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Protokół Nr XVI/2016 
 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
która odbyła się pod przewodnictwem 

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 22 marca 2016 roku 
 
 
 
 
Obecni na XVI 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 XVI sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
SPR. NR 28 

 
6. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2016.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lutego 2016 r. z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 31 grudnia  
2015 roku). 
SPR. NR 29 
 

7. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2016 r. z działalności 
Prezydenta Miasta w IV kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 
SPR. NR 30 
 

8. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej  
pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku”.  
SPR. NR 32 
 

9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 
SPR. NR 31 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
na 2016 rok. 
DRUK NR 286 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
DRUK NR 311 - II wersja 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
DRUK NR 312 - II wersja 
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13. 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 313 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji  
w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2015 roku. 
DRUK NR 289 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej 
za 2015 rok. 
DRUK NR 290 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-
Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2017 rok. 
DRUK NR 306 - II WERSJA 
 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 296 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku. 
DRUK NR 297 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 298 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta 
na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła 
II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 303 
 

20a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego 
powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej świadczenia usług  
w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego ziemskiego. 

 DRUK NR 315 
 Punkt 20a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 299 
 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 300 
 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
DRUK NR 301 
 

23a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

 DRUK NR 314 
 Punkt 23a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota II - czyli 
śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole". 
DRUK NR 293 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 307 
Punkt 25 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej  
wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 308 
Punkt 26 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz elewacji  
od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości 
położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 309 
Punkt 27 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz  
z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej 
dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 310 
Punkt 28 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1209. 
DRUK NR 287 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/2, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1282. 
DRUK NR 288 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/914/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
4 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robotniczej 5A stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu. 
DRUK NR 291 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/225/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej 
w Bielsku-Białej przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu. 
DRUK NR 292 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/669/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
29 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku położonym przy ulicy 
Zdrojowej 11a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu  
w drodze przetargu. 
DRUK NR 294 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA 
Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108. 
DRUK NR 295 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/140/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 302 
 



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

  

RM.0002.2.2016 
 

  Strona 4 z 40 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. Pana R_____ J______  
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 304 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2015 r. Pani A___ P____-P___  

na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 305 
 

38. Sprawy różne. 
 

39. Zakończenie obrad.  

 
 
 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2016 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób, stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
– nieobecność usprawiedliwiona, Radny Bronisław Szafarczyk – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.08 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XVI sesję Rady Miejskiej, przywitał 
zebranych. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  
w sprawie zmian w porządku XVI sesji Rady Miejskiej. 

 
1. Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej (Druk Nr 307). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 25,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26  
w Bielsku-Białej. 
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2. Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-
Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29 w Bielsku-Białej (Druk Nr 308). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 26,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości Rynek 28/29 w Bielsku-Białej. 
 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na remont konserwatorski podcieni oraz elewacji od ul. Słowackiego w budynku  
przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Józefa 
Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych (Druk Nr 309). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 27,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz 
elewacji od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
 

4. Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy 
przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 
w Bielsku-Białej (Druk Nr 310). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 28,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy  
przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej. 
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5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  
Miasta Bielska-Białej na 2016 r. (Druk Nr 314). 

  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 23a,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

 
6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi 
Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz 
mieszkańców powiatu bielskiego ziemskiego (Druk Nr 315). 

  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 20a,  
tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim 
dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 
świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu  
bielskiego ziemskiego. 
 

7. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym (Druk Nr 316). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 21 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad projektu  
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowy. Wniosek nie uzyskał wymaganej 
większości. 

 
W sprawie projektu uchwały, zawartej w Druku Nr 316, głos zabrali (przed głosowaniem): 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Maurycy Rodak, Radna Małgorzata Zarębska, 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  



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

  

RM.0002.2.2016 
 

  Strona 7 z 40 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

8. Wniosek 10 Radnych, przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka,  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617) – Druk Nr 317. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 11 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad projektu  
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, 
pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617). 

 
W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wniosek Pana G_______ M__________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w sprawie przebudowy 
ulicy Cieszyńskiej. 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu G_____ M_______  
w punkcie 38. „Sprawy różne”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informacje dodatkowe nt. porządku XVI sesji 
Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2016 roku, tj. wskazał projekty uchwał, do których przekazane zostały II wersje: 
 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok – Druk Nr 311- II wersja  

(punkt 11 porządku obrad), 
 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok – Druk Nr 312 - II wersja 

(punkt 12 porządku obrad), 
 projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-

Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2017 rok – Druk Nr 306 - II wersja (punkt 16 porządku obrad). 

 
Przyjęty porządek XVI sesji RM, str.: 1-4. 

     
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XV sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Dariusz Michasiów 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ogrzewania domów węglem i mułem”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.35.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy ulicy Cieszyńskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.36.2016. 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przygotowań miasta do wprowadzenia programu Rodzina 500+”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.37.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wynagrodzeń personelu pomocniczego w Szpitalu Miejskim”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.38.2016. 

 
Radny Maurycy Rodak 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oddania do użytku Stadionu Miejskiego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.39.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ nowych wiat przystankowych w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.40.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „funkcjonowania wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu  

w sezonie zimowym 2015/2016”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.41.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podawania niewłaściwych informacji o ilości uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.42.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „koncepcji ożywienia dzielnicy Biała Krakowska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.43.2016. 

 
Radna Piegzik-Izydorczyk 
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „remontu ulicy Pomorskiej”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.32.2016. 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozkładów jazdy na przystankach autobusowych”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.33.2016. 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „doposażenia placyku zabaw”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.34.2016. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek przedstawił interpelacje Radnego Bronisława 
Szafarczyka 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.44.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „umacniania roli rad osiedli”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.45.2016. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „uzupełnienia programu budowy parkingów”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.46.2016. 

 
Radny Konrad Łoś 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podjęcia przez Gminę Bielsko-Biała skutecznych działań sprzyjających 

ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. nr 102,  
poz. 651 ze zm.)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.47.2016. 
 

Interpelacja Radnego Konrada Łosia, jaka nie została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej:  
▪ Interpelacja w sprawie „pilnego dokonania przeglądu umów stanowiących podstawę prawną zatrudniania 

pracowników w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała, w celu eliminowania 
sytuacji patologicznych w zatrudnieniu, polegających na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach,  
w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.48.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „podjęcia kroków zachęcających rodziców dzieci 6-letnich  

do wcześniejszego posłania ich do szkoły na terenie gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.49.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ogrzewania lokali należących do ZGM”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.50.2016. 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zaplecza infrastrukturalnego dla organizacji pozarządowych  

w mieście Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.51.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przebudowy ulicy Cieszyńskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.52.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „polityki ekologicznej miasta”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.53.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „lokalu dla Związku Inwalidów Wojennych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.54.2016. 

 
Radna Barbara Waluś 
▪ Przedstawiła interpelację „o udzielnie informacji w związku z odpowiedzią na petycję (pismo nr BRM 

152/1/2015/GG) z dnia 14.03.2016 oraz w związku z projektem uchwały na XVI sesję Rady Miejskiej  
w B-B w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
w Lipniku (Druk Nr 316)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.55.2016. 
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Radny Piotr Ryszka 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia budynku znajdującego 

się przy ul. Cieszyńskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.56.2016. 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „bielskiej Starówki”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.57.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przekazania informacji na temat statusu wykonania sieci szerokopasmowej 

dla miasta Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.58.2016. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, a także Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Przemysław 
Drabek, Radny Konrad Łoś, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści:  
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik, 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, 
Senator RP Pan Andrzej Kamiński. 

 
Do wypowiedzi Parlamentarzystów odniósł się Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Pan Jan Solich – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury RM.  
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Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 28) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 28. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ 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 z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2016.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lutego 2016 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2015 roku (według stanu  
na dzień 31 grudnia 2015 roku) 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2016.BS  
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lutego 2016 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
za II półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku), przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 29) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 29. 
  
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 w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2016.BS  
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lutego 2016 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej za II półrocze 2015 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku). 
 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Nr ON.II.0057.4.2015.BJ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2015 roku według 
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 30) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 30. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2015.BJ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 
2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 
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Ad 8 
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej 
pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku” 

 
Przedmiotową informację przedstawiła Pani Agata Bucko-Serafin – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. 
 
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Panią Kierownik Agatę Bucko-Serafin – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku”, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska RM.  

 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 32) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 32. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
Z uwagi na brak quorum powyższe głosowanie zostało powtórzone. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pt. „Stan środowiska w województwie śląskim  
w 2014 roku”.  
 
Ad 9 
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 
Sprawozdanie (SPR. Nr 31) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 31. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
Głosowanie z uwzględnieniem głosów „za” Radnego Adama Ruśniaka oraz Radnego Piotra Ryszki. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 
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 z działalności stałych Komisji  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 
 

Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej na 2016 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna  
Katarzyna Balicka. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 286) 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 Druk Nr 286. 
  
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. 
 
Głosowanie z uwzględnieniem głosów „za” Radnego Piotra Ryszki oraz Radnej Barbary Waluś. 
 
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/277/2016 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
na 2016 rok 

 

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

 
Ad 11 
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. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (I wersja),  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Budżetu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji 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 311 - wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Radny Szczepan Wojtasik (zgłoszenie omyłki pisarskiej 
w Załączniku Nr 3 projektu uchwały w ust. 5 pkt 1) dotyczącej błędnego zapisu kwoty w zadaniu pt. „Rozbudowa 
ul. Sejmowej w Bielsku-Białej” /200.00,00 zł/; winno być: „Rozbudowa ul. Sejmowej w Bielsku-Białej” 
/200.000,00 zł/), Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 311 - II wersja wraz z autopoprawką. 
  
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 XVI/278/2016 
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok 

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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. 

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (I wersja),  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (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 312 - wersja I i II) 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 312 - II wersja. 
  
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/279/2016 
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 13 
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 Radny Roman Matyja. 

 
Informację o pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej 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 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 313) 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 313. 
  
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 XVI/280/2016 
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 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji  
w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2015 roku 

 
Sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Bielsku-Białej przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
Pan Krzysztof Gałuszka. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji  
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Bielska-Białej w 2015 roku, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
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 289) 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 289. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/281/2016 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej  
oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 na terenie Bielska-Białej w 2015 roku 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-
Białej za 2015 rok 

 
Informację przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Pan Adam Caputa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych miasta Bielska-Białej za 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
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 290) 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 290. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/282/2016 
w sprawie przyjęcia informacji  

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  
oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2015 rok 

 

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

 
O godzinie 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 20-minutową przerwę  
w obradach Rady Miejskiej. 
 
_______________________ 
 
 

O godzinie 13.41 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom 
Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków  
z budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski   
– wnioskodawca projektu. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji  
co do części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (II 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 306 - wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak (m.in. wniosek o dokonanie zmian w projekcie uchwały 
– ze względów formalnych wniosek nie został poddany pod głosowanie), Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Radny Roman Matyja, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Barbara Waluś, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 306. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ 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 XVI/283/2016 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej  
możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji 

co do części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Przemysław Drabek. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej  
w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gładysz – Komendant Straży Miejskiej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu  
i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
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 296) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 296. 
  
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 XVI/284/2016 
zmieniająca uchwałę  

w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej  
w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 297) 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 297. 
  
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/285/2016 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Iwona Zaporowska Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt  
w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 298) 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 298. 
  
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 XVI/286/2016 
w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt  

w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność 
miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 303) 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 303. 
  
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 XVI/287/2016 
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia  

stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
 - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 20a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim 
dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 
świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego 
ziemskiego 

 
Punkt 20a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej 
w Bielsku-Białej świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego 
ziemskiego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 315) 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 315. 
  
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 XVI/288/2016 
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia  

z Powiatem Bielskim dotyczącego powierzenia  
Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 

świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej  
na rzecz mieszkańców powiatu  

bielskiego ziemskiego 

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-
Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ 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 299) 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 299. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 6 
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 XVI/289/2016 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez miasto Bielsko-Biała  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Bielska-Białej 

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

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ 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 300) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
 
W tym punkcie głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Drabek,  
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami – Pani Magdalena Sobczak, Radna Grażyna Nalepa, Prezydent Miasta 
Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 300. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 5 
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 XVI/290/2016 
zmieniająca uchwałę  

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

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ 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 301) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Szczepan 
Wojtasik, Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami – Pani Magdalena Sobczak, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 301. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 1 
▪ 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 XVI/291/2016 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 23a 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

 
Punkt 23a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej  
na 2016 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 314) 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 314. 
  
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. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/292/2016 
w sprawie przyjęcia  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Bielska-Białej  
na 2016 r. 

 

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



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

  

RM.0002.2.2016 
 

  Strona 30 z 40 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota II  
- czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
pn. „Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię  
w szkole", przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 293) 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 293. 
  
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 XVI/293/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn. „Każdy WAT na wagę złota II  
- czyli śląskie dzieci i młodzież  

uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej 

 
Punkt 25 (Druk Nr 307) zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29 
w Bielsku-Białej 

 
Punkt 26 (Druk Nr 308) zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz elewacji 
od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych 

 
Punkt 27 (Druk Nr 309) zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10  
w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej 

 
Punkt 28 (Druk Nr 310) zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1209 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1209, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 287) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 287. 
  
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. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/294/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
 ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej  

przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1209 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/2, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1282 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1282, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 288) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 288. 
  
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 XVI/295/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
 ozn. jako działka 1426/2, położonej w Bielsku-Białej  

przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych  
nieruchomości ozn. jako działka 1282 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/914/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robotniczej 5A 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu 

 
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 zmiany uchwały nr XXXVIII/914/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
przy ul. Robotniczej 5A stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 291) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 291. 
  
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 XVI/296/2016 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/914/2014  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

przy ul. Robotniczej 5A stanowiącej własność  
Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/225/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu 

 
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 zmiany uchwały nr X/225/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 292) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 292. 
  
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 XVI/297/2016 
w sprawie zmiany uchwały nr X/225/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2011 r.  
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  

Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/669/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku położonym 
przy ulicy Zdrojowej 11a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
własności gruntu w drodze przetargu 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 294) 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 294. 
  
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/298/2016 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/669/2013  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r.  
w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 5  

w budynku położonym przy ulicy Zdrojowej 11a  
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń  

oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
THERMA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 295) 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 295. 
  
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVI/299/2016 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Spółka z o.o.  
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. 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 302) 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 302. 
  
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 XVI/300/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność  
Gminy Bielsko-Biała 

 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. Pana R_____ J_______  
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 304) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna  
Katarzyna Balicka. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 304. 
  
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 XVI/301/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r.  

Pana R______ J_______  
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2015 r. Pani A___ P_____-P___  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 305) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna  
Katarzyna Balicka. 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 305. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ 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 XVI/302/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2015 r.  

Pani A___ P____-P___  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 

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

 
Ad 38 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pan G_____ M_____, Prezydent Miasta, Radny Dariusz 
Michasiów, Radny Leszek Wieczorek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Bogna 
Bleidowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Małgorzata Zarębska, Radny Maurycy 
Rodak, Radna Grażyna Nalepa, Radna Barbara Waluś, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Ad 39 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 16.31. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    22 marca 2016 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    22 marca 2016 roku  
Załącznik Nr 3 –  Lista obecności Radnych: XVI sesja RM w dniu 22 marca 2016 roku  
   oraz usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności gości: XVI sesja RM w dniu 22 marca 2016 roku 
Załącznik Nr 5 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2016 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana G_____ M_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 7 –  Wydruk prezentacji przedstawionej przez Kierownika Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej  
    Panią Agatę Bucko-Serafin w punkcie 8 porządku obrad  
Załącznik Nr 8  –  Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do sprawozdań  
Załącznik Nr 9 –  Pozostałe załączniki 
Załącznik Nr 10  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 11 –  Uchwały podjęte na XVI sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi naczelników  
    wydziałów/dyrektorów mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
XVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 22 marca 2016 roku 
 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 
Bardzo proszę o powstanie. 
Otwieram XVI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 
Bardzo dziękuję. 
Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 
Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów Radnych.  
Witam Pana Prezydenta Miasta wraz z kierownictwem Urzędu, szefami jednostek i spółek miejskich. 
Serdecznie witam przybyłych zaproszonych gości. 
Witam Parlamentarzystów w osobach Pani Małgorzaty Pępek, Pani Poseł Małgorzaty Nykiel – Mirosławy, 
przepraszam, podobne imiona. Witam serdecznie Pana Senatora Andrzeja Kamińskiego. I witam 
debiutanta na naszej sesji, w tej roli przynajmniej, Pana Posła Jerzego Jachnika. 
Szanowni Państwo, witam oczywiście przedstawicieli mediów, mieszkańców zgromadzonych na dzisiejszej 
sesji. Witam też gości specjalnych, związanych z dzisiejszym porządkiem naszych obrad.  
Witam Panią Agatę Bucko-Serafin – Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Bielsku-Białej. 
Witam Pana Krzysztofa Gałuszkę – Zastępcę Komendanta Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. 
I witam, choć nie widzę jeszcze (…) – a nie, widzę, przepraszam, schował nam się Pan Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej Pan Adam Caputa. 
Serdecznie dziękuję za przybycie. 
Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku obrad. Tak jak to już jest w tradycji, został  
on, zgodnie z procedurą, przedstawiony w ustawowym terminie. Są oczywiście, jak zwykle, propozycje 
zmian.  
Wniosek od Pana Prezydenta – jest to łącznie siedem zmian wymagających indywidualnego głosowania. 
Są to cztery głosowania (…) o zdjęcie punktów z porządku obrad oraz trzy głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał. Powiadomienia w tej sprawie zostały Państwu 
przekazane drogą elektroniczną. 
Wniosek Pana Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał, które dotyczą udzielenia dotacji 
celowej na remonty konserwatorskie elewacji. Jest to punkt porządku obrad numer 25, Druk Nr 307. 
Kto z Państwa jest za zdjęciem punktu z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że punkt ten został zdjęty z dzisiejszego porządku obrad. 
A teraz proszę o przegłosowanie wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktu numer 26, Druk Nr 308, 
również w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski. 
Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że punkt został zdjęty jednogłośnie. 

                                                
1 Godz. 10.08. 
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Kolejny punkt proponowany do zdjęcia przez Pana Prezydenta to jest numer 27 – w tej samej tematyce – 
Druk Nr 309. Przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa jest za zdjęciem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Punkt został zdjęty jednogłośnie. 
I ostatni punkt do zdjęcia, według propozycji Pana Prezydenta, punkt numer 28, również jest to dotacja.  
Kto z Państwa Radych jest za zdjęciem punktu z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że punkt przez Radę został zdjęty. 
I teraz są wnioski o wprowadzenie do porządku obrad. 
Pierwszy dotyczy wprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej – Druk Nr 314. 
Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się…”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 
„W którym punkcie?”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„To był punkt 23a. Przepraszam. Tak jako punkt 23a. 
Rozumiem, że to głosowanie, mimo że w trakcie podawałem informacje dodatkowe, jest ważne. Jeżeli nikt 
nie wniesie sprzeciwu, za takie je uznam. 
Dziękuję bardzo. 
Kolejna propozycja – aby wprowadzić Druk Nr 315 do punktu 20a – projektu w sprawie zawarcia 
Porozumienia z Powiatem Bielskim (…) dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji 
Kryzysowej w Bielsku-Białej świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców 
powiatu bielskiego ziemskiego. 
Bardzo proszę, kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? 
Informuję, że Druk został wprowadzony do punktu 20a. 
I ostatni wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie w punkcie 25a, Druk Nr 316, (…) uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym.” 

