 
południowa część została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z wydanymi decyzjami 
o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, czyli w części negatywnie.”. 

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

„Przekazuję pytanie od Pana Przewodniczącego: Dlaczego tylko części?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ponieważ takie uwarunkowania zostały sformułowanie w decyzji o warunkach zabudowy, czyli (…) linia 

zabudowy została określona w odległości 40 metrów od północnej granicy obu działek.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„…proszę powtórzyć zasady głosowania.” 

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

„Bardzo proszę. Rozumiem, że Pani się zgubiła. 

Głosujemy uwagi do planu i przy tak sformułowanych pytaniach, jakie mamy dzisiaj, Radni głosują „za” 
tylko wtedy, gdy chcą wbrew wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli 
przyjąć, natomiast głosują „przeciw”, gdy chcą daną uwagę nie uwzględnić, czyli podzielić wcześniejsze 
stanowisko Prezydenta Miasta. 

Czy to wyjaśnienie Panią satysfakcjonuje?”. 
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Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem.”. 

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

„Bardzo proszę. 

Przechodzimy dalej do procedowania. 

Omówiliśmy uwagę numer 8 i przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta 
uwagi numer 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta, uwaga w części nieuwzględnionej jest 
nieuwzględniona. 

Przystępujemy do drugiej serii głosowań, do omówienia uwag zgłoszonych przy drugim wyłożeniu  
i są to uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta w całości. 

Uwaga numer 1 – 22 październik 2015. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uwaga numer 1 dotyczy przeznaczenia trzech działek, też w rejonie ulic Darniowej, pierwszego obszaru 
ulicy Darniowej i Dziewanny. Ta uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na odległość od istniejącej 
zabudowy oraz także z uwagi na fakt, że właściciel tych nieruchomości, po ogłoszeniu w prasie  
o przystąpieniu do sporządzenia studium, wystąpił z wnioskiem o przeznaczenie pod zabudowę (…) 
mieszkaniową sześciu działek. I trzy pozostałe działki, które tutaj się znajdują,8 zostały w tej zmianie 
studium uwzględnione. Tak że ta uwaga została rozpatrzona negatywnie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Ja mam pytanie, bo jeżeli sąsiadujące działki zostały uwzględnione do zabudowy, a te nie, to gdzie 
logika? Dlaczego nie miałaby być ta sama sytuacja? W tej chwili faktycznie na mapie jest daleko  
od zabudowy – tak, jeżeli tu jest... Działki położone w dużej odległości od istniejącej zabudowy, tylko 
że jeżeli działki za tym takim pasem zieleni będą zabudowane, to się stan faktyczny zmieni i będą w dużo 
bliższej odległości. Gdzie logika? To albo (…) zgadzamy się, albo nie?”. 

 

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

„Dajmy Pani odpowiedzieć.  

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wydaje mi się, że w tym rejonie tak dużo terenów zostało przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
one nie są zabudowane, nie ma tam dróg, nie ma infrastruktury…”.  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, przepraszam. Pani Projektant... Mogę sekundę?”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bo wydaje mi się, że odpowiedź nie idzie w tę stronę.  

Panie Przewodniczący przede wszystkim tutaj żeby dobrze ten temat poznać, wypadałoby tak naprawdę 
częściej Pana zapraszać na Komisję, dlatego że tutaj mamy klasyczny przykład tak naprawdę, gdzie Biuro 
Rozwoju Miasta uwzględniało uwagi, które narzuciła niejako decyzja Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska. W tym przypadku tak naprawdę te tereny od samego początku były planowane pod 
zieleń. W związku z tym, że były tam wydane warunki zabudowy i Państwo Radni żądaliście od tego, żeby 
to zmienić, zostało to uwzględnione. Natomiast oczywiście idąc drogą Pana dedukcji to można by przyjąć, 
że wszystko co jest w okolicy zabudowy mieszkaniowej należy przyjąć pod mieszkaniówkę. 