 
Głos z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 
„24a, 25 jest zdjęty.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„To w takim razie 24a. Bardzo proszę. 
Bardzo proszę do głosu w tej sprawie zgłosił się Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.  
Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  
ten wniosek wpłynął w ostatniej chwili faktycznie do Rady Miejskiej i wnioskuję do Państwa Radnych, 
przekazując też wolę osób, których ten wniosek dotyczy, czyli mieszkańców (…) dzielnicy Lipnik,  
jak wszystkich osób i osób, które podpisywały się na petycji do Pana Prezydenta, m.in. w sprawie właśnie 
terenów przemysłowych w dzielnicy Lipnik.  
Problem ten już od września ubiegłego roku jest bardzo, bardzo poważnie dyskutowany. Dyskutowali  
na ten temat i przedstawiali swoje stanowisko i Radni, i Posłowie na Sejm. Niestety do tych wniosków 
odpowiedzi były zwykle negatywne. Z informacji, które otrzymałem – jeszcze w dniu dzisiejszym – osoby, 
które wystosowały petycję do Pana Prezydenta nie otrzymały w formie oficjalnej, jeszcze listownie, 
odpowiedzi na tę petycję. Jest to uchwała niezwykle ważna; niezwykle ważna i bardzo istotna z tego 
punktu, z punktu widzenia jakby funkcjonowania miasta w przyszłości. Dlatego mam pytanie: Czy w takim 
układzie, jeżeli nie mamy pewności, że ta uchwała da szansę na rozwiązanie problemów i zaakceptowane 
one będą – te propozycje zmiany – przez stronę wnoszącą petycję, czy jest dzisiaj rozsądne i jest sens tak 
szybko wprowadzać teraz do porządku obrad bez żadnej dyskusji, bez konsultacji, bez uzgodnienia 
stanowisk? Bo naprawdę w tej chwili (…) – wiedzę, którą posiadam na dzień dzisiejszy i ze wstępnej 
informacji, jak wygląda odpowiedź na petycję – nie będzie zgody też na propozycje, które zostały  
tam – tzw. kompromisu – zgłoszone, czyli dotyczące tych zapisów.  
W związku z powyższym proszę Państwa Radnych o niewprowadzanie tego punktu do porządku obrad  
na tę sesję Rady Miejskiej i głosowanie przeciwko wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.  
Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Szanowni Państwo,  
chciałbym zwrócić uwagę, że nasza propozycja uchwały wychodzi naprzeciw poniekąd wnioskowi  
14 Radnych z dnia 22 września 2015 roku; przypominam, że 14 Radnych ze wszystkich Klubów,  
bo i 2 Radnych z Platformy Obywatelskiej, 1 Radny z Komitetu Pana Prezydenta Krywulta też się pod nim 
podpisał, Radna niezależna, Radni Prawa i Sprawiedliwości. Tak że wszystkie Kluby były  
tu reprezentowane i to był wniosek o pilne przystąpienie do sporządzenia nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Lipnika. Tak że mam nadzieję, że Radni, którzy się pod tym 
wnioskiem podpisali, pamiętają o tym i będą też przychylni naszemu wnioskowi. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
To może Pan Prezydent odpowie, jeszcze może Pani Małgorzata – Pani Radna Małgorzata Zarębska. 
Bardzo proszę.”. 
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Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o takiej kwestii, że zapisy w dokumencie, który miałyby być przedmiotem 
dzisiejszych obrad, zawierają informację, która proponuje kompromis powodujący wprowadzenie zakazu 
lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast w myśl 
proponowanej uchwały nadal będzie możliwe lokalizowanie inwestycji potencjalnie znacząco 
oddziaływujących na środowisko. I ja chciałabym Państwu przytoczyć, co w takiej sytuacji mogłoby być 
tymi (…) inwestycjami potencjalnie znacząco oddziaływującymi na środowisko: instalacja do obróbki metali 
żelaznych, wytopu metali nieżelaznych do powierzchniowej obróbki metali, instalacji do produkcji klinkieru, 
cementu, wapna produkujących do 500 t na dobę, betoniarni, instalacji do produkcji mas bitumicznych,  
do wytapiania substancji mineralnych, instalacji do garbowania lub uszlachetniania skór, instalacji  
do produktów zawierających azbest o mocy przerobowej do 200 t na dobę, instalacji do przerobu kopalin  
o przerobie do 100 tys. jednostek.  
Wnioskuję również żeby ten punkt nie był obradowany na dzisiejszej sesji.  
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
Bardzo proszę Panie Prezydencie odnieść się do tych uwag.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
ja nie rozumiem, co się dzieje po prostu. Jest projekt wprowadzenia, a tu zaczęła się dyskusja już  
na temat tego punktu. To chcemy go wprowadzać czy nie? Bo chyba dopiero dyskusja powinna być przy 
punkcie. Jeśli Państwo Radni chcą wycofać, to my wycofamy – absolutnie – tylko że trzeba naprzód 
uzgodnić stanowisko wśród Radnych, bo widzę, że Radni mają różne stanowiska w tym zakresie. (…)  
To jest projekt przystąpienia do opracowania planu, nie przesądzamy jaki ten plan jeszcze będzie, 
ale tu jest propozycja żeby zdjąć. Jak Państwo chcą zdjąć, to proszę zdjąć, my się dostosujemy,  
tylko proszę wtedy nie mówić, że my nie realizujemy pewnych ustaleń. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
Jeszcze raz Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie, 
odnosząc się do Pańskiej wypowiedzi chciałbym zauważyć, że tu jest właśnie ta drobna różnica  
w nazewnictwie, ale niezwykle istotna, że to jest uchwała przygotowana w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu, a nie uchwalenia nowego planu. Wniosek Radnych szedł  
w kierunku w sprawie przystąpienia. Gdybyśmy dzisiaj obradowali nad uchwałą w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, byłaby zupełnie inna sytuacja.  
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Więc w związku z powyższym, mój wniosek jest taki, żeby ten projekt w tym zakresie zdjąć, bo jest  
on nieuzgodniony z osobami, które pisały tę petycję i tego jednak punktu w takiej formie nie wprowadzać.  
Jeżeli Pan Prezydent uważa, że należy przystąpić do uchwalenia nowego planu, po tym punkcie możemy 
dalej na ten temat rozmawiać.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Wobec tak zaistniałej dyskusji, ja też przyłączam się do wniosku, że jeżeli to wymaga dalszych jeszcze 
rozmów, zwłaszcza przy akceptacji tego rozwiązania przez Pana Prezydenta, ja osobiście – ponieważ 
jesteśmy w trakcie głosowania – będę głosował przeciwko wprowadzeniu. W ten sposób zrealizuje się 
tutaj kompromis, który nam się rodzi. 
Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie?  
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. 
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad proponowanego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Pan Przewodniczący zdążył zmienić zdanie. Informuję, że punkt jednogłośnie nie został wprowadzony  
do porządku obrad. 
Chciałbym jeszcze dodać, że w punkcie 11 obradować będziemy nad II wersją projektu uchwały. To samo 
w punkcie 12 oraz w punkcie 16. 
Pana Przewodniczący Drabek zgłosił się do głosu w trybie nieregulaminowym, bo trzeci raz, w tej samej 
sprawie – mam to na czerwono – ale bardzo proszę oczywiście o zabranie głosu.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 
w takim razie wychodząc naprzeciw jakby woli dokonania zmian w planie i rozwiązania problemu Lipnika, 
chciałbym złożyć, (…) mamy przygotowany, podpisany przez 10 Radnych projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 września 2012 roku. Taki wniosek chciałbym teraz przedłożyć  
i zaproponować go o wprowadzenie do porządku obrad.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję.  
Panie Przewodniczący jestem zdziwiony bardzo, bo albo chcecie na ten temat dyskutować, albo nie. Przed 
chwilą na Waszą prośbę – ale proszę o ciszę – na Waszą prośbę ten temat został zdjęty z Waszej 
inicjatywy. W tej chwili jakiś projekt, którego nikt nie widział, chcecie zgłaszać. Oczywiście wniosek jest 
formalny, więc będę go natychmiast głosował, nie będę już uruchamiał dalszej dyskusji, natomiast 
uważam, że takie działanie z zaskoczenia nie jest po prostu fajne. 
Padł wniosek formalny. Szanowni Państwo jest to wniosek podpisany przez 10 Radnych, czyli jeżeli dobrze 
liczę, Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Panią Małgorzatę Zarębską. Proponuję na użytek tego 
głosowania, aby wprowadzić go na przykład do punktu 23a. I przystępujemy do głosowania. 
Kto jest za wprowadzeniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Wniosek nie przeszedł.  
Przechodzimy do realizacji porządku obrad, przy czym jeszcze mamy do przegłosowania – jest głos (…) 
mieszkańca w sprawie zabrania głosu w „Sprawach różnych” Pana G____ M_______ w sprawie 
przebudowy ulicy Cieszyńskiej w imieniu mieszkańców. 
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Bardzo proszę, kto jest za udzieleniem Panu G_______ głosu w „Sprawach różnych”? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że Rada jednogłośnie udzieliła głosu Panu G________ M___________.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo, 
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej. Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony, dotychczas nie wpłynęły żadne uwag. Jeżeli teraz 
żadne się nie pojawią uznam protokół za przyjęty. Nie widzę, w związku z tym protokół z poprzedniej sesji 
przyjęto.”. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) Przechodzimy do punktu numer 3 - Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta. 
Jest ich dzisiaj – interpelacji i wniosków – 27. 
Proszę o ich przedstawianie w kolejności zgłoszenia. 
Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana Radnego Dariusza Michasiów w sprawie przebudowy ulicy 
Cieszyńskiej oraz dotycząca - interpelacja - ogrzewania domów węglem i mułem. 
Bardzo proszę Panie Radny."      

 
Radny Dariusz Michasiów 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Ogrzewania domów węglem i mułem. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.32.2016. 
 Przebudowy ulicy Cieszyńskiej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.33.2016. 
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 Rady. 
A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Przewodniczącego Romana Matyję. 
Pierwsza w sprawie stanu przygotowań miasta do wprowadzenia programu "Rodzina 500+" oraz  
w sprawie wynagrodzeń personelu pomocniczego w Szpitalu Miejskim.  
Bardzo proszę Panie Radny."  

 
Radny Roman Matyja 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Przygotowań miasta do wprowadzenia programu Rodzina 500+. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.37.2016. 
 Wynagrodzeń personelu pomocniczego w Szpitalu Miejskim. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.38.2016. 
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 Przewodniczący. 
A teraz proszę o przestawienie swoich sześciu interpelacji Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka. 
Pierwsza w sprawie podawania niewłaściwych informacji o ilości uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy 
(...) Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. Kolejna w sprawie funkcjonowania 
wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu w sezonie zimowym 2015/2016. Następnie w sprawie koncepcji 
ożywienia kulturalnego dzielnicy Biała Krakowska. I w sprawie nowych wiat przystankowych w Bielsku-
Białej; oraz w sprawie oddania do użytku Stadionu Miejskiego. 
Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie swoich interpelacji."            
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Radny Maurycy Rodak 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Oddania do użytku Stadionu Miejskiego. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.39.2016. 
 Nowych wiat przystankowych w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.40.2016. 
 Funkcjonowania wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu w sezonie zimowym 2015/2016. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.41.2016. 
 Podawania niewłaściwych informacji o ilości uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.  
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.42.2016. 
 Koncepcji ożywienia dzielnicy Biała Krakowska. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.43.2016. 
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 – czas minął. 
Przechodzimy do kolejnych interpretacji - (...) interpelacji - przepraszam, a może to słowo nie bez powodu 
padło. 
Bardzo proszę Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk o przedstawienie swojego wniosku oraz dwóch 
interpelacji.  
Wniosek dotyczy remontu ulicy Pomorskiej. A interpelacja pierwsza w sprawie rozkładów jazdy  
na przystankach autobusowych oraz dotycząca doposażenia placyku zabaw.  
Bardzo proszę."        

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Przedstawiła poniższe interpelacje oraz wniosek w sprawie:  
 Remontu ulicy Pomorskiej. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.32.2016. 
 Rozkładów jazdy na przystankach autobusowych.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.33.2016. 
 Doposażenia placyku zabaw. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.34.2016. 
Interpelacje oraz wniosek dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 
A teraz - wprawdzie nie ma na dzisiejszej sesji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka, ale dwie jego  
– trzy przepraszam – interpelacje przedstawi Pan Przewodniczący Drabek. 
Pierwsza w sprawie umacniania roli Rad Osiedli. Druga w sprawie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
A trzecia – bo tutaj nie mam – budowa parkingów. 
Bardzo proszę Pan Przewodniczący Drabek."  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek przedstawił interpelacje Radnego Bronisława 
Szafarczyka 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.44.2016. 
 Umacniania roli rad osiedli. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.45.2016. 
 Uzupełnienia programu budowy parkingów. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.46.2016. 
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 Przewodniczący. 
Teraz poproszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Radnego Konrada Łosia. 
Pierwsza w sprawie pilnego dokonania przeglądu umów stanowiących podstawę prawną zatrudniania 
pracowników w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała, w celu eliminowania 
sytuacji patologicznych w zatrudnieniu, polegających na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. I (...) druga 
interpelacja – również dosyć wyczerpujący tytuł – w sprawie podjęcia przez Gminę Bielsko-Biała 
skutecznych działań sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych  
w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami. 
Bardzo proszę Panie Radny o zabranie głosu."          

 
Radny Konrad Łoś 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Podjęcia przez Gminę Bielsko-Biała skutecznych działań sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu 

prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zm.). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.47.2016. 
 

Interpelacja, która nie została odczytana na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Konrada Łosia: 
 W sprawie pilnego dokonania przeglądu umów stanowiących podstawę prawną zatrudniania 

pracowników w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała, w celu 
eliminowania sytuacji patologicznych w zatrudnieniu, polegających na zawieraniu umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta 
umowa o pracę. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.48.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Zgodnie z umową - minutę Panu doliczyłem. Dziękuję za wystąpienie. 
Przechodzimy do (...) interpelacji Pani Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor w sprawie podjęcia kroków 
zachęcających rodziców dzieci 6-letnich do wcześniejszego (...) posłania ich do szkoły na terenie gminy  
Bielsko-Biała. 
Bardzo proszę Pani Radna."       
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie:  
 Podjęcia kroków zachęcających rodziców dzieci 6-letnich do wcześniejszego posłania ich do szkoły  

na terenie gminy Bielsko-Biała.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.49.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 
A teraz proszę o przedstawienie swoich pięciu interpelacji Panią Radną Małgorzatę Zarębską. 
Tematy tych interpelacji to: ogrzewanie lokali należących do ZGM; w sprawie zaplecza infrastrukturalnego 
dla organizacji pozarządowych w mieście Bielsko-Biała; w sprawie przebudowy ulicy Cieszyńskiej;  
w sprawie polityki ekologicznej miasta; i ostatnia w sprawie lokalu dla Związku Inwalidów Wojennych.  
Bardzo proszę Panią Radną."      

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Ogrzewania lokali należących do ZGM.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.50.2016. 
 Zaplecza infrastrukturalnego dla organizacji pozarządowych w mieście Bielsko-Biała.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.51.2016. 
 Przebudowy ulicy Cieszyńskiej.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.52.2016. 
 Polityki ekologicznej miasta.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.53.2016. 
 Lokalu dla Związku Inwalidów Wojennych. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.54.2016. 
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 proszę Panią Radną Barbarę Waluś o przedstawienie interpelacji o udzielenie informacji w związku 
z odpowiedzią na petycję z dnia 14 marca bieżącego roku oraz w związku z projektem uchwały  
na XVI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w Lipniku. 
Bardzo proszę Panią Radną o zabranie głosu."    

 
Radna Barbara Waluś 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 „O udzielnie informacji w związku z odpowiedzią na petycję (pismo nr BRM 152/1/2015/GG) z dnia 

14.03.2016 oraz w związku z projektem uchwały na XVI sesję Rady Miejskiej w B-B w sprawie 
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipniku  
(Druk Nr 316)”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.55.2016. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. Niestety czas minął. 
Przechodzimy do następnej interpelacji (...) Pana Radnego – Pana Przewodniczącego Piotra Ryszkę bardzo 
proszę."    

 
Radny Piotr Ryszka 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia budynku znajdującego się przy ul. Cieszyńskiej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.56.2016. 
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 Przewodniczący. 
A teraz bardzo proszę Panią Radną Bognę Bleidowicz o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie 
bielskiej Starówki z trzema podpunktami: przywrócenie zdemontowanych koszy na odpady, oznakowanie 
miejsca znajdowania się toalety męskiej – miejskiej przepraszam – oraz montaż tablicy informacyjnej  
na płycie Rynku. 
Bardzo proszę."    

 
Radna Bogna Bleidowicz 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie:  
 Bielskiej Starówki. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.57.2016. 
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 bardzo proszę o przedstawienie interpelacji dotyczącej przekazania informacji na temat statusu 
wykonania sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. 
Bardzo proszę Pan Radny Marcin Lisiński."   

 
Radny Marcin Lisiński 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Przekazania informacji na temat statusu wykonania sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.58.2016. 
Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  
I tak bardzo szybko i (...) w dużym streszczeniu zakończyliśmy dzisiejsze interpelacje. 
Bardzo proszę o odpowiedź Pana Prezydenta. Mam nadzieję – ponieważ w wielu interpelacjach pojawiały  
się bardzo szczegółowe informacje – (...) że nie wszystko będzie…, każda odpowiedź udzielana  
w tej chwili, bo się po prostu pogubimy. 
Bardzo proszę Panie Prezydencie."      

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
oczywiście, że nie na wszystko będzie, bo mamy 27 interpelacji, które otrzymaliśmy 10 minut przed sesją. 
Natomiast na część będziemy się starali odpowiedzieć – ja będę starał się odpowiedzieć, część moi 
współpracownicy – a oczywiście na wszystkie dostaną Państwo odpowiedź na piśmie.  
Pierwsza interpelacja – Pan Radny Michasiów – sprawa ogrzewania węglem i mułem. Oczywiście problem 
jest i (...) z tym problemem musimy sie jakoś zmierzyć – w różny sposób zresztą. Po pierwsze nastąpiła  
10 października zeszłego roku nowelizacja ustawy o ochronie środowiska i ona umożliwia samorządowi 
województwa wprowadzenie ograniczeń lub zakazu w zakresie eksploatacji właśnie instalacji i spalania 
paliw. (...) Przekazaliśmy swoje stanowisko dotyczące konieczności wyeliminowania z obrotu i stosowania 
paliw złej jakości i Sejmik – myślę, że w najbliższym czasie – (...) Sejmik Województwa Śląskiego podejmie 
taką uchwałę. I to byłaby jedna sprawa. Natomiast druga rzecz w tej (...) materii – ja już mówiłem  
na którejś sesji – że sytuacja, jeśli chodzi o wymianę kotłów na kotły dobrej jakości, czyli na groszek, jest 
problem w tej chwili w nowym rozdaniu unijnym. Przedstawiciele Unii Europejskiej stoją na stanowisku,  
że tylko wtedy będzie można modernizować ogrzewanie, jeśli będzie również podlegał modernizacji cały 
budynek – termomodernizacji. My z tym walczymy, bo uważam, że to w znakomity sposób 
wyeliminowałoby mnóstwo budynków – większość budynków – właśnie z wymiany tych kotłów.  
Ale na dzisiaj sprawa jeszcze jest otwarta, ale boję się, że tutaj będzie problem, bo widzę,  
że ci przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy biorą udział w Komitecie Monitorującym, są dość zaparci 
jednoznacznie (...) w tej materii. Na pewno jest [to] problem, który (...) będziemy się starali (...) jak tylko 
możliwe eliminować. Natomiast jest przede wszystkim (...) kwestia świadomości ludzkiej, bo pomijając 
marnej (...) jakości paliwa, to jednak jest faktem to, że mieszkańcy palą różnymi dziadostwami, (...)  
z PET-ami na czele. I to jest problem, chyba jeden z największych problemów to jest właśnie to.  
Druga sprawa, ulica Cieszyńska – (...) ona się (...) przewija w różnych aspektach. Chcę powiedzieć tak, 
że my w tej chwili ogłosiliśmy już przetarg na ulicę Międzyrzecką, bo stamtąd rozpoczniemy tą inwestycję  
i będziemy się starali jak najszybciej tę inwestycję przeprowadzić. Oczywiście – dzisiaj już po raz drugi była 
interpelacja przeciwna – poniektórzy chcą zablokować tę inwestycję i nieprawdą jest – bo ja tu do Pani 
Radnej Zarębskiej od razu może odpowiedź [skieruję] żeby dwa razy nie wracać do tego samego tematu –  
że mieszkańcy nie chcą. Bo proszę nie utożsamiać kilku mieszkańców z całą społecznością  
– (...) tą społecznością, która mieszka od ronda Hulanki, aż do Wapienicy. Były dyskusje przed (…) 
końcową decyzją, były rozmowy z Radą Osiedlową, były z mieszkańcami, były z Proboszczem  
– z wszystkimi były rozmowy przeprowadzone. I to, o czym Pani mówi, te podpisy, to były – jak sama Pani 
mówi – w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze w ogóle zupełnie „w lesie” był cały ten projekt. I naprawdę 
proszę nie mówić, że pięciuset ludzi czy mieszkańcy są przeciwko tej inwestycji. Jest kilku przedsiębiorców 
– (...) jeszcze raz powtarzam to z całą mocą – którzy starają się zablokować tę inwestycję, patrząc na swój 
partykularny interes i Pani w ich interesie – mówię do Pani Radnej Zarębskiej – występuje. 
A do Pana Radnego Michasiowa – będziemy się starać tę inwestycję jak najszybciej w interesie 
mieszkańców Bielska-Białej prowadzić.  
Pan Radny Matyja – „Rodzina+”. Oczywiście na piśmie dostanie Pan odpowiedź. Chcę powiedzieć taką 
rzecz, że my przygotowaliśmy się, staraliśmy się przygotować (...) dobrze do tej całej akcji. Sprawa jest  
z punktu logistycznego bardzo, bardzo poważna; nie było takiej jeszcze akcji. W naszym mieście prawo  
do tego (...) zasiłku – czy jak to nazwać – będzie miało 13 tys. dzieci. Proszę sobie zdać sprawę ze skali, 
jaką musimy (…) przedsięwziąć, żeby (...) tę sprawę załatwić, tzn. muszą wszyscy wziąć ankiety, muszą  
te ankiety łącznie z załącznikami dostarczyć i musimy (…) wydać decyzje administracyjne na każde  
500 złotych. Musi być wydana [decyzja], czyli około 13 tys. decyzji administracyjnych musimy wydać.  
Dla porównania powiem, że miesięcznie Urząd Miejski – koło 550 pracowników – wydaje około 10 tys. 
decyzji. A tyle mamy wydać w kilkunastu ludzi – więcej niż miesięcznie 550 ludzi wydaje. Chcę powiedzieć, 
że kluczową sprawą jest program komputerowy, który mamy otrzymać. Tego programu na dzisiaj nie 
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mamy i od terminu, kiedy ten program otrzymamy – to nie Bielsko-Biała, tylko cała Polska, żeby była 
jasność – i od jakości tego programu (...) będzie zależało jak, w jakim tempie będzie realizowana wypłata 
tych (...) „500+”, nazwijmy to umownie. Z tego, co media przynajmniej pokazują czy przekazują,  
są problemy, bo to jest program, który jest nakładany na program Pomocy Społecznej „Empatia” i oprócz 
tego są dwa inne programy brane pod uwagę. I teraz pytanie, czy ten program jest przetestowany i jak  
on będzie wyglądał, bo to są decyzje finansowe. Ktoś za te wypłaty musi odpowiadać. Jeszcze raz 
powtarzam, my (…) wyprodukowaliśmy ulotkę, (...) informacje bardzo szerokie, będzie koło 50 punktów, 
gdzie będziemy zbierać deklaracje. Jeśli chodzi o koszty (...) i jakie środki dostaniemy – na ten rok mamy 
otrzymać około 1 mln 169 tys. na tę akcję. Od umowy będziemy decyzje podpisywać – bo decyzje 
będziemy podpisywać administracyjne; one będą podpisywane do września 2017 roku. Ponieśliśmy 
oczywiście już pewne koszty, bo musieliśmy zaadaptować jeden z budynków (koło 150 tys.), kosztowało 
wyposażenie (...) 50 tys., plus oczywiście założenie sieci komputerowej, centrali telefonicznej  
– to są nakłady inwestycyjne, które ponieśliśmy już. Częściowo otrzymaliśmy pieniądze (wystąpiłem  
do Wojewody, (...) że jeszcze potrzebujemy) tam było około 220 tys., właśnie na te sprawy pierwszego 
kroku, żeby te sprawy załatwić. (...) Będziemy się starali robić wszystko, żeby ten tłum – 13 tys. –  
(…) rozłożyć jakoś w czasie. Są decyzje rządowe, że – myślę, że ta informacja powinna dotrzeć do tych 
zainteresowanych – że obojętnie kto, kiedy złoży w ciągu trzech miesięcy tę deklarację, to otrzyma  
te środki. Tak że nie jest tak, że kto pierwszy złoży to dostanie, a kto nie złoży to nie dostanie.  
Tak że myślę, że tutaj też powinni wszyscy zainteresowani być tego świadomi, że nie ma co (...)  
w pierwszy czy drugi dzień od razu (…) starać się złożyć tę deklarację. Oczywiście, chcę powiedzieć, że już 
(...) jest ogromne zainteresowanie. Dla informacji też powiem – proszę o przekazanie – że punkt  
na Sarnim Stoku będzie czynny od 1 kwietnia (...), bo już tam ludzie chodzą w tej chwili. Są też bardzo 
duże pozytywy, oprócz tych 500 złotych, (...) bo niektórzy ludzie, którzy nawet doprowadzili do tego,  
że (...) musiały żony uciekać z domu, to teraz nagle (...) przypomnieli sobie o żonach i o dzieciach sobie 
przypomnieli powiedzmy. Na Dzień Kobiet z kwiatkami nawet do POIK-u niektórzy przyszli powiedzmy.  
Tak że tutaj jest pozytyw na pewno z tych 500 złotych. Problem jest bardzo poważny – jak powiedziałem – 
ale kluczową sprawą jest program komputerowy, którego na dzisiaj nie ma. Pytanie na ile on będzie 
przetestowany, (...) bo to jest chyba clou programu. Bo my, myślę że przygotowaliśmy się pod względem 
logistycznym dobrze. Oczywiście zaangażujemy (...) grupy ludzi, żeby był konkurs – on trwa jeszcze  
w sumie, niedokończony jest – na zatrudnienie ludzi. Również przetargi na komputery, na biurka (...) 
– to wszystko trzeba (...) przewidzieć.  
Druga interpelacja – personel pomocniczy w Szpitalu Miejskim. Chcę powiedzieć taką sprawę, że jest to nie 
nasza sprawa Panie Przewodniczący, bo tam są nie pracownicy Szpitala. To są nie pracownicy Szpitala  
–  to są pracownicy obcych firm. A to, że Pani salowa nie miała czasu na śniadanie to może jest przykład 
właśnie, jak w obcych firmach się pracuje. Należy z tego jakieś wyciągnąć wnioski. To (...) nie do nas 
interpelacja. 
Pan Radny Rodak – stadion – już momencik. Stadion Miejski – otrzyma Pan informację. Ona była 
wielokrotnie już przedstawiana, ale jeszcze raz przedstawimy. 
Przystanki autobusowe – to jak skończę wypowiedź – Kolega Juszczyk na ten temat się wypowie. 
Wyciąg narciarski – też było wielokrotnie – były tu odpowiedzi dawane przez kilka lat ostatnich, ale jeszcze 
raz damy odpowiedź. 
Niewłaściwe informacje o ilości uczniów, szkół – to Prezydent Jędrusiński po mojej wypowiedzi się 
wypowie na ten temat. 
I koncepcja ożywienia kulturalnego dzielnicy Biała Krakowska – (...) to jest ciekawa propozycja,  
tzn. tak żebyśmy nie rozbudowywali (...) BCK (...), a Dom Kultury czy – ja nie wiem – czy salę koncertową 
postawić tutaj w centrum miasta, na ulicy Paderewskiego (...). Nie było takiej koncepcji i muszę 
powiedzieć chyba nie będzie, bo chyba nie ma miejsca na to, żeby tu salę koncertową postawić. I jeśli  
to miało być ożywienie kulturalne, poprzez budowę sali koncertowej, to muszę powiedzieć, że to jest 
daleko idący wniosek ożywienia kulturalnego tej dzielnicy. Ja myślę, że ożywienie kulturalne dzielnicy  
to byłoby raczej przez to dobrze, żeby ludzie brali udział w (...) imprezach kulturalnych, które są u nas 
ogromne ilości – niespotykane w innych miastach – różnego rodzaju. I myślę, że to by było ożywienie 
dzielnicy, jeśliby mieszkańcy brali udział (...). Natomiast w samej dzielnicy budowanie sali koncertowej  
wcale nie gwarantuje tego, że mieszkańcy będą ożywienie kulturalne prezentować w tym momencie. 
Następne (…) –  wiaty były, wyciąg był, ożywienie - tak. Dobrze.  
Następnie Pan Radny Szafarczyk – odpowiedź będzie na piśmie oczywiście. Z tym, że tak: Najwyższa Izba 
Kontroli prowadziła kontrolę – to jest jedna rzecz. Natomiast było pytanie, czy zlecaliśmy analizy – była 
odpowiedź, że nie było takich. I tutaj nie ma rozbieżności między treścią informacji składanych Najwyższej 
Izbie Kontroli, moim zdaniem – ale odpowiemy Panu Radnemu (...).   
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Umacnianie Rad Osiedli – to, że (...) nie było konsultowane jedno przesunięcie przystanku (czasowe),  
że od razu wyciąganie wniosku, że nie docenia się roli Rad Osiedli i tylko wtedy jak jest problem (...).  
To Panie Przewodniczący Drabek to trzeba przeczytać ostatnie zdanie, które zostało napisane do Pana 
Radnego. Trzeba całe pismo czytać po prostu, a nie tylko kawałek. Obecnie znak tymczasowo..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Pan Drabek tylko przedstawiał tę..." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Przepraszam, ja wiem, ale... 
Jestem świadomy tego."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„To proszę kontynuować. 
Dziękuję." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Mogę?"  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Oczywiście." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Dziękuję. 
Obecnie znak tymczasowo został przestawiony w rejon chodnika – bliżej tarczy ronda – lecz docelowo  
po zabudowaniu krawężnika, utwardzeniu pobocza, wykonaniu oznakowania poziomego wróci  
na poprzednie miejsce. Czyli tu (...) rola Rady nic do tego nie ma po prostu – przesunięto czasowo i wróci 
na swoje miejsce. A daleko idące wnioski, że się Rady Osiedlowej nie docenia od razu – to takie myślę,  
że nie na miejscu jest.     
(...) Uzupełnienie programu budowy parkingów.  Jeszcze nie zaczęliśmy budowy żadnego z parkingów tych 
wielkich, które planujemy – kilka – a już jest propozycja żeby następne budować. Proszę Państwa (...)  
– i to jeszcze przy PKP (...). Po pierwsze zbudujmy naprzód te, które ustaliliśmy, które prowadzimy prace, 
żeby je zbudować. Jeszcze daleka droga do tego, żeby je zbudować – są ogromne nakłady. A mówimy (...) 
już o następnym – tylko nie za bardzo mówimy gdzie jeszcze. Byłoby dobrze, żeby sprecyzować, 
doprecyzować, w którym miejscu to przy PKP, przy Dworcu PKS zbudować. W przyszłości oczywiście może 
być rozważane, tylko trzeba podać jeszcze gdzie.  
Pan Radny Łoś - pierwsza interpelacja w sprawie przeglądu umów stanowiących podstawę prawną 
zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. Bardzo Pan tutaj jak zwykle 
emocjonalnie i bardzo ostro stawia sprawę i bardzo bym prosił, żeby Pan podał konkrety, bo jak Pan zna 
sprawy… Bo Pan mi mówi żebym ja (…) przeglądnął. Ja mam 140 samych jednostek szkolnych  
i przedszkolnych, plus ileś jeszcze – 42 chyba jednostki miejskie – w różnym układzie, bo jednostki 
budżetowe, zakłady budżetowe, spółki. Nie wiem, o czym Pan mówi. Jeśli Pan zna, a widać to, że Pan zna 
sprawy, to...." 
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Głosy z sali sesyjnej.  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Ale proszę Pana – ja Panu nie przerywałem, Panie doktorze, więc proszę mi nie przerywać również. 
Więc jeśli Pan zna sprawy to proszę (…) podać konkretnie, a nie na okrągło, że kazać mi sprawdzić  
200 jednostek (...) – około 200 jednostek, które mi podlega, ponad 7 tys. ludzi, którzy są zatrudnieni 
podlegają Urzędowi. Ja mam to sprawdzać. Jeśli Pan zna to proszę podać konkretnie gdzie są takie – 
nazwijmy to – nieprawidłowości, choć nie wiem, czy to jest nieprawidłowość, bo umowy cywilnoprawne  
są prawnie dopuszczalne; to nie jest nieprawidłowość. Dlatego należy tak stawiać sprawę.  
I sprawa następna to jest sprawa uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Również Pan tutaj poucza 
jak w innych miastach to jest - jak to jest. Ja rozumiem, że Pan (...) ma schizofrenię, bo Pan  
z jednej strony jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej i Pan interes spółdzielni, ciągle 
interesu spółdzielni broni, ale przypominam, że Pan jest również Radnym Rady Miejskiej i Pan powinien 
dbać o interes budżetu miasta, a Pan ciągle tylko (…), że mamy dać 90-95%; że daliśmy już – daliśmy,  
tak – opłatę za psy, daliśmy opłatę targową, też nie do końca opłata targowa, bo ona ponad 420 tys. 
wynosiła, ale per saldo to do budżetu miasta tylko około do 170 tys. wpływało. Trzeba do końca dokładnie 
mówić, bo przecież koszty były też, które ponosimy, ponosiliśmy przy tej opłacie targowej. I Pan ciągle 
występuje w tej chwili, że należy ten budżet miasta zmniejszać, ale z drugiej strony bez przerwy 
interpelacje są, żeby (…) wykonywać coraz więcej rzeczy – tylko skąd pieniądze brać Pan nie mówi.  
I chcę powiedzieć, że są dwie sprawy. Pierwsza to są sprawy spółdzielcze, a drugie to są sprawy wspólnot  
i tam gdzie są wspólnoty – bo też Pan porusza te sprawy. To chcę powiedzieć, że Miasto występuje zawsze 
jako jeden z udziałowców wspólnot i będzie – w proporcji, której jest członkiem wspólnoty – będzie  
w takiej proporcji ponosił koszty, a tam gdzie są spółdzielnie, to znowu Pan chce, żebyśmy dali (...) 95%, 
bo Pan patrzy na interes w tej chwili spółdzielni, a nie patrzy jako Radny na interes Miasta. Proszę 
powiedzieć, skąd brać pieniądze na te propozycje, które bez przerwy tutaj słyszymy (...), tylko nie w tym 
momencie jak są interpelacje, chociaż w tym momencie również. 
Pani Radna – przepraszam - (...) Pani Radna Gorgoń-Komor oczywiście. Znaczy tak, chcę powiedzieć,  
że – ile oddziałów przedszkolnych dla dzieci trzyletnich zostanie zlikwidowanych – nie likwidujemy żadnego 
oddziału przedszkolnego, żeby była jasność; gdzie możemy to otworzymy jeszcze. Natomiast na pewno 
dotknie to dzieci 3-letnich, na pewno dotknie ta sprawa 6-latków, bo z danych, które mamy – wstępnych, 
ale to są wstępne dane, dlatego nie chciałbym dzisiaj szerzej mówić – jednak większość rodziców dzieci 
6-letnich zostawi [je] w przedszkolu. To wynika z prostej przyczyny, choćby tego, że w przedszkolu jest 
dłuższa opieka i rodzice pracując mają opiekę nad dzieckiem – z tego to głównie wynika, ale zobaczymy 
jak skończymy nabór, ale na pewno to się odbije na dzieciach 3-letnich. My robimy oczywiście wszystko, 
żeby zapewnić jak największej ilości (...) dzieciom te warunki przedszkolne. Będziemy robić wszystko, żeby 
tworzyć, ale zobaczymy po tym roku – będziemy mogli dokładną analizę zrobić – ile zabraknie ewentualnie 
i jak się ustawić, bo w tym momencie już mamy daną do następnych lat. Ten rok jest takim nietypowym 
bardzo rokiem i on da nam na pewno (...) dane do (...) następnych (...) działań (...), jeśli chodzi o ilość 
(...) miejsc w przedszkolach na następne lata. Ale problem jest poważny, bo przecież wiemy co się dzieje 
w tej chwili, bo z jednej strony – bo to nie jest tylko problem przedszkoli, proszę Państwa. Bo jeśli będzie 
tak jak potwierdzą się te wstępne nasze dane – nie tylko (...) w naszym mieście, bo to się w całej Polsce 
mniej więcej potwierdza – to (…) będziemy zmuszeni jednak zwolnić ileś nauczycieli, którzy dotychczas 
pracowali w szkołach. My w zeszłym roku 35 – o ile pamiętam – klas pierwszych utworzyliśmy właśnie dla 
6-latków. Teraz jak się okaże, że tylko 10%, bo tak koło 11% – dane, które mamy ostatnio – pójdzie  
do szkoły, to trzeba będzie te klasy zamknąć, trzeba będzie (…) tych nauczycieli zwolnić, a z kolei z drugiej 
strony jest problem przedszkolny (...). To nie są ci sami nauczyciele, to nie są te same pomieszczenia. 
Nawet ostatnie zalecenia Pani Minister są takie (…): nie mogą w tych samych pomieszczeniach.  
Bo niektóre szkoły i u nas i w innych miastach to robią gremialnie – w Warszawie na przykład – że w tych 
samych pomieszczeniach gdzie szkoła, są świetlice. Teraz tego nie wolno – Pani Minister zaleca, żeby tego 
nie robić po prostu. To będzie problem jeszcze większy – to będzie problem jeszcze większy.  
Pani Radna Zarębska. Pierwsza sprawa to jest ogrzewanie lokali. (...) Odpowiemy oczywiście  
na to. Ja sądzę, że tam gdzie były możliwości techniczne, to na pewno ogrzewanie przez THERMĘ jest. 
Natomiast to, że nie spełniają, to oczywiście ma Pani rację, że nie spełniają – wiele pieców nie spełnia 
standardów. To jest problem, którego nie jesteśmy w stanie na dzisiaj my rozwiązać – powiedzmy – 
bo to są (...) mieszkania oczywiście administrowane przez Miasto, ale są również prywatne budynki. Tych 
prywatnych budynków jest również bardzo, bardzo dużo. 
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Zaplecze infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych. Szkoda, że Pani Radna nie przeczytała dokładnie 
budżetu tegorocznego, bo tam w tym budżecie jest zapisane, że na Willę Sixta są przeznaczone środki  
i co tam jest przewidziane. Willa Sixta jest już. Jest program zagospodarowania Willi Sixta i w budżecie 
tegorocznym, który Państwo macie jest tam zapisane – są kwoty – przy wsparciu środków unijnych. Tam 
będziemy zagospodarowywać tę Willę Sixta, natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie zapewnić dla 
wszystkich organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które funkcjonują – mamy ich ponad 500 w Bielsku-Białej – 
nie jesteśmy wstanie zapewnić lokali. Nie ma takiej mowy. Utworzyliśmy w swoim czasie Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości, teraz to się nazywa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, na (...) Placu 
Opatrzności Bożej. Tam też można (...) funkcjonować w jakimś zakresie, o którym Pani tutaj pisze. 
Natomiast nie jesteśmy w stanie wszystkim dać jakiegoś osobnego budynku dzisiaj, bo to byłaby chyba 
bitwa. Ponad 500 (...) jest stowarzyszeń na Pl. Opatrzności – stowarzyszeń i fundacji.  
Przebudowa ulicy Cieszyńskiej – starałem się odpowiedzieć. Ja wiem, że Pani to nie satysfakcjonuje,  
ale mnie też nie satysfakcjonuje Pani argumentacja absolutnie – bo wiem…, bo brałem udział  
w rozmowach. 
Polityka ekologiczna. Odpowiem Pani, bo nie jestem w stanie na te worki odpowiedzieć. To odpowiemy. 
Jest jakiś problem, który Pani podniosła – zobaczymy. (...) Jeśli jest racja to trzeba coś z tym zrobić,  
a jeśli nie, to odpowiemy, że to nie jest racja. Odpowiemy Pani na to po prostu. 
Lokal dla Związków Inwalidów Wojennych. To właśnie widzi Pani – z jednej strony Pani mówi, żeby dla 
organizacji pozarządowych, a z drugiej strony dla Związków Inwalidów Wojennych. Ciekawe, bo ja z tym 
Związkiem mam dość dobre kontakty – jeszcze bywałem też tam kilka razy – że nikt mi nie zgłosił z tych 
Państwa, a tylko Pani zgłosiła. To też jest ciekawe. Widocznie (...) takie są... (...). Nie wiem, to (...) jest 
problem oczywiście znaleźć właściwe miejsce dla tych ludzi, oczywiście bardzo zacnych. 
Pani Waluś. Oczywiście na piśmie odpowiemy. Tu jest 16 pytań, na które trzeba opracowania (...) zrobić  
– na każde z tych pytań. Chcę powiedzieć, że jestem zaskoczony takimi wystąpieniami, bo my, jeśli chodzi 
o Zakład Gospodarki Odpadami, byliśmy w bardzo ścisłym kontakcie z Radą Osiedlową,  
ze Stowarzyszeniem Lipnik i wspólnie rozwiązywaliśmy tamten problem. Teraz się okazuje, że Rada 
Osiedlowa. Stowarzyszenie Lipnik swoją drogą, Pani Radna swoją drogą – i tak jest tych…,  a każdy będzie 
osobno starał się mieć informacje czy rozwiązywać pewne problemy. To nie wiem. (...) Oczywiście  
my odpowiemy na te pytania tylko, że to jest tego typu interpelacja, gdzie (...) 16 opracowań trzeba 
zrobić. To można (…) zablokować działania Urzędu, bo będziemy pisać odpowiedzi na interpelacje, a nie 
będziemy działać po prostu. To, po co my spotykamy się tam dziesiątki razy z Radą Osiedla,  
ze Stowarzyszeniem Lipnik – tam na miejscu, tutaj w Urzędzie – (...) a teraz się okazuje, że wszystko 
trzeba na nowo, bo Pani tej informacji albo nie ma, albo nie ma kontaktu z tymi Stowarzyszeniami  
czy Radą Osiedlową i Stowarzyszeniem Lipnik. 
Pan Radny Ryszka. Nie znam sprawy. To jest widać budynek prywatny jakiś, musimy to w takim razie 
(...)...– zainteresujemy się oczywiście sprawą. Właściwym adresatem jest Nadzór Budowlany tutaj nie 
Miasto. Jeśli jest budynek prywatny to Nadzór Budowlany jest właściwym adresatem tutaj. Przekażemy 
oczywiście tę sprawę.  
Bielska Starówka. Kosze, jeśli są – na pewno to jest słuszna uwaga – na pewno (...) tablice, oznakowanie 
(...) znajdowania toalety miejskiej – ja myślę, że też słuszna uwaga, bo (...) powinno być oznakowanie. 
Tablica informacyjna na płycie – zobaczymy. Zobaczymy. Nie przesądzam sprawy – zobaczymy. 
Pan Radny Lisiński. Wykonanie sieci szerokopasmowej. Tak to jest temat szeroki i pełna informacja będzie 
przekazana (...) tu z naszego Wydziału Informatyki. 
Tyle Panie Przewodniczący. 
Dziękuję bardzo."                                                              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Przepraszam. 
Jeszcze teraz Pan Prezydent Jędrusiński i Pan Henryk Juszczyk. 
Proszę."  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę."  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„W dniu dzisiejszym Radny Rodak w swoim wystąpieniu stwierdził, że manipuluje się faktami dotyczącymi 
liczby uczniów w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych i że wnosi o to, żeby podawane 
były rzetelne i prawdziwe dane. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć interpelację Pana Radnego z 9 lutego,  
kiedy to on w swojej interpelacji wnosi o to, aby – podnosi sprawę, że w uzasadnieniu projektów uchwał 
zostały podane dane niewłaściwe – (...) tak to powiem łagodnie. Chcę powiedzieć, że w odpowiedzi  
na tę interpelację – i pozwolę sobie to przytoczyć – Pan Radny Rodak, który twierdzi, że coś się 
manipuluje, otrzymał odpowiedź taką: „Zamieszczone [dane] w uzasadnieniach uchwał o zamiarze 
likwidacji szkół są rzetelne, sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora tej placówki  
i zgodnie ze stanem na dzień 9 grudnia 2015 roku” – czyli czas sporządzania projektów uchwał został 
podany. To może (...) wszystko mówi o tej całej sprawie. Ja bym bardzo prosił o nieepatowanie  
tu słuchaczy czy (...) Państwa Radnych, że manipuluje się faktami. Pan Radny w swoim dzisiejszym 
wystąpieniu podaje, że w chwili obecnej liczba ta wynosi: 28 uczniów w szkole podstawowej oraz 56  
w gimnazjum, co daje liczbę 83. Mam nadzieję, że ta liczba jest prawdziwa. To może tyle. 
Dziękuję bardzo."        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 
Pan Henryk Juszczyk – bardzo proszę."                 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk 
„Interpelacja Pana Maurycego Rodaka – punkt 1: „Na czym polega (...) zamysł stawiania obok siebie 
dwóch osobnych wiat zamiast jednej”. Otóż (...) Miasto Bielsko-Biała jest (...) górzystym miastem i tam 
gdzie konfiguracja terenu jest taka, że długa wiata – mająca 7 czy więcej metrów – ona by z jednej strony 
dotykała uposadowienia chodnika, a z drugiej ona by po prostu była 50-60cm wyżej, względy estetyczne 
zaważyły na tym, że (...) stawiamy w takich przypadkach dwie wiaty i te dwie one są pojemniejsze niż  
ta długa jedna, która by z jednej strony po prostu wyła. 
Dlaczego (...) nie wymieniliśmy jeszcze tej szyby rozbitej? Po prostu mamy jakieś szanse, żeby [od] (...) 
ubezpieczyciela dostać pieniądze za tę wybitą szybę. I myślę, że (...) niedługo będziemy mieć odpowiedź 
taką czy inną i wymienimy. Tak dla informacji Państwu podaję, że przez jeden weekend wybitych szyb  
na terenie miasta jest od 5 do 10 – oczywiście w dzielnicach peryferyjnych, w centrum jeździ Straż 
Miejska, Policja i trudniej o takie akta wandalizmu.  
Nowa mapa (...) w nowych wiatach jest ta sama, która jest we wszystkich i one są nadrukowane w MZK. 
Być może trzeba będzie dać ładniejsze, bardziej szczegółowe – to (...) wydrukujemy i wymienimy w całym 
mieście, nie tylko w tych (...) nowych wiatach.  
Czemu mają służyć popielniczki na przystankach, w obrębie których obowiązuje zakaz palenia? A temu,  
że jeżeli ktoś przychodzi z palącym papierosem i po prostu przeczyta, że nie wolno palić, żeby miał gdzie 
zgasić ten papieros, a nie spowodował pożar śmieci, które tam są zgromadzone. Zasada jest taka,  
że we wszystkich koszach na śmieci jest miejsce do (...) gaszenia petów i dlatego tutaj też nie (...) 
robiliśmy wyjątku.  
Ta pomyłkowa nazwa Mickiewicza, gdzie zjedzona była jedna litera, stała się w piątek przed zakończeniem 
pracy. My to zaraz zgłaszaliśmy (...), ale firma w soboty, w niedziele nie (...) pracuje, więc w poniedziałek 
zostało to wymienione. (...) To już wystarczyło internautom, żeby (...) tę gafę zobaczyć. 
Punkt 6 – to (...) dostanie Pan odpowiedź na (...) piśmie, jeżeli chodzi o (...) ten kosztorys inwestorski. 
Jeszcze Pani (...) Radnej Bognie Bleidowicz na temat tych koszów. Nie zostały one zlikwidowane,  
ale poszły do naprawy, bo to są szczególne kosze, (...) nie takie jak wszędzie na ulicach, tylko po prostu 
musi to ślusarz tam podorabiać i one wrócą. 
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Natomiast WC, że jest tak odległy od Rynku – ubolewamy nad tym, ale Konserwator Zabytków nie dał 
nam możliwości bliżej Rynku usadowić te (...) piękne i (...) dobrze funkcjonujące ubikacje. Proszę sobie 
wyobrazić, że jeżeli chodzi o Białą to też nie będzie w pobliżu. Mamy starą ubikację na Placu Wojska 
Polskiego, którą Sanepid nam każe zamknąć, natomiast nowy obiekt Konserwator Zabytków nie pozwala 
nam stawiać tam, gdzie byłoby najbliżej i też kwestionuje nam te miejsca, które my w jakiś sposób 
wysuwamy. 
Dziękuję."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  
Ad vocem Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor."  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
„Ja chciałam tylko tutaj dodać do wypowiedzi Pana Prezydenta, że wprowadzenie takiej (...) nowelizacji  
do ustawy o oświacie powoduje, że w skali roku subwencja na dzieci przedszkolne jest 4 razy mniejsza niż 
na dzieci szkolne, co implikuje bardzo dużym zmniejszeniem nakładów (...) w budżecie naszego miasta  
i (...) to jest bardzo niepokojące dla mnie (...). Tylko chciałam (...) tyle dodać. 
Dziękuję bardzo." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  
Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek." 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Prezydencie. Ja odnośnie uchwały, którą nie czytałem, tylko prezentowałem skrót, 
informując, że będzie ona – jest – w całości przekazana na piśmie. Ale co jest ważne (...), cytat,  
który Pan przeczytał – zdanie – nie jest zawarte w interpelacji, tylko dla ułatwienia do tej interpelacji  
są załączone odpowiedzi na wcześniejsze pisma, więc nie mogłem tego przeczytać, bo to musiałbym 
przeczytać również odpowiedzi, które były wskazane przez (...) MZD. Więc Pan zacytował coś, czego  
w interpelacji w ogóle nie ma, więc nawet gdybym ją czytał, nie mógłbym tego odczytać. 
Dziękuję bardzo."          