I wracając do tego tematu, który wcześniej Pan poruszył, zgodnie z tą sławną ustawą o rewitalizacji, która 
wprowadziła to, że mamy teraz w przyszłych studiach dla całego miasta uwzględniać ‹‹jaki procent 
terenów zabudowy››, w związku z tym jakie mamy dane demograficzne i jaki my powinniśmy mieć 
stosunek terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej itd. pod konkretne funkcje, tak tutaj w tym 
przypadku, te tereny już chronimy od zieleni po to, żeby nie okazało się, że w tym nowym (…) studium, 
które powiedzmy przyjdzie nam procedować za lat cztery, wyjdzie taka sytuacja, że będziemy musieli 
zmniejszać tereny, które przeznaczyliśmy pod tereny zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie, płacić 
odszkodowania tym mieszkańcom, którzy utracą prawo zabudowy. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, Panie Prezydencie. Myślę, że przydało się nam wszystkim. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie,  

wyjaśnienie jest ważne i istotne, ale właśnie też cieszę się, że ono padło, bo to jest jakby odpowiedź  
na (…) pierwsze pytanie, które zadałem przed obradowaniem tego punktu, a mianowicie, czy nie powinno  
być pierwsze przygotowane, odpowiedni bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, i wtedy byśmy nie 
mieli wątpliwości, a w tej chwili mamy wątpliwości co do traktowania danych terenów; ja przynajmniej 
takie mam.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący już odpowiadam. 

Ale tutaj moglibyśmy oczywiście – tutaj z Panem Dyrektorem (…) przy Państwa udziale tutaj wszystkich –  
pewną dysputę po prostu przeprowadzić, tylko że wyjdzie na to, że tak naprawdę ustawodawca jak 
uchwalał ustawę o rewitalizacji po prostu kompletnie nie pomyślał. Teraz jest tak, że m.in. służby Pana 
Prezydenta przygotowują m.in. Panu Prezydentowi, jako Przewodniczącemu Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów, stanowiska do wszystkich Parlamentarzystów żeby właśnie wprowadzono m.in. przepisy 
przejściowe itd. Bo my tu mamy mały problem, bo jak my nie uchwalimy tego studium tutaj to tragedii nie 
będzie, natomiast jak Pan by pojechał na spotkanie gdzie są gminy, które pracowały faktycznie kilka 
ładnych lat, a teraz im powiedziano, że oni muszą wszystko to wyrzucić do śmieci, przy ich możliwościach 
finansowych, to zupełnie inny stosunek.”. 

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

„Dobrze. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję. 

Nie widzę dalszych głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem w całości uwagi numer 1? Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że nie uwzględniono uwagi numer 1. 

Przechodzimy do uwagi numer 2 z 10 listopada 2015. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„(…) Kolejna uwaga, która została złożona przez właściciela tej nieruchomości, dotyczy odstąpienia  
od zabudowy wielorodzinnej na rzecz zabudowy jednorodzinnej na tych dwóch działkach w sąsiedztwie. 
Powtórka.”. 

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

„Dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uwzględnieniem uwagi numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
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Informuję, że uwaga przez Radę nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do uwagi numer 3 z 16 listopada 2015. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To jest uwaga złożona przez właściciela tych trzech nieruchomości i dotyczy ponownie przeznaczenia 
wszystkich trzech działek w całości pod zabudowę wielorodzinną. Argumenty przeciw są te same. Uwaga 
została rozpatrzona negatywnie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem w całości uwagi numer 3? Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Również i ta uwaga nie została uwzględniona. 

I w takim razie mamy przegłosowane wszystkie uwagi i przystępujemy do przegłosowania całości uchwały, 
zgodnie z procedurą. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w Druku Nr 282? Proszę o podniesie ręki 
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
 

Ad 37 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 37 „Sprawy różne”. 

Jako pierwszy zabierze głos Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Pan Radny Bronisław Szafarczyk czeka na światełko.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący, pojawiło się światełko. 

Szanowni Państwo, 

na wrześniowej sesji podjęliśmy uchwałę o nadaniu hałcnowskiemu rondu imienia Małgorzaty Wójcik, byłej 
Dyrektor Gimnazjum nr 6 w Hałcnowie, byłej Przewodniczącej Rady Osiedla, inicjatorce, współinicjatorce 
powołania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, lokalnej działaczki.  