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak. Panie Przewodniczący jest Pan po prostu usprawiedliwiony – widzę z (...) mowy ciała Pana 
Prezydenta. 
Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś." 

 
Radny Konrad Łoś 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
W ramach wypowiedzi Pana Prezydenta nie otrzymałem odpowiedzi na żadną z moich dwóch interpelacji. 
To jest zastanawiające – ta taka zadziwiająca nieznajomość spraw, bardzo ważnych spraw miejskich albo 
próba manipulowania faktami.  
Moja pierwsza interpelacja dotycząca kwestii regulowania stanów prawnych gruntów w ogóle nie dotyczy 
problematyki spółdzielczości. Tutaj wywlekanie jakiś faktów na temat spółdzielni mieszkaniowych,  
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„że ja jestem członkiem spółdzielni, reprezentuję spółdzielnię” – informuję Pana, Panie Prezydencie,  
że ta spółdzielnia ma sprawy gruntów w 100% załatwione. Tak że łączenie tych spraw jest jakąś paranoją. 
Natomiast jeżeli chodzi o drugą interpelację – jest wszystko napisane..."      

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Czy paranoją jest to, co Pan wyrabia w tej chwili Panie...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam, ale przepraszam Panie Prezydencie, bo tutaj zaczęło się od schizofrenii, kończy się paranoją 
– ja bym chciał..."   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Kończymy na paranoi." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„...troszeczkę uspokoić.  
Panie Radny abstrahując od czasu, który Panu minął na tę wypowiedź, ja bym prosił, żeby zmierzać  
do końca i nie zaogniać. Bo rozumiem, że wszystkim zależy na wyjaśnieniu problemu, a nie stawianie 
diagnoz, kto ma jakie schorzenie psychiczne, tym bardziej że nie wszyscy tu mają przygotowanie  
do tego – może ja mam trochę. 
Bardzo proszę o kontynuowanie."      