Pani Małgorzata 10 lat temu niespodziewanie zmarła. W minioną niedzielę odprawiono uroczystą Mszę 
Świętą w hałcnowskim sanktuarium pod przewodnictwem księdza proboszcza, kustosza tego sanktuarium, 
przy współudziale pocztów sztandarowych z placówek szkolnych, Straży Pożarnej. Miałem przyjemność  
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i niewątpliwy zaszczyt odczytania uchwały Rady Miejskiej. Po Mszy Świętej poszliśmy na cmentarz złożyć 
kwiaty, zapalić znicze, zmówić krótką modlitwę. Homilię wygłosił brat zmarłej – to właśnie w tej chwili  
to zdjęcie.9 Na zakończenie Mszy Świętej, córka zmarłej, córka Pani Małgorzaty zwróciła się do wszystkich  
z gorącym podziękowaniem i to podziękowanie właśnie chciałem przekazać Państwu, wszystkim 
zainteresowanym, wszystkim zaangażowanym w nadanie temu rondu imienia Pani Małgorzaty Wójcik.  
A więc podziękowania na ręce Pana Prezydenta dla całego Urzędu Miejskiego, dla agend miejskich  
i oczywiście dla całej Rady Miejskiej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Myślę, że wszystkim jest miło, jeżeli możemy przyczynić się do jakichś pozytywnych przedsięwzięć. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dwa drobne tematy związane z oświetleniem ulic.  

Ulica Lipnicka – w części niedziałające lampy. I rondo przy Piekarskiej – przy zjeździe przed wiaduktem, 
tak jak się zjeżdża do nowej siedziby Policji – to rondo już dosyć długo nie jest oświetlone i wszystkie 
lampy tam nie działają. Więc pytanie, czy to planowe czy ewentualnie trzeba tam dokonać naprawy? 

I pytanie do Pana Prezydenta, bo w dniu wczorajszym miałem interwencję z Komorowic związaną  
z zabezpieczeniem środków finansowych na remont placu Niemczyka. Bo ten projekt został bardzo ładnie 
przygotowany, tak dosyć mocno ogłoszony, a mieszkańcy zwracają się do mnie, jako m.in. do radnego  
z tego terenu, kiedy wreszcie uda się przystąpić do tych działań i kiedy będą te środki przekazane;  
bo projekt jest, uzgodnienia z lokalnymi działaczami i Radą Osiedla są. Pytanie: Jak wygląda sytuacja 
finansowa w zakresie tych prac?  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”.  

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący chciałbym zgłosić dwie sprawy.  

Pierwsza jest związana z budowaniem mieszkań komunalnych – chodzi o bloki, sześć bloków dokładnie,  
w rejonie ulic Wapiennej i Solskiego. Tutaj w MAGAZYNIE RATUSZOWYM mieszkańcy czytają, że projekt 
przechodzi właśnie etap konsultacji. Zgłosili się do mnie mieszkańcy właśnie bloków, które już w okolicach 
ul. Dygasińskiego stoją wiele lat, chcieliby jakoś pełniej w tych konsultacjach uczestniczyć, ponieważ  
są zaniepokojeni, czy budowa aż sześciu bloków mieszkaniowych w ich najbliższej okolicy nie spowoduje 
pewnego paraliżu komunikacyjnego. Zwracają uwagę, że już teraz w obecnym stanie mają zbyt mało 
miejsc parkingowych, mają utrudniony dojazd do klatek schodowych, zwracają uwagę, że jest utrudniony 

                                                 
9 Pokaz slajdów. 
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także dojazd straży pożarnych w razie jakichś zdarzeń. Tak że bardzo bym prosił żeby się przychylić tutaj. 
To jest sprawa pewnie dla Komisji branżowej, ale wiem, że mieszkańcy są obecni na galerii i chciałem  
to już dzisiaj na sesji poruszyć. 

I kolejna sprawa…” 

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

„Nie za bardzo, ale proszę.”. 

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

„Chyba są. 

Kolejna sprawa…” 

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

„Teraz widać. Jest.”.  

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

„…na Komisji Edukacji i Kultury rozmawialiśmy na temat upamiętnienia miejsca pomnika Prezydenta 
Gabriela Narutowicza. Chciałbym zwrócić uwagę, że rocznica 90. wybudowania tego pomnika mija za dwa 
lata. Myślę, że za dwa lata mogłaby być na przykład dobra okazja żeby taki pomnik w odpowiedni sposób 
upamiętnić. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w tym roku mija 100. rocznica innego pomnika, który 
również został zburzony przez Niemców, mianowicie „Tarczy Legionistów”, która stała w okolicy 
dzisiejszego placu Wolności. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, nadmienić, że o ile sam Prezydent Narutowicz 
nie był może jakoś związany z naszym miastem, o tyle ta „Tarcza Legionistów” wiąże się z dużym 
zaangażowaniem mieszkańców Białej w Czyn Legionowy, co odzwierciedlało się tym, że mieliśmy w Białej 
dwa powołania: Powołanie strzelców, Powołanie sokołów do Legionów; mieliśmy szpitale, które 
przyjmowały rannych. Tak że to zaangażowanie mieszkańców naszych terenów było bardzo duże. Więc 
może z okazji 100-letniej rocznicy postawienia tej „Tarczy Legionistów” warto by może najpierw 
upamiętnić ten obelisk, tę tarczę.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„W dniu 22 grudnia 2015 złożyłam interpelację do Pana Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie 
udostępnienia mi wyników pomiaru hałasu, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
Katowice, w ciągu drogi ekspresowej S69 w rejonie dzielnicy Lipnik, z listopada 2015. 
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W odpowiedzi Pana Wiceprezydenta Zawieruchy, z dnia 28 grudnia 2015, zostałam poinformowana,  
że w tymże dniu wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice  
o udostępnienie tych pomiarów. I następny akapit: Po otrzymaniu wskazanych pomiarów zostaną one 
przedłożone Radzie Osiedla Lipnik w Bielsku-Białej. 

Rozumiem, że te wyniki jeszcze nie doszły do Bielska-Białej, stąd nie posiadam ani ja, ani Rada Osiedla.  
I kiedy można się spodziewać tego terminu, że one do Bielska przyjdą, czy coś wiadomo w tej sprawie?”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Panie Prezydencie mam dwie sprawy. 

Pierwsza, to chciałbym się zorientować, na jakim etapie są prace nad uchwałą o ładzie przestrzennym.  
A wiąże się z tym, że…”. 

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

„O ładzie przestrzennym, Panie Prezydencie.”. 

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

„…że w ostatnim okresie pojawiły się ponownie czy tam następne przyczepy z banerami i z reklamami. 
Specjalizuje się [w tym] jedna firma, która umieszcza te przyczepy w okolicach właśnie dość 
niebezpiecznych, bo na rondzie przy ul. Warszawskiej, ostatnio przy „Halnym” ta przyczepa leżała dość 
blisko jezdni. Myślę, że to też jest sprawa do służb, które powinny tym problemem się zająć. 

A druga sprawa (…) to zwrócili (…) się do mnie kierowcy autobusów, którzy bardzo dużo usług robią dla 
przedszkoli i chodzi o miejsce [postojowe], które byłoby najbliżej „Banialuki”, do Teatru „Banialuka”.  
Na dzień dzisiejszy są wyznaczone miejsca przy BCK-u i od tego miejsca dzieci – mamy świadomość,  
że to są cztero, pięcioletnie – do „Banialuki” całą tę drogę niebezpieczną [pokonują] przez ulicę Słowackiego. 
Czy na etapie planowania parkingu przy Sienkiewicza i Słowackiego będą jakieś możliwości [postojowe] 
właśnie dla autobusów, żeby chociaż na te pół godziny, na moment wysadzenia tych dzieci była możliwość 
taka.”.  

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Czy Pan Prezydent zechciałby się odnieść?  

Panie Prezydencie, zapraszam do głosu.  

Bardzo proszę.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 9 lutego 2016 roku 

 
 

Strona 77 z 79 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Sprawa oświetlenia ronda Piekarska, ulica Lipnicka.  
Sprawdzimy po prostu co tam jest, nie odpowiem w tej chwili. 