 
Radny Konrad Łoś 
„Natomiast w sprawie drugiej interpelacji jest tam wszystko napisane, tylko trzeba wczytać się w jej treść. 
Chodzi o (...) osoby zatrudnione w niektórych publicznych przedszkolach. Pan Prezydent zapewne wie 
chodzi o Przedszkole Integracyjne numer 2, chodzi o Przedszkole Integracyjne numer 1, Przedszkole 
numer 38, gdzie wykorzystuje się, nadużywa się umowy cywilnoprawne, żeby nie zatrudniać na etatach.  
Panie Prezydencie, odwołuję tutaj się do przepisów Kodeksu pracy art. 22, który mówi i charakteryzuje 
stosunek pracy. Jeżeli wystąpią pewne cechy, takie jak wykonywanie pracy pod kierownictwem 
pracodawcy we wskazanym miejscu, w czasie, to bez względu na to, jaką umowę my będziemy tutaj 
zawierać to jest stosunek pracy, czyli trzeba tutaj traktować takie zatrudnienie – w tym przypadku  
w oparciu o umowę o pracę. Każde inne działanie jest nadużyciem prawa. My jesteśmy gminą, my musimy 
dawać przykład jak zatrudniać. Musimy zacząć od siebie. Bardzo proszę o uporządkowanie tych spraw,  
bo owszem sprawę traktuję i przedstawiam w nieco szerszym wymiarze, żeby przyjrzeć się czy podobne 
sytuacje nie występują gdzie indziej.    
Bardzo dziękuję."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 
Nikt nie pozostanie głuchy na Pana apele, ale zanim coś będziemy poprawiać, najpierw stwierdźmy, co jest 
źle. To mój osobisty komentarz, na który sobie pozwoliłem. 
Bardzo proszę Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk."   
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Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
„Panie Prezydencie ja tylko mam pytanie, ponieważ nie ustosunkował się Pan do mojego wniosku  
i interpelacji. Myślę, że dostanę na piśmie. Tak?"   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę bardzo."  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Przepraszam Panią Radną, ale Pan Przewodniczący nie dał mi głosu, bo ja zgłosiłem się  
po wypowiedziach Kolegów, ale nie dostałem głosu i dlatego nie mogłem odpowiedzieć Pani."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Biorę to na siebie Pani Radna (...). 
Zazwyczaj tak jest, że Pan Prezydent jak mu się nie udziela głosu to się nie odzywa. Więc po prostu jest 
dobrze wychowany. 
Bardzo proszę."   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
„Dobrze. Zacznijmy może od Pani Radnej. Chcę powiedzieć tak: ulica, remont (…) Pomorskiej – dostanie 
Pani oczywiście odpowiedź.  
Proszę Państwa, ale ja chciałem jeszcze przy drogach, bo to na każdej sesji jest sprawa remontu dróg. 
Chcę powiedzieć, że naprawdę jest przyjęty budżet miasta i są zadania inwestycyjne remontowe przyjęte. 
Zamknęliśmy ten budżet kwotą 63 mln kredytu i na każdej sesji – poza sesjami również – dostaję 
postulaty, żeby coś jeszcze wyremontować, coś jeszcze zrobić. To tylko pół miliona, to tylko dwieście 
tysięcy, to tylko trzysta tysięcy – tylko nikt nie mówi, skąd wziąć te pieniądze, skąd te trzysta, pół miliona 
wziąć. Budżet jest jeden i przecież nie żądajmy zwiększenia kredytu ponad ten, który jest, bo on już jest 
bardzo poważny. Naprawdę (...), chyba że coś się wycofa – to, co jest w budżecie. Proszę bardzo, proszę 
wycofać, ale każda z tych pozycji, która jest w budżecie, to są sytuacje, które od lat też się postuluje, żeby 
robić. Tak że nie da się wszystkiego naraz, wszystkich remontów, wszystkiego zrobić, wszystkich dróg 
zrobić w mieście naraz, w ciągu jednego, dwóch czy trzech lat. Chyba coś w tych drogach zrobiliśmy  
w tym mieście. Natomiast nie da się – jeszcze raz powtarzam – wszystkiego zrobić. 
Remont Pomorskiej odpowiemy.  
Wyposażenie przystanków w tablice świetlne to jest sprawa, o której też mówiłem. W ramach programu 
unijnego, którym chcemy zakupić 50 autobusów również przewidujemy zarządzanie ruchem i w ogóle 
informację mobilną (…). W ogóle mam nadzieję, że w naszym mieście również będzie przyzwoita 
informacja elektroniczna pełna i to jest wszystko (...) związane z nowymi autobusami, z nowymi 
przystankami i całym tym systemem, który chcemy w ramach środków unijnych (…) załatwić. 
(...) Doposażenie – jakieś dwie drobne sprawy. Myślę, że jest to sprawa do załatwienia. Zobaczymy tylko 
co to jest, jaka to jest skala.  
Natomiast odnosząc się do tego, co Pan Radny Łoś mówi – więc po pierwsze nie nazwałem spółdzielni.  
W ogóle nie powiedziałem – jest nagranie, proszę sobie sprawdzić – co ma spółdzielnia, sprawy 
spółdzielniane, związane z zatrudnieniem. (...) Pierwsza interpelacja Pana była o zatrudnieniu i (...)  
ja do tego się odniosłem, a Pan nagle sobie spółdzielnię powiązał z tym. Wie Pan, to (...) jest manipulacja, 
to się nazywa po prostu manipulacja (...) co Pan robi – złośliwa manipulacja, żeby podgrzać atmosferę.  
No ale to tak – urok jest już Pana, że Pan to lubi robić. 
A druga sprawa..."  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Myślę, że niezłośliwa."  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult     
 „... Przepraszam, a druga sprawa, a druga sprawa to jest sprawa umów cywilnoprawnych.  
Ja powiedziałem: jeszcze sprawdzimy oczywiście (...) te sprawy, (...) które Pan podał teraz. Teraz Pan 
podał dopiero konkrety. (...) Trzy, cztery konkrety Pan podał. Z tym, że chcę powiedzieć, że nie jest  
to nieprawne i Pan dobrze wie jako prawnik, że to nie jest nieprawne, bo (...) to nie jest naciąganie prawa. 
To jest prawne, a że Pan woli inną – ja też się zgadzam, że lepsza jest umowa o pracę; ale to nie jest 
łamanie prawa. To nie jest nieprawne i proszę naprawdę tutaj nie wprowadzać w błąd ludzi tych, którzy 
słuchają Pana wypowiedzi.  
Dziękuję bardzo." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 
Zakończyliśmy z sukcesem punkt (...) [3] (...) - Interpelacje i wnioski Radnych."   
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 4: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. Wiemy,  
że wszyscy chcą wystąpić. Dziękujemy za cierpliwość.  
W kolejności jaką Państwo między sobą ustalili – bardzo proszę najpierw Pan Poseł Jerzy Jachnik. 
Zapraszam serdecznie.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dzień dobry Państwu. 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni, 
ponieważ mam okazję w tej roli pierwszy raz przed Państwem występować, więc jedno moje 
zobowiązanie, że w sprawach miasta bez względu na opcję polityczną będę się starał z Państwem 
współpracować. Nie ma podziału na lewo, prawo, nie chciałbym żeby były takie podziały jak są w Sejmie, 
choć tutaj też są te ciągotki, jak zdążyłem zauważyć. 
Panie Prezydencie,  
chciałem zadać Panu jedno pytanie odnośnie traktowania obywateli, którzy składają skargę. Chodzi 
konkretnie o skargę, która dotyczy działalności budowy płotu – prozaiczna sprawa, która utrudnia dojazd. 
Ponieważ mieszkaniec Bielska nie może dojść do ładu z Urzędem Miasta od lat, postanowiliśmy wystąpić  
z pismem poselskim. I oczywiście otrzymaliśmy bardzo uprzejme pismo, z upoważnienia Prezydenta 
Miasta, Zastępca Prezydenta Przemysław Kamiński, który nas poinformował, że otóż miejscowy plan 
zagospodarowania dla tych działek w tym miejscu obowiązuje i tę sprawę ma rozstrzygnąć i sprawdzić 
Nadzór Budowlany. Natomiast w ślad za tym dostaliśmy pismo, że Nadzór Budowlany tą sprawą się nie 
zajmuje, jego to nie interesuje. Zatem Panie Prezydencie ja mam takie pytanie: Czy jakbyśmy tutaj 
wystawili jakąś restaurację na środku albo coś, to też byście Państwo między tak między sobą 
korespondowali? Ja myślę, że skoro biuro poselskie i Poseł Rzeczypospolitej Polskiej jest w ten sposób 
traktowany, to proszę się zastanowić jak są traktowani zwykli mieszkańcy. I stąd mój apel do Pana 
Prezydenta, żeby zwrócić na to uwagę, bo w normalnym odbiorze obywatela, jeśli ktoś zarzuca, że jest 
naruszone prawo budowlane (…) bądź budowla jest niezgodna z zagospodarowaniem przestrzennym,  
to powinno być sprawdzone. Odpowiedź powinna być jasna: jest zgodne bądź nie jest zgodne, należy 
to rozebrać albo temat zakończyć. I takiej odpowiedzi w dalszym ciągu, Panie Prezydencie, od Pana 
oczekujemy. Albo tak, albo tak. 
Ponieważ do drugiego pytania zmusił mnie program sesji – ponieważ w jednym z punktów jest zmiana 
struktury organizacyjnej Straży Miejskiej – otóż ja się [chciałem] Państwa wszystkich zapytać, Pana, Panie 
Prezydencie również, czy bielszczanie są zadowoleni ze Straży Miejskiej? Proszę Państwa, nim Państwo 
sobie odpowiecie na to pytanie, nim zaczniecie podjęcie dyskusji na temat Straży Miejskiej, odpowiedzcie 
sobie na to pytanie, czy ona jest potrzebna w Bielsku i czy ona jest dla obywatela, czy ona jest instytucją, 
która szykanuje obywatela. Sam miałem ze Strażą Miejską niedawno do czynienia, straciłem cztery godziny 
na niepotrzebne, biurokratyczne załatwianie sprawy w samej siedzibie Straży Miejskiej. Mam przed sobą 
schemat. Wiecie też Państwo doskonale, że w Straży Miejskiej dzieje się źle – ja nie chcę przesądzać,  
kto ma rację, ale mam apel Panie Prezydencie, również apel do Pana Przewodniczącego Rady Miasta: 
Spotkajcie się z tymi osobami, które są nękane w Straży Miejskiej. Ja mogę do tego spotkania 
doprowadzić, bo te osoby się z kolei ze mną kontaktują. I albo Państwo zakończycie spór, ale nie 
używajcie zmiany schematu do robienia czystek w Straży Miejskiej, bo to jest nikomu niepotrzebne.  
I zmierzam do tego, że Straż Miejska musi zmienić swój cel i zasady działania. Straż Miejska jest dla 
obywatela. Państwo mówicie, że nie są rozbite wiaty przystanków w centrum jest Policja i Straż Miejska. 
A ja się pytam, a dlaczego Straży Miejskiej nie ma na peryferiach miasta, tam gdzie są rozbijane?  
Więc może należałoby się zastanowić, czy ten schemat organizacyjny w ogóle jest funkcjonalny.  
Może należałoby się zastanowić, jak zmienić żeby w Straży Miejskiej było mniej biurokracji; bo jest taki 
przerost, że szkoda mówić. Nie przyznajcie się kiedyś, odmówcie zapłaty mandatu to będziecie widzieli  
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jaką gehennę przejdziecie ze Strażą Miejską. Zatem jeszcze raz do Państwa apeluję, a szczególnie do Pana 
Prezydenta: Panie Prezydencie, zapraszam Pana na spotkanie, my się dostosujemy w dogodnym czasie, 
przyjdą te osoby. Niech Pan wysłucha dwóch stron, potem Pan podejmie decyzję. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
A teraz proszę o zabranie głosu Panią Poseł Małgorzatę Pępek.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
wysłuchałam z uwagą wszystkich interpelacji i problemów jest bardzo wiele. Życzę żeby Wam wszystko 
rozwiązywało się pomyślnie i skutecznie, podobnie jak w Sejmie; to, co w Sejmie się dzieje to Państwo 
obserwujecie w mediach. W związku z tym, że ja pracuję w dwóch Komisjach: w Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej i w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, chciałabym żeby 
Państwo byli zadowoleni. I staram się pracować jak najlepiej, i jak najlepiej Państwa reprezentować. 
Przygotowałam też projekty ustaw, które po kolei będę przekazywać na Klubie. Jako pierwszą, w związku 
z tym, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą realizować inwestycji celu publicznego na gruntach 
Skarbu Państwa, które są w posiadaniu Lasów Państwowych, wystąpiłam ze zmianą do ustawy o lasach, 
aby taka możliwość dla gmin i dla miast była – nie wiem, czy Państwa też to będzie dotyczyć, ale może też 
– a Lasy Państwowe na podstawie zmiany w tej ustawie mogły przekazać nieodpłatnie grunty  
na niejednokrotnie niezwykle ważne inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego. I na najbliższym 
posiedzeniu ma się już odbyć pierwsze czytanie. Myślę, że to uda się przeprowadzić i ta ustawa jest bardzo 
potrzebna.  
Na pewno interesują Państwa inwestycje drogowe i infrastruktura drogowa. Mamy nowy Rząd, nowe 
ministerstwa i mają nowe priorytety. Zatem ostateczny kształt Programu Budowy Dróg Krajowych może 
wyglądać inaczej. Czy będzie wykonywana droga S1 Bielsko-Biała – Mysłowice nadal nie wiadomo; trwają 
nadal analizy programu. Jestem przekonana, że Rząd PiS-u nie wycofa się z tak ważnych inwestycji i cały 
czas staram się monitorować to, co się dzieje w tym zakresie. Podobnie jest z Beskidzką Drogą 
Integracyjną. W tym roku budżet państwa przeznaczy na prace przygotowawcze do tej inwestycji 
3.600.000 – jest to zdecydowanie za mało. Robiłam poprawki do budżetu, niestety tylko taka kwota 
została przyznana na bieżący rok. 
I jeszcze jedna, ważna sprawa. Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którego Pan Prezydent Krywult 
jest Przewodniczącym, zwrócił się do mnie z pismem o pilne uchwalenie przez Sejm zmian w ustawie  
o rewitalizacji w zakresie wprowadzenia przepisów przejściowych dla wszczętych i niezakończonych  
do dnia wejścia w życie procedur. Jest to niezwykle ważne, dotyczą one sporządzania studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Z interpelacją w tej sprawie zwróciłam się do Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa. Niestety Ministerstwo nie widzi potrzeby wprowadzania przepisów 
przejściowych do tej ustawy – nad czym ubolewam – jednakże Biuro Analiz Sejmowych zajęło się tym 
problem, po mojej interwencji. I podejmuję się dalszego procedowania postulatów na bazie opinii tego 
Biura i myślę, że uda mi się Ministra przekonać, bo nie może po prostu w ten sposób, do tak ważnego 
problemu podejść.  
7 kwietnia – Panie Prezydencie bardzo dziękuję i mam zaszczyt, że możemy wspólnie przeprowadzić – 
„Konkurs Wiedzy o Sejmie” na poziomie szkół średnich powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej, który się 
odbędzie tutaj właśnie na terenie Bielska-Białej. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. 
I już będę kończyć, bo jesteście wymęczeni już tymi wszystkimi interpelacjami, za długo dzisiaj mówię, ale 
w związku z tym, że zbliżają się Święta chciałabym wszystkim Państwu przekazać życzenia: Zdrowych, 
spokojnych, radosny Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i takiego mokrego dyngusu. Do życzeń dołącza  
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się Pani Poseł Mirosława Nykiel, która niestety musiała nieco wcześniej wyjść. Ja jestem do dyspozycji, 
moje biuro poselskie znajduje się na Mostowej, wszyscy Państwo wiecie.  
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękujemy bardzo Pani Poseł. 
Myślę, że również w imieniu wszystkich mogę odwzajemnić życzenia. A co do zmęczenia interpelacjami,  
to my się dopiero rozgrzewamy, bo dzisiaj było 27, a bywa pod 50, więc nie jest tak źle. 
Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Senatora Andrzeja Kamińskiego.”. 

 
Senator RP Pan Andrzej Kamiński 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
mam przyjemność jako senator po raz pierwszy uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej, dlatego bardzo 
serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę sesję, jak również na wcześniejsze. I chcę przeprosić za moją 
nieobecność, ale wynikało to z pewnych spraw, które były związane z moim rozpoczęciem mandatu, 
związane też również z funkcjonowaniem Senatu. 
Szanowni Państwo, ponieważ jestem po raz pierwszy, chciałem również Państwa poinformować,  
że otworzyłem swoje biuro senatorskie w Bielsku-Białej na ulicy Asnyka 19. Chcę zdeklarować jak 
najbardziej daleko idącą moją gotowość współpracy i uczestnictwa aktywnego w pracach związanych dla 
dobra miasta, jak i mieszkańców Bielska-Białej, dlatego będę się starał uczestniczyć w obradach Rady 
Miejskiej. Również zapraszam do siebie do biura, jeżeli będzie potrzeba na przedyskutowanie wielu spraw, 
bo wydaje mi się, że ważną sprawą jest kwestia podejmowania dialogu i rozmowy, kiedy często są trudne 
sprawy do rozwiązania. Dlatego deklaruję jeszcze raz ze swej strony swoją otwartość, gotowość  
do pomocy. 
Szanowni Państwo, jestem w tej chwili przy głosie, chciałem tu tylko na jeden punkt zwrócić uwagę, który 
wynikał również z interpelacji. Chcę podziękować za to, że samorząd podjął starania i w zasadzie  
z wypowiedzi Pana Prezydenta wynika, że jest już dobrze przygotowany program realizacji „Rodzina 
500+”. Mam taką nadzieję i wiarę, że tutaj wspólne działanie Ministerstwa, Wojewody, jak również 
samorządu doprowadzi, że ten program będzie sukcesem – on już jest sukcesem – ale będzie na pewno 
potwierdzeniem potrzeby wprowadzenia tego programu i wsparcia dla rodzin, przede wszystkim rodzin 
wielodzietnych. Myślę, że warto tu w tym momencie przekazywać tę informację, o której Pan Prezydent 
również mówił, że faktycznie 13 tysięcy osób czy dzieci, które otrzymają wsparcie, te decyzje mogą 
rozłożyć się na trzy miesiące, czyli że jest czas od 1 kwietnia do końca czerwca na realizację, również 
składanie wniosków, a to wsparcie finansowe będzie obowiązywało od (…) samego początku,  
od 1 kwietnia z wyrównaniem. Bo źle by się stało, gdyby po prostu na samym początku program miał 
jakieś trudności, chociażby w realizacji czy składaniu wniosków i otrzymywania świadczeń. Dlatego bardzo 
serdecznie dziękuję za tę gotowość, za tę pracę podjętą już w realizacji tego programu. Mam nadzieję, 
że Ministerstwo zdąży z programem i będzie to program skuteczny. 
Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy już w tygodniu Wielkim Tygodniu, przed nami Triduum Paschalne, 
a później radosna Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa, dlatego chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze 
życzenia obfitych łask Bożych. Jest to okres, w którym w sposób szczególny widzimy, że dokonuje się 
zwycięstwo życia nad śmiercią. Dlatego życzę Państwu wielu łask Bożych, spokojnych, radosnych Świąt, 
ale również życzę żywej i mocnej wiary, niezgłębionej nadziei oraz miłości gorliwej i żywej, aby realizacja 
wszystkiego co wiąże się z dobrem wspólnym przynosiła nam dobre owoce.  
Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Senatorze. Dziękujemy za życzenia, oczywiście odwzajemniamy je w całej 
rozciągłości.  
Bardzo proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja oczywiście bardzo cieszę się, że Państwo Parlamentarzyści biorą udział w sesji – mam nadzieję,  
że to będzie stałą praktyką. Ale chciałem się odnieść do kilku spraw jednak tutaj, bo to jest dość ważne. 
Nie będę się odnosił do budowy płotu, którą Pan Poseł podniósł, bo nie znam sprawy, znaczy muszę 
sprawdzić. Natomiast nie mogę się nie odnieść do sprawy Straży Miejskiej. 
Panie Pośle żeby wygłaszać jakieś poglądy, to trzeba znać sprawę, znać temat. Mam głęboką wiarę,  
że Pan nie zna w ogóle, co Straż Miejska w Bielsku-Białej robi, jakie są jej zadania, codziennie co robi, 
jakie są efekty. I wygłaszanie takich powiedzmy sformułowań, właśnie jako Poseł, że: „czy Straż jest 
potrzebna”, w ogóle znak zapytania – to jest nie na miejscu. (…) Bo kto weźmie odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo mieszkańców tego miasta, jeśliby nie było Straży Miejskiej? Naprawdę proszę, jeszcze 
raz apeluję o odpowiedzialne wypowiedzi, szczególnie jeśli się jest Posłem czy Senatorem. Staż Miejska 
działa bardzo dobrze w mieście Bielsku-Białej, a jeśli są – bo są tak jak wszędzie w każdej społeczności – 
zdarzają się nieprawidłowości, to my te nieprawidłowości natychmiast eliminujemy. Przykład trzech 
Strażników, który mieli sprawę w tzw. „Trzech Lipkach”.  (…) Wszyscy wiedzą – wyrok sądowy, pozbyliśmy 
się ich. I ci ludzie później robią złą opinię o Straży Miejskiej, bo są usunięci ze Straży karnie. Ale proszę nie 
rozciągać opinię o całej tej znakomitej społeczności, która ciężko pracuje – w nocy, przeważnie z ludźmi, 
którzy naprawdę są przestępcami, wykroczenia codziennie – żeby o nich źle mówić tutaj publicznie,  
bo to jest nieuczciwe i tego nie wolno robić. A jeśli ktoś ma jakieś sprawy i ja ich nie znam, nie przychodzi 
do mnie, tylko idzie do Posła, to znaczy, że ma nieczyste sumienie, jest nie w porządku, bo pierwszą droga 
to jest Komendant, jestem ja. A jeśli są jakieś sprawy, o których Pan mówi – nie znam tych spraw – nie 
mam zamiaru się Panie Pośle spotykać z kimś, kto nie ma odwagi przyjść albo napisać, tylko zaczyna 
chodzić szukać jakichś dróg innych po prostu.  
Natomiast myślę, że bardzo ważne to, co również Pani Poseł Pępek mówiła i Pan Senator Kamiński. Proszę 
Państwa, ja chciałem apelować do wszystkich Posłów, bez względu na opcję polityczną – tak jak Pan Poseł 
Jachnik tu zadeklarował na początku, żeby nie było opcji politycznych. Proszę Państwa droga S1 i droga 
S69 wymusiliśmy, mogę powiedzieć, na poprzednim Rządzie, że znalazła się na liście podstawowej. W tej 
chwili te drogi gdzieś się rozmywają, nie wiadomo gdzie są. Ja bardzo bym prosił, żeby Państwo 
Parlamentarzyści, bez względu na opcję polityczną, doprowadzili do tego, żebyśmy my jako społeczność 
nie tylko Bielska-Białej, całego nie tylko Podbeskidzia – bo to jest również i Małopolska zainteresowana 
tym, jest cały Śląsk tym zainteresowany – żebyśmy wiedzieli jak wygląda sprawa S1 i S69, bo naprawdę  
za długo się te sprawy ciągną. I doprowadziliśmy do tego, że na liście podstawowej się znalazła wreszcie 
ta sprawa S1 i S69 i teraz się rozmyło i nie mamy wiadomości. Prasa podała w tym tygodniu, przepraszam 
w  zeszłym tygodniu, że Unia Europejska zatwierdziła dziesięć dużych projektów drogowych. Niegdzie  
na razie ja nie mogę znaleźć tych, które to zatwierdziła Unia Europejska, ale widząc co się dzieje, jestem 
przekonany, że tych dwóch naszych dróg tam na pewno nie ma. To proszę Państwa, która droga jest 
bardziej obciążona niż droga S1, choćby Bielsko-Biała – Pszczyna. To jest (…) jeden z najbardziej 
obciążonych odcinków w Polsce w tej chwili. Badania są porobione, widzimy co się dzieje. Naprawdę 
apeluję do wszystkich Parlamentarzystów żeby tej sprawy nie popuścić – bo to jest sprawa niepolityczna, 
tylko sprawa naprawdę społeczności i całego Śląska, i części Małopolski – żeby nie dopuścić do tego, żeby 
te dwie inwestycje wyleciały z programu podstawowego, w którym były.  
I przy okazji, to głównie do Pani Poseł Pępek, chciałem powiedzieć żebyśmy trochę wyhamowali – jeśli tak 
można powiedzieć – z tą Beskidzką Drogą Integracyjną. Ona jest w planie, była nawet w najlepszych 
czasach, jak naprawdę dobrze się patrzono na ta nasze drogi. Ona była w planach po 2020 roku.  
Jeśli my będziemy dzisiaj walczyć o nią, to my S1 przegramy i S69. Załatwmy naprzód żeby S1 i S69 była 
w budżecie, a później będziemy mówić o Integracyjnej, bo oczywiście ona jest bardzo ważna, nikt z niej 
nie rezygnuje, ale ona zawsze była; nawet w najlepszych czasach była zawsze po 2020, w odróżnieniu  
od tych dwóch, które były teraz do realizacji. Dlatego mówię, bo jak będziemy wszystko chcieli, to nie 
załatwimy nic po prostu. Integracyjna jest numer 2, numer 3. Numer 1 jest S1 i S69. I bardzo bym  
o to prosił wszystkich Parlamentarzystów, żeby o te sprawy naprawdę (…) walczyć. 
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Z przykrością słucham to, co mówiła Pani Poseł, że (…) ta ustawa o rewitalizacji – że jest negatywna 
odpowiedź. To jest przykre, bo ja w tej chwili nie reprezentuję naszego miasta tylko, ale 125 gmin Śląska, 
a w sumie to ponad 1000 gmin polskich; bo stawialiśmy tę sprawę. Wyszła ustawa, która nie zostawia  
w ogóle ani dnia vacatio legis. I ludzie w gminach – w dużych i w małych – mają gotowe plany 
zagospodarowania, mają studia gotowe, na które wydali ogromne pieniądze i teraz te studia trzeba 
wyrzucić wszystkie do kosza i te plany. To jest nie do przyjęcia po prostu. Ogromne pieniądze poszły  
w tych gminach, ludzie się po prostu buntują, poszły ogromne pieniądze na uzgodnienia. Wiemy jak się 
robi studia zagospodarowania, jak się robi plany zagospodarowania i w tej chwili jednym aktem,  
bez żadnego terminu, takiego który zostawia właśnie ten okres na przyjęcie tych planów, zamknęło się 
sprawę i w tej chwili wszystko jest do wyrzucenia. Ogromne, milionowe straty w gminach w całej Polsce. 
Bardzo bym prosił Państwa również żeby tę sprawę również w dalszym ciągu (…) poruszyć i nie pozwolić, 
bo musi ta sprawa znaleźć swoje ujście, bo (…) to są pieniądze, które naprawdę w błoto są wyrzucone 
przez gminy; społecznych, publicznych, miejskich, gminnych pieniędzy w całej Polsce. 
Sprawa – do Pana Senatora Kamińskiego – sprawa „500+”. Myśmy zrobili wszystko i może więcej 
co do nas należy, oczekujemy na program. Oczekujemy na ten program, kiedy ten program będzie,  
po pierwsze – bo bez tego nikt w Polsce nie ruszy – a po drugie, jakiej jakości ten program będzie.  
Bo to jest bardzo skomplikowany program, tak jak ustawa jest skomplikowana, bo ona musi być taka 
skomplikowana. Tam dziesiątki wyłączeń różnych jest i różnych… – nie będę tu mówił o szczegółach,  
bo tę ustawę wyjątkowo dobrze znam, bo ćwiczę cały czas. Czekamy na ten program i pytanie, kiedy 
będzie i jaka będzie jakość tego programu. Bo chcę powiedzieć, że tego się obawiamy, to jest 
odpowiedzialność finansowa. W tym tylko roku ma być 17 mld złotych, w przyszłym roku 24 mld 
wypłacone i od jakości tego programu zależy, czy nie zdarzy się – kto będzie odpowiadał wtedy za to – 
jeśli zdarzy się, że wypłaty będą niewłaściwe, bo to są decyzje administracyjne. Dlatego bardzo bym prosił 
żeby też tam naciskać, żeby ten program jak najszybciej się pokazał, żeby ten program był przetestowany, 
żebyśmy my go nie testowali i żebyśmy się nie uczyli na błędach w tym programie, bo to może kosztować 
za dużo nas wszystkich po prostu. Żeby to było lepiej, żeby kilka dni później był ten program, ale żeby był 
dobrze przetestowany, żebyśmy mogli przystąpić od razu do działania. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 
Punkt 4 mamy wyczerpany.”. 
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Ad 5 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę przechodzimy do punktu numer 5 – Sprawozdanie Nr 28 z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
Bardzo proszę o przedstawienie – z tego co widzę – Pan Dyrektor Solich."  