Sprawa – Radny Rodak – bloki na Solskiego.  
To też jest taka następna sprawa, która budzi naprawdę duże emocje bym powiedział. Przez wiele lat 
przygotowujemy – i wszyscy o tym wiedzą – od trzech kadencji przygotowujemy i jesteśmy naciskani  
na to, żeby (…) zbudować mieszkania komunalne. Nawiasem mówiąc, tylko dlatego tak późno się  
to odbywa, bo musieliśmy przez kilka lat walczyć w sądach z nieuczciwymi dilerami o odzyskanie terenu, 
który był zawsze przeznaczony właśnie na budownictwo mieszkaniowe. I teraz, kiedy jesteśmy już prawie 
na finiszu, że chcemy budować, to zaczynają mieszkańcy jacyś okoliczni (…) – Pan Radny Matyja  
się śmieje – bo zaczynają teraz jacyś dyskutować. Naprawdę ręce opadają i nie tylko ręce. Bo mieszkańcy 
tam już mieszkają, a reszta to już ich nie obchodzi powiedzmy. A my od kilku lat przygotowujemy ten plac 
budowy i on zawsze był przeznaczony pod budownictwo komunalne. Byliśmy naciskani tu przez Radnych, 

dlaczego nie budujemy. Jak zaczynamy budować, to zaczyna być jakiś niepokój wśród mieszkańców. 
Naprawdę bez komentarza po prostu. Będziemy budować te bloki (…), bo jest to teren przeznaczony pod 
budownictwo od wielu lat i będziemy tam budować na pewno. Te bloki w znakomity sposób pozwolą nam 
odskoczyć, jeśli chodzi o sprawę zabezpieczenia mieszkań ludziom, którzy od wielu lat czekają  
na mieszkania komunalne. I to jest jedna sprawa i tutaj naprawdę nie ma dyskusji na ten temat. 

Sprawa pomnika. 
Więc tu są dwie sprawy – jedna ogólna, (…) a później szczegółowe. Ogólna to jest taka, że my w Bielsku-
Białej jesteśmy chyba rekordzistami, jeśli chodzi o pomniki i tablice. Jeśli mamy 11 Listopada, dzień 
zmarłych… – przepraszam, na dzień zmarłych (…) jeździmy (to jest 30 o ile pamiętam) z Panem 
Przewodniczącym, zawsze jeździmy: 31 tablic i pomników, gdzie składamy kwiaty. Nie wiem, czy któreś 
miasto tyle pomników i tablic ma; bijemy rekordy. A teraz wracając do sprawy: pomnik Gabriela 
Narutowicza. Jest wniosek, z tego co pamiętam – przez Komisję już przeszedł nawet – upamiętnienia 
Prezydenta Narutowicza poprzez tablicę w parku Mickiewicza. I to jest – z tego, co wiem – pozytywnie 
zaopiniowana ta sprawa i to już jest po sprawie. Natomiast sprawa Legionisty – nie sądzę, [że] będziemy 
pomniki budować; na pewno nie sądzę, że jest czas na budowę pomników w tej chwili. I kwestia 
upamiętnienia, to jest druga sprawa, którą należy ewentualnie podjąć, w jakiś sposób upamiętnić  
tę sprawę Legionistów. Natomiast – myślę – pomniki (…) nie sądzę żebyśmy budowali teraz. Stoi taki 

pomnik [projekt] tutaj w Ratuszu św. Mikołaja też od wielu lat – też nie budujemy, wszystko jest 
przygotowane pod to. 

Pani Radna Waluś. 
Pomiary hałasu – nie przyszły jeszcze. Jeśli przyjdą na pewno przekażemy (…). Na dzisiaj ich jeszcze  
nie ma. 