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich  
„Zgodnie z zobowiązaniem zapisanym w Karcie Nauczyciela art. 30a i także na podstawie kwoty bazowej 
określanej corocznie dla nauczycieli w ustawie budżetowej, przedstawiam sprawozdanie o wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Miasto - Gminę Bielsko-Biała, przez Powiat i Gminę Miasto Bielsko-Biała. 
Wpierw chciałbym przypomnieć, a niektórych poinformować, co wchodzi do tzw. średniego wynagrodzenia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. A więc w tym wyliczeniu uwzględnia się 
następujące składki: (...) wynagrodzenie zasadnicze; (...) dodatki za wysługę lat; dodatek motywacyjny, 
funkcyjny oraz za warunki pracy i także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastęp doraźny; 
nagrody oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. A te inne świadczenia to nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zasiłek na zagospodarowanie, 
nagrody ze specjalnego funduszu nagród i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. W ten sposób liczone 
średnie wynagrodzenia porównuje się z tymi średnimi wynagrodzeniami, które wynikają właśnie z tej 
zapisanej kwoty bazowej. Oczywiście dla poszczególnych grup awansu zawodowego przelicza się, stosując 
odpowiednie, zapisane w tej ustawie współczynniki. I tak dla nauczyciela stażysty to powinno być  
2.700 złotych, dla nauczyciela (...) kontraktowego 3.016 złotych, dla nauczyciela mianowanego  
3.913 i nauczyciela dyplomowanego 5.000 złotych. Oczywiście teraz tę kwotę odpowiednio przelicza się, 
mnoży się przez ilość datów i stąd wychodzi tzw. kwota bazowa, która powinna być w poszczególnych 
grupach awansu zawodowego osiągnięta i porównuje się ją z tą kwotą, która rzeczywiście w gminie jest,  
w mieście jest wypłacana. W tych wszystkich grupach awansu zawodowego mamy pewne przekroczenie 
tych (...) kwot gwarantowanych – nie są one duże, ale każda grupa przekracza ten poziom gwarantowany. 
W sumie to przekroczenie wynosi u nas 141.129.564,21 złotych, co wziąwszy pod uwagę ilość 
zatrudnionych nauczycieli, to ta kwota na jeden etat nie przekracza 50 złotych miesięcznie. 
Chcę także powiedzieć, że to jest tak skonstruowany (...) mechanizm, że gdyby wszystkim nauczycielom 
wypłacać tylko ten poziom gwarantowany, to nie osiągnęlibyśmy średniej. I rzeczywiście wiele 
samorządów po analizie płaci tzw. dodatek wyrównawczy, który też dość ciekawie się potem liczy. Dzieli 
się go w poszczególnej grupie awansu zawodowego przez ilość etatów, ale wypłaca się potem 
proporcjonalnie do zarobków nauczyciela, czyli nie tak, że ten kto zarobił mniej, dostanie więcej  
po to, żeby osiągnął tę średnią, tylko kto zarobił więcej ten dostanie z dodatku więcej. Ponieważ w naszej 
Gminie analizujemy na bieżąco zarobki nauczycieli, w tym także tę gwarantowaną kwotę, w odpowiednim 
momencie uruchamia się dodatkowe zajęcia dla dzieci, co wypłacane jest w postaci godzin 
ponadwymiarowych. Tak że (...) ta dodatkowa kwota ma odbicie, odzwierciedlenie w dodatkowo 
wykonanej pracy na pożytek młodzieży.          
To tyle ze sprawozdania. 
Dziękuję."                  
 

     
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 
Dodam, że Komisja Edukacji i Kultury zapoznała się z tym sprawozdaniem.  
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.    
Informuję, że Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.” 

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2016.BS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lutego 2016 r. 
 z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2015 roku (według stanu  
na dzień 31 grudnia 2015 roku) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 6 – Sprawozdanie Nr 29 – to jest sprawozdanie Prezydenta Miasta z dnia 
11 lutego 2016 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2015 roku. 
Bardzo proszę Pana Sekretarza o przedstawienie." 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z realizacji uchwał to regularne sprawozdanie, 
które Prezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie w cyklach półrocznych. Tym razem sprawozdajemy  
II półrocze ubiegłego roku, a ponieważ jest to II półrocze tradycją stało się, że de facto jest  
to sprawozdanie całoroczne, ponieważ do treści sprawozdania z I półrocza praktycznie dopisuje się  
te, które zaistniały w II. Jest to w związku z tym znakomite kompendium wiedzy o działalności 
administracji miejskiej na rzecz mieszkańców.  
Sprawozdanie to obszerny dokument. Na 143 stronach opisane są treści szczegółowe – nie sposób tego 
oczywiście szczegółowo omówić – jest to materiał do wnikliwych analiz. Powiem tylko, że sprawozdanie 
składa się z czterech części. 
W pierwszej, tej najobszerniejszej, opisane są realizowane uchwały podjęte przez Radę Miejską Bielska-
Białej w latach 97-2014, w części drugiej opisane są uchwały podjęte w 2015 roku, które miały już jakiś 
wymiar realizacyjny oczywiście w tymże roku, w części trzeciej jest to całoroczne sprawozdanie Naczelnika 
Wydziału Polityki Społecznej z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych właśnie w roku 2015 i w części czwartej też całe sprawozdanie Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej z realizacji Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w roku 
2015. 
Dziękuję bardzo."                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 
Przypomnę, że nad tym sprawozdaniem obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej – poza Komisją 
Rewizyjną – opinie są pozytywne.   
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Przyjęciem sprawozdania – przepraszam.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Informuję, że sprawozdanie to zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Miejską.” 
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Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lutego 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia  
2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 7 – Sprawozdanie Nr 30 – jest to sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia  
2015 roku. 
Ponownie proszę Pana Sekretarza."  

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„To również – Szanowni Państwo – sprawozdanie regularnie przedkładane w cyklach kwartalnych.  
Tym razem, ponieważ jest to IV kwartał kończący rok 2015, w związku z tym sprawozdanie dodatkowo  
ma jeszcze załączniki w postaci: wykonania zadań inwestycyjnych w mieście w roku 2015 i drugi  
z wykonania różnych zadań remontowych.  
W części głównej sprawozdania można się między innymi dowiedzieć, że w omawianym okresie 
sprawozdawczym Prezydent wydał 248 zarządzeń, że przedłożył Radzie Miejskiej 65 projektów uchwał,  
3 sprawozdania i 45 zarządzeń do uchwalenia i zaakceptowania, że przyjął odpowiednią ilość (...) 
wniosków i opinii z Komisji Państwa Rady. Tutaj jest specyfikacja szczegółowa ile tego wszystkiego było, 
że rozpatrzył i odpowiedział na 41 interpelacji, że Urząd w tym omawianym okresie wydał  
19.879 decyzji administracyjnych i 2.982 postanowienia, że wpłynęło 15 skarg – mamy tutaj specyfikację, 
w jaki sposób one zostały rozpatrzone – że nasz Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 9 kontroli  
(8 problemowych i 1 doraźną) – mamy informację gdzie, w jakich jednostkach organizacyjnych te kontrole 
były przeprowadzane i jakie najważniejsze uchybienia w nich wykazano – że sami byliśmy kontrolowani  
w (...) dwunastu różnych przedmiotach kontrolnych. Najczęściej były to kontrole z zakresu zakończonych 
projektów z dofinansowaniem unijnym. Mamy tutaj też specyfikację, jakie były to rodzaje kontroli.  
I że wpłynęło 38 wniosków o udzielnie informacji publicznej, na które odpowiedziano zgodnie z wymogami 
prawa. (...)  
Następnie w najbardziej obszernym załączniku jest tutaj wykaz zarządzeń Prezydenta podjętych w tym 
sprawozdawczym okresie, zgrupowanych branżowo, tak jak były one realizowane przez Wydziały Urzędu 
bądź miejskie jednostki organizacyjne. 
Dziękuję bardzo."                       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo. 
Nad tym sprawozdaniem obradowało również sześć Komisji, czyli wszystkie bez Komisji Rewizyjnej – 
opinie są pozytywne.   
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie. 
Zachęcam już pozostałych Radnych do nie wychodzenia, bo jesteśmy blisko quorum potrzebnego  
do niektórych uchwał i jednocześnie informuję – ponieważ spadają wnioski w sprawie przerwy – przerwa 
będzie ogłoszona po realizacji punktu 15. Tę informację szczególnie kieruję do Pani Radnej Barbary Waluś, 
która tutaj prosiła mnie o to, aby tego przypilnować.” 
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Ad 8 
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura  
w Bielsku-Białej pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku" 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 8 - Sprawozdanie Nr 32 - Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku”.  
Bardzo proszę Panią Kierownik Agatę Bucko-Serafin o podejście i przedstawienie. 
Jak wiemy zwięzłość wypowiedzi jest ceniona, ale istotne informacje musimy poznać. 
Bardzo proszę."   

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej Pani Agata 
Bucko-Serafin   
„Czy ja mogę usiąść przy komputerze?"  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę. Pan mecenas na pewno będzie zadowolony."  

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej Pani Agata 
Bucko-Serafin   
„(...) ... Ponieważ zauważyłam, że zwięzłość wypowiedzi będzie ceniona postaram się przedstawić Państwu 
najważniejsze informacje. Przede wszystkim przypomnę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach prowadzi na terenie Województwa Śląskiego monitoring (…) w zakresie głównie ochrony 
powietrza, w zakresie jakości powietrza, w zakresie jakości wód, pól elektromagnetycznych i o właśnie...      
(...) Temat powietrza był już tutaj omawiany, tak że ja tylko przypomnę. Mamy dwie stacje na terenie 
Bielska, tutaj  (...) na mapie są te stacje pokazane oraz macie Państwo tutaj zdjęcia tych dwóch stacji.  
(...) Chciałam przedstawić wyniki. Najważniejsze zanieczyszczenia jakie wpływają na jakość powietrza  
w naszym mieście to jest pył PM10; pył PM2,5 i benzoalfapiren.  
Pył PM10 jest oceniany w dwóch parametrach. Parametr „średnie stężenie roczne”. I ten parametr tutaj 
jest na tym wykresie przedstawiony od roku 2010 do roku 2015, gdzie w roku 2015 mamy dopiero 
wstępne wyniki, ale już postanowiłam je zaprezentować. Widać tutaj wyraźny trend malejący, przy czym 
od dwóch lat, czyli w roku 2014 i prawdopodobnie w roku 2015 będziemy mieli tę wartość poniżej poziomu 
dopuszczalnego. 
Drugi parametr to jest częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń, czyli krótko mówiąc ilość 
dni w roku, w których są przekroczenia. Wartość dopuszczalna jest 35. Tutaj jest troszeczkę gorsza 
sytuacja, te dni wahają się pomiędzy – ilość tych dni – pomiędzy 83 a 70. Nie mamy jeszcze 
podsumowanego roku 2015, natomiast na pewno wiemy już, że kilka dni temu ilość 35 dni w roku  
2016 została przekroczona. Tutaj proszę spojrzeć na to jak Bielsko się sytuuje wśród innych miast,  
w których mamy stacje. Jak widać nie jest to wartość najniższa, natomiast jedna z trzech najniższych 
wartości. To dotyczy średniorocznego stężenia pyłu. 
Tutaj podobna sytuacja jest w pyle PM2,5 – już może nie będę tego rozwijać.  
Natomiast to jest taka dosyć istotna sprawa – benzoalfapiren. Jest to substancja bardzo szkodliwa  
i niestety zarówno w Bielsku jak i na terenie praktycznie całego kraju ta wartość jest przekroczona. (...)  
W Bielsku mamy w tej chwili ją przekroczoną pięciokrotnie, w innych miastach na przykład w Rybniku 
dwanaście razy.  
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Powód, dla którego mamy przekroczenia w jakości powietrza to jest tzw. emisja niska – to już chyba 
wszyscy w Polsce o tym wiedzą, ponieważ wszyscy o tym mówią. Głównie chodzi o spalanie paliw stałych 
w paleniskach domowych oraz innych rzeczy, (...) które nie powinny być spalane. Dopiero na drugim 
miejscu mamy tutaj ruch pojazdów samochodowych.  
Monitoring pól elektromagnetycznych to tutaj wykonaliśmy (...)  w roku 2014 – jeden pomiar. Ten pomiar 
nie przekraczał wartości dopuszczalnej. Wynosił mniej niż 10% wartości dopuszczalnej. 
(...) Trzecia sprawa – jakość wód. Chciałam tylko pokazać jedną mapę. (...) Tutaj są wyniki badania 
jednolitych części wód na terenie Województwa Śląskiego – tradycyjnie od koloru niebieskiego, tzn. bardzo 
dobrze do koloru czerwonego, tzn. bardzo źle. Niestety na terenie miasta stan ekologiczny wód  
– na terenie większości jednolitych części wód – jest zły i wymaga jeszcze poprawy. Przy czym jak zwykle 
tutaj chciałam przypomnieć, że ta ocena jest bardzo rygorystyczna i wystarczy niewielkie przekroczenie 
małej ilości wskaźników, żeby taka ocena była, niemniej dążenie takie jest, aby ocena wszystkich tych 
jednolitych części wód była dobra lub bardzo dobra.  
Dziękuję bardzo."                                  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  
Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – 
opinia jest pozytywna.  
Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?  
Nie widzę, przystępujemy do głosowania.    
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Przechodzimy (...) ...." 

 
Głosy z sali sesyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo przepraszam – ostrzegałem przed chwilą – mamy brak quorum. Proszę Radnych o powrót na salę. 
O Pani (...) Radna jest. 
Szanowni Państwo, (...) takie sytuacje są niedopuszczalne – bardzo proszę, bo musimy powtórzyć  
to głosowanie. 
Przypomnę, że za chwilę będziemy głosować (...) sprawozdania z Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Zatem zapytuję Państwa jeszcze raz, czy przyjmujemy – zgodnie z opinią Komisji – sprawozdanie nr 32?       
Bardzo proszę. Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 
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Ad 9 
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu kolejnego – numer 9 – sprawozdanie Nr 31.  
Jak Państwo Radni wiedzą są to sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej. Były one 
omawiane na wszystkich Komisjach, wszędzie zostały przyjęte do wiadomości. Wszystkie materiały, 
wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie, mogli się z nimi zapoznać, dlatego też uważam, że jeżeli 
nie ma żadnych pytań przejdziemy do ich przegłosowania. Gdyby ktoś z mieszkańców albo osób, które nas 
słuchają, chciał się z nimi zapoznać szczegółowo, są na naszej stronie internetowej. 
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Nr 31? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jestem za… 
Jestem za…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale Pani Radna Waluś się wstrzymała. Tak?  
Zgadza się. Dziękuję. 
Czyli sprawozdanie zostało przyjęte.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej na 2016 rok 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 10, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2016 rok. 
Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Panią Katarzynę Balicką o przedstawienie w lapidarnym skrócie.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
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Komisja Rewizyjna podejmuje czynności stałe, realizowane w ciągu roku, w tym: 
▪ opiniowanie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za rok 2015 wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za rok 2015,  

▪ opracowanie i przedłożenie Radzie Miasta wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej za 2015, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 

▪ przesyłanie wniosków w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
▪ badanie skarg na Prezydenta Miasta…”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„…oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 
Komisja Rewizyjna przeprowadza również z własnej inicjatywy kontrole, jak również przeprowadza 
kontrole zlecone przez Radę Miejską w Bielsku-Białej. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
Nie widzę głosów w sprawie, w takim razie, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?”.  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dobrze, to w takim razie zaraz będziemy interweniować. Do protokołu: Pan Radny Ryszka jest za i Pani 
Radna Barbara Waluś również jest za, czyli mamy jednogłośność.”. 



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

RM.0002.2.2016  Załącznik Nr 1 
 do protokołu Nr XVI/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 marca 2016 roku 

 
 

Strona 34 z 100 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Próbujemy pracować dalej.  
Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 311 – wersja II: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
Bardzo proszę Panią Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu m.in.: 
▪ środki, które wypracował MZK, jako nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły, z przeznaczeniem 

dla tego Zakładu, 
▪ środki dla „Oświaty i wychowania” – związane jest to ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, 

które jest finansowane z udziałem środków unijnych, związane z programem Erasmus, 
▪ środki, które uzyskał Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z różnych tytułów, głównie  

z darowizn, z przeznaczeniem dla tej placówki 
▪ i środki, które również są w „Pomocy społecznej” przez MOPS uzyskane – są to środki, które pochodzą 

ze zwrotów dodatków energetycznych, które wypłacone były w ubiegłym roku; te środki przekazane 
zostaną Wojewodzie. 

I kolejny punkt – tego nie było w pierwszej wersji – tutaj jest zmiana, dotyczy ona zwiększenia wydatków 
na łączną kwotę 6.771.269,39 zł. I tutaj w tej wersji uchwały jest:  
▪ wprowadzenie środków dla działu „Transport i łączność” – w sumie 5.150.000,00 zł na zadania 

inwestycyjne wymienione w tej uchwale i dokumentację przyszłościową dróg powiatowych,  
▪ środki dla ZGM-u – 271.000,00 (chciałam tylko zwrócić uwagę – jest to równowartość podwyżek, jakie 

ten Zakład otrzyma, tylko musi je dokonać z własnych środków (…); ponieważ to jest dotacja dla tego 
Zakładu, (…) przeznaczona nie może być jakby wprost na podwyżki, tylko na inne cele),  

▪ dla Biura ds. Systemu Zarządzania, 
▪ dla „Pomocy społecznej” (i tu jest jakby uzupełnienie środków, które otrzymaliśmy na przygotowanie 

pomieszczeń, na realizację programu „500+”; ponieważ tych środków jest za mało, wobec tego 
konieczne jest w chwili obecnej jakby zapewnienie tych środków z budżetu miasta na ten cel), 

▪ na projekt – który będą realizowały dzieci, młodzież – dotyczący oszczędzania energii, 
▪ dla „Kultury”, dla instytucji kultury – na skutki podwyżek wynagrodzeń, które dostały te instytucje 
▪ i dla BBOSiR-u na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat.  
Źródłem oczywiście finansowania tych środków, (…) zwiększonych wydatków – tzw. wolne środki. 
Jeżeli chodzi o ZGM i MZK – w załączniku są zmiany związane również z przychodami i kosztami tych 
zakładów, jak również zmiany związane z zakresem i stawkami dotacji celowych.  
W załączniku, w którym mamy projekty sfinansowane z udziałem środków unijnych, są zamiany dotyczące 
programu Erasmus. Są to drobne zmiany, które realizują trzy placówki oświatowe. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Dodam, że nad pierwszą wersją obradowały trzy Komisje: Edukacji i Kultury, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – wydały opinię pozytywną. I jest również,  
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co do drugiej wersji, opinia pozytywna Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, której 
Przewodniczący właśnie zabierze głos. 
Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący,  
krótka taka informacja żeby to wybrzmiało. Właśnie w tych zmianach dokonujemy zmian na rzecz 
podwyższenia (…)…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Zmiany w zmianach – tak.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…podwyższenia płac zgodnie z tym, że w budżecie miasta mieliśmy na ten cel przeznaczone 15 mln zł.  
I to jest jeden z etapów tych podwyżek. Szczególnie cieszy fakt, że dotyczy to instytucji kultury, takich jak 
Teatr Polski, Banialuka, Dom Kultury, BCK, BWA, Książnica Beskidzka. To są ważne elementy tego 
budżetu, bo – jak wiemy – urzędnicy od ośmiu lat nie dostali podwyżek. Czyli inaczej mówiąc, realizujemy 
swoje zobowiązania zawarte w projekcie budżetu.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Radny. 
Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik,  
w punkcie numer 5 mamy taki zapis „Rozbudowa ul. Sejmowej” – i nie wiemy, czy to jest 200 tys.  
czy 200 zł, bo tam jednego zera brakuje.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Bardzo przepraszam. To literówka – 200 tys. Przepraszam bardzo.  
Autopoprawkę, poprawkę w takim razie bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Czyli z tą autopoprawką będziemy głosować.”. 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Tak, 200 tys. Bardzo przepraszam.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Za 200 zł z drogą nie ma co żartować. 
W takim razie nie widzę głosów w sprawie – z tą poprawką, druga wersja – kto jest za podjęciem 
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 312 – II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
Bardzo proszę.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
w tej uchwale są dwie pozycje, które nie były w pierwszej wersji, a mianowicie:  
▪ punkt numer 1 – tu jest pilna potrzeba wymiany kotła; związane jest to z awarią w budynku 

leśniczówki, wobec tego jest konieczność przeniesienia tych środków,  
▪ jeśli chodzi o ZGM – jest to przeniesienie tych środków z dotacji przedmiotowej na zdanie inwestycyjne 
▪ i kolejny punkt – był w pierwszej wersji – są tu zmiany związane z decyzjami Rad Osiedli,  

z przeznaczeniami środków, które mają w swojej dyspozycji, do innych działów na realizację swoich 
zadań statutowych  

▪ i zmiana drobna też dotyczy środków na program „Inicjatywa – Dla Nas” – jest to drobne przeniesienie 
pomiędzy działami „Ochrona zdrowia” i „Pomoc społeczna”. 