Pan Radny Wojtasik. 
Sprawa ładu przestrzennego. My cały czas pracujemy nad tym ładem przestrzennym. Oczywiście udało 
nam się wiele spraw załatwić, ale dużo jest do załatwienia (…) w tym zakresie. Oczywiście tutaj na dziko 
(…) różne rzeczy się dzieją. Powiem, że taka (…) – nie chcę personifikować w tej chwili – ale taka potężna 
reklama stoi może nie w centrum, ale bardzo blisko centrum miasta, potężna reklama na dziko postawiona 
i dwa lata trwa to, że staramy się ją zlikwidować – dwa lata już trwa – Nadzór Budowlany, my.  
Tak niestety prawo funkcjonuje, że ktoś sobie postawił z kilku kontenerów potężną reklamę, w bardzo 
takim widocznym miejscu i dwa lata nie możemy spowodować usunięcia tej reklamy po prostu. Takie jest 
prawo. Dużo zrobiliśmy jak powiedziałem, w dalszym ciągu pracujemy nad tym. Myślę, że doprowadzimy 
do jakiegoś porządku. Też już o tym mówiłem na jednej z sesji, że problem jest taki, że jak udało nam się 
z wielu budynków zdjąć te tragicznie brzydkie bohomazy, te reklamy, to pod tym się okazały tragiczne… –  
brak elewacji, jeszcze gorzej; wygląda to jeszcze gorzej niż przedtem po prostu. I teraz musimy walczyć 

żeby elewacje znowu były robione. 

Natomiast sprawa „Banialuki” – na dzisiaj jest tam gdzieś w dalekich planach. Był omawiany parking przy 
ul. Sienkiewicza, ale on na dzisiaj nie jest planowany (…). Tak że niestety nic się tutaj nie da zrobić  
w tym zakresie. Jeśli będzie parking, to na pewno będzie postój również dla autobusów. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie,  

obawiam się, że zostałem źle zrozumiany. Mieszkańcy boków przy Dygasińskiego nie są przeciwnikami 
budownictwa komunalnego w tamtym rejonie. Chcieliby tylko mieć pewność, że miasto spojrzało na ten 
teren całościowo – także z punktu widzenia ich osiedla – i to nie spowoduje pewnych komplikacji 
zablokowania po prostu bloków z drugiej strony. Chodzi też o bezpieczeństwo pożarowe, bo zdaje się,  

że tam nie wszystkie warunki są spełnione, jeśli chodzi o dojazd.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę ad vocem również Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

druga część mojego pytania dotyczyła Komorowic i finansowania placu Niemczyka. Proszę o odpowiedź  

na piśmie, będzie prostsze. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Przepraszam, faktycznie. 

Plac Niemczyka to jest razem z tą ulicą obok – Olimpijską – to jest około 3 milionów złotych. Ona (…)  
na dzisiaj nie jest w planie, nie zmieściła się w planie na dzisiaj. Tak że nie ma co oczekiwać, kiedy 
rozpoczniemy prace, bo w planie, który został przyjęty w budżecie, na razie tego nie ma. Ona jest na liście 
rezerwowej – plac Niemczyka i ulica Olimpijska. (…) Tak że nie rozumiem tych oczekiwań mieszkańców,  
że czekają, kiedy rozpoczniemy budowę, kiedy w budżecie tego nie ma na dzisiaj podstawowym. 

Dziękuję.”. 

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

„Pan Prezydent Kamiński jeszcze chciał coś dodać.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Ja jeszcze w uzupełnieniu, bo rozumiem, że pytanie Pana Radnego Wojtasika w sprawie ładu 
przestrzennego też dotyczyło ustawy krajobrazowej. To tylko taka informacja dla Państwa, że tak 
naprawdę my jesteśmy gotowi można powiedzieć, ale w związku z tym, że Business Centre Club złożył 
swoje uwagi do Trybunału Konstytucyjnego – a jak wiemy ostatnio Trybunał ma utrudnione działanie –
czekamy tak naprawdę na wyrok w tym zakresie. (…) Mamy przygotowane jak gdyby pod względem 
formalnym wszystkie dokumenty, natomiast wstrzymujemy się z zakupem odpowiedniego 
oprogramowania, które by nam umożliwiało weryfikowanie później tych deklaracji, które spływałyby  
od właścicieli reklam, do czasu żeby się nie okazało, że wydamy pieniądze, a później cała ustawa pójdzie 
do kosza. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 38 
Zakończenie obrad  

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

„Wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.10 

Dziękuję.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Godz. 13.55. 