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  
Nad tą drugą wersją obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia jest 
pozytywna. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
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 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 313, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, czyli Wieloletniej prognozy finansowej miasta. 
Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
w tej uchwale w zasadzie są zawarte skutki zmian wcześniejszych uchwał. Oprócz tego są tu jeszcze 
zmiany pomiędzy zadaniami, którymi dysponuje Miejski Zarząd Dróg, są to też niewielkie zmiany 
przenoszące środki na dokumentację przyszłościową dróg gminnych, a także zmiany dotyczące 
termomodernizacji placówek oświatowych w latach następnych. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  
Nie widzę głosów w sprawie, opinia Komisji właściwej jest pozytywna. 
Przepraszam bardzo – nie dostrzegłem – już udzielam głosu.  
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Komisji Budżetu.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
chcę zwrócić uwagę Państwa na taki podstawowy fakt. Jako że z realizacji budżetu za 2015 rok  
nie wykorzystaliśmy planowanego kredytu, znakomicie poprawił się współczynnik naszego zadłużenia  
– dopuszczalny. I tak…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jakby Pan mówił bardziej do mikrofonu, bo…”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…z planowanego zadłużenia na koniec roku 2016 – 203 mln, spadło zadłużenie planowane na 186, 
co daje 23% w stosunku do dochodów. Jest to wskaźnik, który jest mało osiągalny, jeśli chodzi o miasta  
w Polsce, dlatego ten fakt nie powinien umknąć naszej uwadze.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szczególnie, jeżeli będziemy głosować absolutorium. 
Przechodzę do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji 
w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2015 roku 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 298.  
Jeszcze raz witam Zastępcę Komendanta Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Krzysztofa Gałuszkę i proszę  
o przedstawienie w skrócie tego sprawozdania, które będziemy zapewne przyjmować.  
Bardzo proszę Panie Komendancie.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, 
postaram się w paru żołnierskich słowach przybliżyć stan bezpieczeństwa i porządku publicznego  
w roku 2015.  
Sprawozdanie, które zostało przesłane na Państwa ręce obejmuje kilka obszarów: sprawy kadrowe, 
finanse i zaopatrzenie, odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy, ocena bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i również kwestie związane z inżynierią,  
jak i również kwestie dotyczące przestępczości narkotykowej i zabezpieczeń imprez masowych. 
Ocena porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku.  
Przestępczość nam spadła o blisko 17% przy wykrywalności sięgającej prawie 64%. W siedmiu 
podstawowych kategoriach ta przestępczość nam również spadła – tu mam na myśli: rozboje, bójki, 
pobicia, kradzieże, kradzieże z włamaniami. To wszystko macie Państwo podane w sprawozdaniu  
i te spadki są od 10 do 15%. 
Parę słów na temat bezpieczeństwa w komunikacji, a więc w ruchu drogowym. Tutaj również mamy mniej 
wypadków drogowych – o 4 wypadki drogowe – z 141 do 137. Niestety w kategorii ofiar, a więc osób 
zabitych, liczba ofiar nam wzrosła z 3 do 8. Mamy spadek w kategorii osób rannych, jak również spadek  
w kategorii zdarzeń drogowych. To jest taki trend, który od dłuższego czasu utrzymuje się na przestrzeni  
– tutaj w Bielsku – od 2012 roku.  
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Wzrost w kategorii przestępczości narkotykowej – tu jest jak najbardziej pożądany – w tym zakresie nasza 
aktywność wzrosła o blisko 28%. A więc o 28% spraw mamy więcej w tej kategorii, jeżeli chodzi  
o przestępczość narkotykową. 
Imprezy masowe 625, w tym 2 o podwyższonym ryzyku, 21 zgromadzeń. 
Szanowni Państwo, priorytety na rok 2016 – króciutko – to oczywiście nadal walka w kategorii  
7 przestępstw, a więc: bójki, pobicia i kradzieże, kradzieże z włamaniami, obniżenie dynamiki przestępstw 
przestępczości ogólnej i oczywiście wysoki nacisk na poprawę jeszcze w kategorii bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Komendancie.  
Nad projektem uchwały obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – wydała opinię pozytywną. 
Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Bielsku-Białej zostało przyjęte jednogłośnie. 
Gratuluję.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta 
Bielska-Białej za 2015 rok 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„I przechodzimy do punktu numer 15 – temat pokrewny – tj.: Podjęcie uchwały przyjęcia informacji 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej. 
Bardzo proszę Pana Komendanta Adama Caputę o przedstawienie. Forma poprzednika była odpowiednia, 
można ją powtórzyć.  
Bardzo proszę.”. 

 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Adam Caputa 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
ja też w kilku strażackich ciepłych słowach chciałem przestawić informację – ona została bardzo obszernie 
do Państwa Radnych przekazana, natomiast na dwie rzeczy, właściwie trzy, chciałem zwrócić uwagę.  
Jeśli chodzi o statystykę to w 2015 roku odnotowaliśmy ogółem na terenie miasta Bielska-Białej  
1.897 zdarzeń – tu był wzrost o 138 zdarzeń. Natomiast, jeśli chodzi o rodzaje tych interwencji,  
w tej chwili to straż pożarna najmniej pożarów gasi, bo około 25% naszych wszystkich interwencji  
są to właśnie akcje gaśnicze. Natomiast pozostałe zdarzenia są związane głównie z miejscowymi 
zagrożeniami i tu uwarunkowane jakby są – w zdecydowanej mierze – po części: jakie warunki 
atmosferyczne panują na zewnątrz, tak i później nasze działania są właśnie tymi pewnymi anomaliami 
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pogodowymi powodowane. Natomiast gdyby wziąć pod uwagę pożary – ogółem na terenie miasta  
i powiatu bielskiego – których mieliśmy 843 w roku ubiegłym, to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, 
zamieszkujących na naszym terenie, jesteśmy na szczęście na prawie ostatnim, bo 29 miejscu, jeśli chodzi 
o 31 komend Województwa Śląskiego. 
Jedna informacja czy jedno spostrzeżenie, na które chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia tlenku węgla, 
która pojawia się w kilku tam fragmentach w naszym opracowaniu, bo jest to temat, który z roku na rok 
powoduje dużą liczbę interwencji. Natomiast myślę, że ta liczba interwencji też po części jest powodowana 
tym, że ta informacja w coraz szerszym zakresie dociera do ogółu naszych mieszkańców poprzez te nasze 
wielokrotnie powtarzane akcje informacyjne, różnego rodzaju inicjatywy prowadzone wspólnie (choćby  
jak ostatnio z Beskidzkim Cechem Kominiarzy) i teraz osoby nawet – mówiąc tak kolokwialnie, ból głowy 
jest spowodowany nie wiadomo czym – dzwonią do nas po to żeby sprawdzić, czy faktycznie tego tlenku 
węgla w mieszkaniu nie ma. My oczywiście takich interwencji nigdy nie odmawiamy, często wyjeżdżamy 
niepotrzebnie, ale uważamy, że lepiej wyjechać sto razy niepotrzebnie, a tym sto pierwszym razem 
uratować komuś życie. I tak się składa, że mimo tego, że tych interwencji jest w roku bieżącym i w ogóle 
w tym sezonie grzewczym bardzo dużo, to na szczęście nie odnotowaliśmy – po raz pierwszy od kilku lat – 
żadnej ofiary śmiertelnej. I to jest myślę jakby pocieszające w tej dużej liczbie interwencji powodowanych 
przez tlenek węgla. 
Druga rzecz, którą podkreślamy w tym naszym sprawozdaniu, która się po części przewija również tutaj  
w dyskusji przy okazji kwestii budowy dróg na terenie miasta, to chciałem skomentować w dwóch słowach 
sytuację, która miała miejsce początkiem tego roku i spowodowana była poprzez plamę oleju na drodze 
ekspresowej S1. Proszę Państwa, ja wiem, że to była wielka uciążliwość dla również mieszkańców Bielska-
Białej. Generalnie interwencje na drogach to jest z kolei 25% wszystkich naszych miejscowych zagrożeń, 
czyli ponad 400 interwencji to interwencje na drogach. A w tym konkretnym przypadku po prostu 
zmusiliśmy niejako zarządcę, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i utrzymanie tych dróg, do (…) podjęcia 
tych działań, które do niego należą. Po prostu my jako straż pożarna nie będziemy wyręczać 
administratorów dróg, do których obowiązków należy utrzymanie przejezdności dróg. I w tym przypadku 
niestety było to bardzo uciążliwe, dla również mieszkańców naszego miasta, ale po prostu nie możemy 
sobie pozwolić na to, aby straż pożarna, która również utrzymywana jest z budżetu miasta Bielska-Białej, 
była wykorzystywana do realizacji czynności, które do niej nie należą, a odpowiednie służby, które tym 
tematem mają się zająć, podchodzą do tego w sposób daleko idący czy daleko do tych przepisów, które  
te tematy do realizacji jakby egzekwują. Dlatego myślę, że tutaj – mimo tego, że ta uciążliwość była –  
to spowodowało to, że jednak ci zarządcy dróg…, jakby (…) przypomniane zostały im obowiązki, które  
do nich należą. Dlatego chciałem za to przeprosić, ale nie było jakby innego sposobu żeby zarządców dróg 
przymusić do realizacji obowiązków, które do nich należą. 
Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Komendancie.  
Dodam, że opinia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności w tej sprawie jest pozytywna.  
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? 
Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Szanowni Państwo ogłaszam 20-minutową przerwę.  
Dziękuję.”.2 

 
                                                
2 Godz. 13.00. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia 
mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części 
wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Proszę o zajmowanie miejsc.  
Wznawiamy obrady po przerwie.3 Bardzo proszę o ciszę i skupienie. 
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 16 dzisiejszego porządku obrad, Druk Nr 306 – II wersja,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom 
Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu 
miasta Bielska-Białej. Ten tytuł jest sformułowany prawnie – wiadomo, że chodzi o budżet zwany 
obywatelskim; głównie to jest komunikat dla naszych mieszkańców. 
Szanowni Państwo, (….) wersja druga od pierwszej różni się tym, że wprowadzono tam zmiany (…)  
na wniosek różnych stron, dotyczące tego, że w wypadku tzw. „resztówek” – pozwolę sobie to przedstawić 
jako wnioskodawca – nie mogą być one przeznaczane na projekty, które nie uzyskały minimum 3% 
wszystkich oddanych głosów, co uniemożliwi realizację projektów. Jest to jakiś plebiscyt, w końcu 
realizacja projektów, które miały na przykład 5, 10 głosów. I tak – zgodnie jak i w poprzedniej wersji  
– Pan Prezydent zarządza tymi środkami, które zostają, a doprecyzowanie jest takie, że z przeznaczeniem  
w szczególności na remonty i utrzymanie tych obiektów, które już powstały w ramach dotychczasowych 
budżetów partycypacyjnych, obywatelskich. Również wprowadzono w wersji drugiej taki dodatkowy punkt, 
w którym przy wszystkich powstałych inwestycjach będzie tabliczka informacyjna – tutaj wnioskował  
o to Pan Radny Matyja – tabliczka informacyjna gdzie będzie rok wykonania, autor projektu, tak aby tam 
było jasne na czyj wniosek i czyją jakby – w cudzysłowu – „zasługą” jest to dzieło. Oprócz tego 
wprowadzono też termin na odpowiedź na odwołania dla Pana Prezydenta – w ilości 7 dni – bo nie było  
to precyzowane wcześniej.  
Opiniowały ten projekt i Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, jak również Komisja 
Bezpieczeństwa i Samorządności – opinie są pozytywne. 
Otwieram dyskusję. 
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Komisji – Pan Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Chciałbym złożyć wniosek do projektu uchwały. Mój wniosek brzmi następująco. 
Chciałbym zmienić w § 1 – Rozdział I § 1 pkt 2 – kwotę budżetu obywatelskiego z 3.750.000,00 zł  
na 4.500.000,00 zł. W pkt 3 w ppkt 2 kwotę 2.250.000,00 zł na kwotę 3.000.000,00. W ppkt 3 kwotę 
75.000, 00 zł na kwotę 100.000,00 zł. W pkt 5 kwotę 75.000,00 zł na 100.000,00 zł oraz w pkt 6 kwotę 
75.000,00 zł na 100.000,00 zł.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Prezydent w tej sprawie.  
Bardzo proszę.”. 

 
                                                
3 Godz. 13.41. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja chciałem powiedzieć, że ze względów formalnych ten wniosek nie może być głosowany,  
bo ustawa mówi wyraźnie, kto ma prawo budżet przedstawiać i kto ma prawo w tym budżecie zwiększać 
deficyt. Ten wniosek (…) proponuje zwiększenie deficytu, na co ja się nie zgadzam.  
W związku z tym, ze względów formalnych, ten wniosek nie może być w ogóle… – nie pod głosowanie, ale 
w ogóle nie może być rozpatrywany. Tylko ja mogę zgłosić wnioski do budżetu i nikt więcej. 
Dziękuję uprzejmie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  
oczywiście w stu procentach się zgadzamy z Pana wypowiedzią – bo tak jest – w związku z tym nasza 
propozycja szła w takim kierunku żeby Pan wprowadził to w formie autopoprawki, bo to byłaby najlepsza 
forma. Ja rozumiem, że Pan nie zgadza się, ale dlaczego wystąpiliśmy z taką inicjatywą? Otóż Panie 
Prezydencie myślę, że to już jest odpowiedni moment, w którym należałoby uwzględnić, po pierwsze 
aspiracje naszych mieszkańców, a też taką potrzebę, bo jak widać projektów pojawia się coraz więcej, 
projekty są coraz bardziej rozbudowane, rośnie zaangażowanie mieszkańców. Poprzednie edycje 
sprawdziły się w stu procentach i myśleliśmy, że to jest taki najlepszy moment do tego, żeby chociaż 
skromnie z 75.000,00 na osiedle zwiększyć do 100 [tys.]. A rozumiem Pana stanowisko, bo wiem, że Pan 
jest w tej sytuacji osobą, która nie bardzo chce rozszerzać budżet – mam świadomość, że to tworzy jakiś 
deficyt budżetowy – inaczej musielibyśmy wprowadzić jakieś zmiany, które by pozwoliły żeby ten budżet 
się nie rozjechał. Tutaj Pana rozumiemy. Natomiast może to najwyższy czas żeby spowodować, żeby  
to jednak te 75 tys. zamienić na 100 [tys.], tym bardziej że wiele projektów, sam Pan wie i wszyscy Radni, 
że nie próbowaliśmy zwiększyć to do tych, które planowaliśmy na pierwszym budżecie, czyli 200 tys.,  
tylko do 100 [tys.]. Więc może byśmy się zreflektowali wszyscy (…), może akurat dobra pora jest  
na to, żeby dać szansę na zwiększenie tego budżetu. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący Matyja, 
Pana wniosek, Pana głos zupełnie się różni od wystąpienia poprzednika, bo Pan mówi zgodnie z prawem, 
że trzeba do mnie wnioskować, a Pan zgłosił wniosek o poprawkę do projektu uchwały. To są dwie różne 
wypowiedzi. I jeszcze raz powtarzam – to, co Pan mówi to z tym się zgadzam absolutnie – ale na razie nikt 
nie wystąpił do mnie z taką propozycją. Na razie jest tylko wniosek o zmianę projektu uchwały i twierdzę, 
że on jest nieprawny. 
Dziękuję.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja. Nie, przepraszam – Pan Przewodniczący Drabek najpierw. 
Bardzo proszę.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję serdecznie. 
Ja rozumiem z wypowiedzi Pana Prezydenta, że Pan powiedział, że nie możemy zwiększać deficytu miasta. 
Mam pytanie do Pana teraz Biela – Pana mecenasa – czy jeżeli wskażemy źródło finansowania, czyli  
na przykład rezerwę budżetową, czy możemy taką propozycję przedstawić?”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przepraszam, rezerwą budżetową prezydent miasta dysponuje – tylko i wyłącznie – Panie 
Przewodniczący. Naprawdę byłoby dobrze, żeby w którejś kadencji troszeczkę żebyście się doszkolili 
Panowie w prawie, bo to przykro słuchać jak nie znacie prawa, tych elementarnych spraw. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Pan Przewodniczący – bardzo proszę.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„(…) Jedno tylko. Ja zadałem pytanie tutaj też do Pana mecenasa – to jest raz. A dwa, mam świadomość, 
że nie ma woli (…) podniesienia tej kwoty. Nam na tym zależy. Te wnioski były przedkładane, żeby mogły 
być tutaj dobrze obradowane, też na posiedzeniu Komisji. I dlatego nam zależy na tym, żeby jednak pójść 
w tym kierunku. Dlaczego? Kwota, która w tej chwili jest zapisana w budżecie, powoduje, że ogranicza 
możliwość tworzenia celowych, często czasami bardzo sensownych, projektów. Padały takie argumenty,  
że kolejny plac zabaw itd., itd. – niepotrzebne. Jeżeli damy większe środki, damy możliwość realizacji 
poważniejszych projektów. I o to nam chodzi. I to jest główny cel tego naszego wniosku, żeby mieszkańcy 
Bielska-Białej mieli taką możliwość realizować te wnioski, które wcześniej nie byli w stanie ich realizować, 
bo kwota po prostu nie (…) dopuszczała takich projektów osiedlowych. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Zanim Panu mecenasowi udzielę głosu, to jeszcze (…) Pan Przewodniczący Matyja, bo być może coś 
jeszcze, będą jakieś pytania formalne. 
Bardzo proszę.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,  
oczywiście kluczem do rozwiązania tej sytuacji jest Pan jako osoba, która ma prawo z punktu widzenia 
ustawy o finansach publicznych (…) wprowadzać zmiany, chyba że akceptuje Pan propozycje inne niż Pana 
i wtedy w formie poprawki czy autopoprawki, czy przejmuje Pan inicjatywę uchwałodawczą.  
Tu się zgadzamy. 
Ja zadam pytanie wprost, Panie Prezydencie, bo rozwiązań może być dwa. Jeżeli oczywiście będzie wola 
po Państwa stronie – bo po naszej stronie jak widać, przy złożonej ofercie, jest sytuacja prosta – 
chcielibyśmy żeby to było 100 tys. Jeżeli po Państwa stronie byłaby taka zgoda, to dzisiaj można 
zastosować dwa rozwiązania.  
Pierwsze – to jest wycofać ten projekt dzisiaj i nie rozważać go i zostawić go na następną sesję. 
Oczywiście tylko zależy od Państwa. 
Drugie – trochę innego rodzaju – jest zatwierdzenie dzisiaj tego projektu w formie przedstawionej przez 
Przewodniczącego Klimaszewskiego i oczywiście zmianę tego projektu na następnej sesji, zwiększenie  
go o zaproponowaną przez nas kwotę. 
Warunek jest jeden – większość na sali i decyzja Pana, a przede wszystkim decyzja Pana Prezydenta.  
Takie pytanie otwarte do Pana Prezydenta.”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Radny. 
Pan Prezydent już chyba wypowiedział się w tej kwestii, jeżeli nie, to bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja rozumiem, że populizm Panów wpędza w to, żeby ten budżet obywatelski – tak zwany – był jak 
największy, ale ja już mówiłem na Komisji Budżetu: proszę wziąć i cały budżet podzielić 800-milionowy,  
ja będę go realizował. Proszę podzielić cały budżet, dać obywatelom żeby podzielili cały budżet  
800-milionowy. Czemu mówicie trzy, cztery, pięć, sześć milionów – będziemy się w drobiazgi bawić? 
Proszę dać 800 mln, podzielić mieszkańcom, niech wszyscy podzielą, a ja będę jako prezydent realizował 
ten budżet. Natomiast wyrywanie takich kolejnych kwot z budżetu, a później mówienie na tej sali  
– z tej strony padało – że „Prezydent Krywult zadłuża miasto”...; przypomnę zeszłoroczną dyskusję  
o absolutorium, o budżecie, że „Pan Prezydent Krywult zadłuża miasto”. To napiszmy może, że również 
Radni PiS-u chcą zadłużać miasto razem z prezydentem Krywultem. To ewentualnie mogę rozważyć  
– taki zapis ewentualnie wtedy – możemy rozmawiać. Ale to, że ktoś będzie (…) zwiększał deficyt miasta, 
a później mówił, że ja zwiększam deficyt miasta – to na to się na pewno nie zgodzę. Bo przed chwilą też 
któryś z Panów powiedział – Pan Przewodniczący Drabek – że to są takie słuszne wnioski mieszkańców.  
A ja rozumiem, że tutaj jak Radni na sali mówią te wnioski: „wyremontować tę ulicę, tamtą”  
to są niesłuszne wnioski po prostu i ta lista rezerwowa, która cała jest inwestycji, to jest też niesłuszna. 
Proszę tak nie stawiać sprawy, że wreszcie Radni tu (…) niesłuszne wnioski dają, a mieszkańcy w ramach 
obywatelskiego budżetu słuszne wnioski dają. Nie, wszystkie są wnioski słuszne. Wszystkie są słuszne, 
tylko ktoś musi ustalić priorytety wykonania przy takich środkach, jakie miasto ma. I koniec, kropka.  
I jest ustawa, wyraźnie mówi – ja daję wniosek, Rada zatwierdza i tak się realizuje. A Wy chcecie  
w budżecie, który jest zatwierdzony, z deficytem 63 mln, chcecie zwiększać ten deficyt moimi rękami.  
Na to się nigdy na pewno nie zgodzę, bo jeszcze oprócz tego – powiedziałem – jest (…) długa lista 
rezerwowa, a oprócz tego na każdej sesji występujecie jeszcze żeby to wyremontować, tamto 
wyremontować. Tylko nigdy nie mówicie, z jakich środków to zrobić.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Prezydencie. 
Ad vocem najpierw Pan Przewodniczący Matyja – to jest 1 minuta.”. 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 
ta część pierwsza wypowiedzi, odnośnie tego, że Pan zadłuża miasto, jest nie do końca prawdziwa  
w naszym wydaniu, bo przed chwilą na sesji powiedziałem o tym, że zadłużenie miasta się zmniejsza  
– z 202 planowanych do 186 – czyli jest to nie do końca prawdą. Ta strona również zauważa prawdziwość, 
które są zapisane w budżecie. Natomiast…, no cóż Panie Prezydencie, oczywiście można polemizować  
w ten sposób, bo można, natomiast mówimy o kwocie 750 tys. w skali 800 mln zł, więc jakby się dało 
wspólnie usiąść, to pewnie znaleźlibyśmy rozwiązanie, ale to oczywiście (…) „do tanga trzeba dwojga”.  
I zapraszam Pana Prezydenta ewentualnie do tego żebyśmy mogli podyskutować. Myślę, że cel jest dobry, 
obywatele, mieszkańcy naszego miasta się sprawdzili, inicjatywy są dobre. Zwiększenie budżetu  
– sumaryczne 750 tys. – jest możliwe w naszym budżecie, tylko po prostu trzeba usiąść.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Radny, bo czas minął. Już koniec? Tak? Super, zgraliśmy się. 
Bardzo proszę, kolejne ad vocem – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie ja mam tylko prośbę żeby Pan nie wkładał w moje usta słów, których nie 
wypowiedziałem, czyli że „wnioski Radnych są niesłuszne”. Są słuszne – to jest po pierwsze. A po drugie, 
też wskazywałem na przykład projekt chociażby – w mojej ocenie bardzo trudnego, a uważam 
niemożliwego do dobrej realizacji (…) – rozbudowy BCK-u, gdzie już poważne pieniądze zostały tam 
włożone. Tą są inwestycje, na które się te duże środki przeznacza, więc można też czasami się zastanowić, 
gdzie wydatkujemy. Ale nie brnijmy w tę dyskusję, bo widzę, że woli ze strony Pana Prezydenta nie ma.  
I tutaj, chociaż mimo wszystko, apelowałbym o to, bo to są naprawdę cenne rzeczy, nie tylko prywatnie 
dla wnioskodawców, ale one później służą mieszkańcom Bielska-Białej. 
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.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 
uchwała dotyczy roku 2017 a nie 2016 uchwalonego budżetu, więc można zakładać, że w 2017 roku będą 
większe wpływu budżetu miasta i będzie możliwość tę kwotę wygospodarować. A jeżeli tę uchwałę w tych 
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kwotach uchwalimy, co jest przewidziana, to jakoby zamkniemy dalszą możliwość po prostu tego budżetu 
miasta, rozwijania tego budżetu miasta. I tutaj faktycznie oczekiwania Rady Osiedla są takie, że mają  
te pieniądze zagwarantowane – mówię ten podstawowy budżet – i po prostu mogą za to coś zrobić…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pani Radna – jedna uwaga…”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„…czują się w pewnym sensie gospodarzami tego miasta z mieszkańcami.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jedna uwaga. 
Budżet obywatelski, partycypacyjny, nie jest dla Rad Osiedli, tylko dla mieszkańców. Rady Osiedla  
nie decydują w tej sprawie ani nie są wnioskodawcami nawet. Tylko z przyczyn formalnych to mówię.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ale wspólnie z mieszkańcami decydują.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Oczywiście, że tak, że są istotnym ogniwem w realizacji.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Prezydent, bo ja też chciałem…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pani Radna proponuje, że będą w przyszłym roku większe wpływy, będą większe pieniądze,  
to w przyszłym roku uchwalimy tę uchwałę.  
Jak będą większe, to wtedy uchwalimy w przyszłym roku.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale w tym roku mamy ten rok na razie i deficyt mamy w tym roku taki jaki mamy – wie Pani,  
Pani Radna – i nie zgodzę się na zwiększenie deficytu, bo już nieraz padło – jeszcze raz powtarzam,  
bo widzę, że nie do wszystkich dociera to – padło na tej sali, że ja zadłużam miasto. Więc nie Pan, Panie 
Radny – Panie Przewodniczący Matyja – nie Pan to powiedział; nie Pan, bo Pan się orientuje w finansach 
po prostu. I ja na dzisiaj na pewno nie zgodzę się, nie tylko w tej sytuacji, na żadne zwiększenie 
zadłużenia miasta z powodu budżetu partycypacyjnego.  
A odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Drabka – to proszę Panie Przewodniczący dać 
wniosek żeby (…) zdjąć rozbudowę BCK-u – bo to jest wniosek; dać wniosek o zdjęcie BCK-u.  
Do BCK-u chodzi całe miasto, wszyscy ludzie chodzą – i ci biedni, i bogaci, wszyscy chodzą do BCK-u.  
I jeśli Pan jest za tym, żeby BCK nie rozwijać i nie powiększyć jego pojemności – bo jest naprawdę  
za mały i jak robimy dla ludzi tych biednych, bezdomnych to brakuje miejsc, bo 500 miejsc  
to jest za mało – to proszę dać wniosek o likwidację tego punktu inwestycji. Wtedy wszyscy będą 
wiedzieli, że Pan dał taki wniosek. Pytanie, czy Rada go przegłosuje czy nie to jest druga sprawa.  
To jest konkretny wniosek. A nie, że ciągle Pan na sesji mówi, że BCK, po co w BCK dajemy tyle.  
To dać wniosek o likwidację tej inwestycji i te środki przeznaczyć wtedy na budżet obywatelski. To jest 
konkretny wniosek, który jest jasny a nie, że Pan ciągle chce żebym ja zrobił to powiedzmy. Nie, to Pan 
musi dać taki wniosek a nie ja. Ja będę zawsze za tym żeby BCK rozwijać, rozbudowywać, bo on służy 
wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Wszystkim mieszkańcom naszego miasta a nie poszczególnej, 
jednej dzielnicy. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Ad vocem Pan Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie, bo teraz akurat zeszliśmy na BCK w zupełnie innym punkcie obrad, ale uważam,  
że celowe jest – i bardzo dobrze, że BCK funkcjonuje, że są koncerty, bardzo dobrze – że całe miasto  
z niego korzysta, tylko jest kwestia skali i zasadności wydatkowania 15 mln zł na 150 czy 200 krzesełek. 
Czy nie warto by było zainwestować to na przykład, części z tej kwoty, na udostępnienie i poprawienie 
akustyki na hali pod Dębowcem i zamiast 500, 600 osób to wpuszczać 1.500 osób na koncert. I to daje 
możliwość realnej zmiany, gdzie Pan będzie mógł mieszkańcom Bielska-Białej, osobom bezdomnym, 
osobom biednym udostępniać nie 500, nie 700 miejsc, tylko na przykład 1.500 miejsc na koncert,  
bo są techniczne możliwości związane z poprawieniem akustyki na przykład na dużej hali. To jest realna 
zmiana; z 500 miejsc na 1.000 miejsc salę zmieniamy. Jeżeli chcemy inwestować 15 mln zł w coś,  
co będzie – wysoce prawdopodobne – źle wykonane akustycznie, to jest dlatego moja, duża, duża 
wątpliwość. Ale to nie jest ten punkt, nie jest ta dyskusja i uważam, że powinniśmy, może faktycznie  
do tego kiedyś wrócić, bo faktycznie składałem i mówiłem na ten temat już w trakcie pierwszych uchwał 
związanych z tą inwestycją.  
Dziękuję bardzo.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„I znowu Panie Przewodniczący Pan bajki opowiada, bo po pierwsze na halę nie wchodzi 1.500, tylko jak 
trzeba to 4.200 wchodzi nawet. Akustyka jest zupełnie niezła i tam były niezłe koncerty – widocznie Pan 
jeszcze nie był. Jest bardzo dobra akustyka i 4.200 a nie 1.500 wchodzi. Tylko, że hali nie możemy 
zamienić w halę widowiskową, bo tam się inne rzeczy dzieją. Tam się targi odbywają, tam mecze 
rozgrywają kobiety i mężczyźni w ekstralidze i nie można codziennie zmieniać siedzeń na wykładzinę,  
bo tam trenują również. Tak że to jest tylko taka teoria, gadanie, bajki jak powiedziałem, bo to jest 
praktycznie niemożliwe. Tam wchodzi 4.200 nie 1.500 i akustyka jest dobra, tylko że terminów nie ma,  
bo ta hala nie jest z gumy i jeśli zdecydowaliśmy się na to, że funkcjonuje w Bielsku-Białej siatkówka 
męska i żeńska, grają w ekstralidze, to w tym momencie to, co Pan mówi, to jest nierealne po prostu 
ze względu nawet na terminy, bo to się nie da tak wchodzić, że dzisiaj robimy koncert, a jutro grają  
i trenują sobie siatkarki czy siatkarze po prostu. Tak że naprawdę bardzo bym prosił żeby propozycje, 
które są, żeby były realne. A BCK będzie przez lata służył i nie rozliczajmy ile krzesełek, na ile krzesełek, 
bo zobaczmy ile inne miasta dają, jakie pobudowały sale koncertowe potężne – nas na dzisiaj na to nie 
stać. A to, że chcemy udostępnić większej ilości mieszkańców, to nie może być tutaj jakimś zarzutem, tylko 
powinno się chyba to popierać, bo naprawdę inne miasta dały setki milionów [na] sale koncertowe. Tylko 
jak powiedziałem, nas na dzisiaj nie stać, bo my dzisiaj musimy środki przede wszystkim w te rzeczy 
inwestować, w które mamy szansę dostać po raz ostatni środki unijne. Na pewno przyjdzie taki czas,  
że w Bielsku-Białej również, na pewno już nie ja, (…) będzie przedmiotem dyskusji budowa sali 
koncertowej, bo było to również przedmiotem cały czas mojego, i jest mojego, zainteresowania. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Pozwolę sobie udzielić głosu w tej sprawie. 
Kilka spraw. Żeby oczywiście mówić o konkretnej uchwale (…), nad którą obradujemy, inne rzeczy 
techniczne dotyczące obiektów w mieście – można to rozpatrzyć gdzie indziej. Niepotrzebnie Państwo 
apelujecie, aby Pan Prezydent złożył autopoprawkę, bo uchwała jest z mojej inicjatywy i autopoprawkę 
mogę ewentualnie ja złożyć – to tak na marginesie.  
Te 100 tys. na Radę Osiedla (tutaj to taka sama dyskusja była w poprzednim roku, kiedy to uchwalaliśmy) 
– bo powodem ma być to, że coś nie mieści się 75 tys., jakieś pomysły mieszkańców. I ja się zgadzam,  
że tak może być, ale jak ustalimy nawet 100 tys., to będą takie za 101 tys. i też problem nigdy nie zniknie, 
można go mnożyć w nieskończoność. 
Pan Przewodniczący Drabek użył sformułowania, że „wynika to też z tego, że mieszkańcy przychodzą  
i mówią, że po co kolejny plac zabaw”. Ale to ci mieszkańcy właśnie w oderwaniu od nas o tym decydują.  
No więc tutaj widzę wewnętrzną sprzeczność, bo jeżeli mówią, że „dość placów zabaw”, a sami na nie 
głosują? Ja rozumiem, że to mogą być różne osoby, ale to myśmy oddali tutaj decyzję i nie ma się, według 
tej uchwały i wszystkich poprzednich, co do tego mieszać. 
Rozważanie przenoszenia tego – co proponował Pan Matyja – żeby dzisiaj nie obradować a za miesiąc,  
to przypomnę to, co było zresztą na tym spotkaniu z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego. 
Byłem tylko ja, Pan Radny Markowski, Pan Radny Matyja i bodajże Pan Marcin Lisiński i wtedy, bo może 
Pan nie był, Pan nie słyszał, że zależało też mieszkańcom, aby jak najszybciej to uchwalić, żeby Pan 
Prezydent jak najszybciej ogłosił harmonogram, żeby na kolejne etapy było jak najwięcej czasu. Więc tutaj  
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to też wydaje mi się niezasadne. A czy wniosek będzie głosowany czy też nie, to decyzję podejmę  
po wystąpieniu Pana mecenasa, bo pytanie jest cały czas otwarte. 
I bardzo proszę ad vocem do mnie, najpierw Pan Przewodniczący Drabek, a potem Pan Przewodniczący 
Matyja.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  
„Ad vocem to w tym kontekście, że nie ja powiedziałem, że mieszkańcy mówią „dość placów zabaw”, tylko 
osoby, które składają projekty mówią, że „już to mamy, zrobiliśmy, chcielibyśmy zrobić coś więcej, ale 
budżet nie puszcza w zakresie większej, poważniejszej inwestycji”, bo za 75 tys. mogą na przykład 
doposażyć to, co na przykład tam jest. W takim kontekście padła ta moja wypowiedź.  
A jakbym mógł do Pana mecenasa uzupełnić. Dałem przykładowo wskazanie – ale to są tu jeszcze 
dodatkowe faktycznie istotne aspekty związane z tym – że to jest uchwała na rok kolejny (…), czyli będzie 
to zapisane dopiero w uchwale budżetowej grudniowej, podejmowane na 2017 rok, po pierwsze.  
Po drugie, czy my możemy wskazać źródło finansowania, czy jest to zbędne niezbędne? I po trzecie,  
czy w takim wypadku, jeżeli wniosek tutaj Pana Przewodniczącego Matyi był do Pana Prezydenta,  
czy w takim razie Pan Przewodniczący Klimaszewski, jak mówi, „że może wprowadzić autopoprawkę”, czy 
może taką autopoprawkę wprowadzić – bo chyba jest tak samo jak my w tym zakresie obligowany kwestią 
uzgodnień finansowych? 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo.  
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Krótko odnoszę się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego.  
Oczywiście to była pierwsza wersja, ale pierwszy wariant. Natomiast drugi wariant dałem następujący: 
że dzisiaj możemy się zgodzić co do zaakceptowania Pana propozycji – i to oczywiście rozpocznie całą 
procedurę postępowania – natomiast za miesiąc możemy uzupełnić o tę kwotę potrzebną, czyli zwiększyć 
budżet o 750 tys.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak ja rozumiem Panie Radny, ja się odnosiłem do tej pierwszej części, na drugą po prostu nie miałem 
argumentu. 
Bardzo proszę teraz Pana mecenasa”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo,  
słusznie Państwo zauważyli, że ta sprawa dotyczy 2017 roku. Co do roku 2017 nie ma jeszcze projektu 
budżetu, ale to nie oznacza, że nie obowiązują te zasady ustawy o finansach publicznych, które dotyczą 
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każdego budżetu. I tak na dobrą sprawę to odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący Komisji Budżetu Pan 
Radny Matyja, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że do tej pory konsensusem organu 
wykonawczego i stanowiącego mamy objętą kwotę 3,75 mln i taka kwota była akceptowana. W związku  
z tym pojawienie się nowej kwoty na sesji, nieuzgodnionej z Panem Prezydentem, powoduje tutaj istotne 
ograniczenie. Jeżeli Pan Prezydent z góry stwierdza – jako wykonawca budżetu, jako osoba, która za ten 
budżet odpowiada – że również w przyszłości, czyli w projekcie budżetu na rok 2017, na dzień dzisiejszy 
nie widzi takiej możliwości, to niestety, ale tutaj trzeba przyznać rację Panu Prezydentowi, że trudno przy 
sprzeciwie Pana Prezydenta budować taką uchwałę. Zwłaszcza co do tego wskazywania ewentualnego 
źródła pokrycia, to powiem szczerze, że na tym etapie, na jakim jesteśmy w tej chwili, to byłoby trudne, 
ponieważ szczerze mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że kwota tego budżetu to jest pewnego rodzaju kwota 
wirtualna. My nie wskazujemy żadnych konkretnych zadań, my nawet nie wiemy, czy mieszkańcy  
w procesie głosowania „zużyją” – w cudzysłowu – całą tę kwotę. Może się tak okazać, że pomimo 
teoretycznie kwoty (…) tej zapisanej 3,75, suma zadań, które zostaną wybrane w głosowaniu, może być 
3,25. To są wszystko propozycje do budżetu, więc tutaj tak daleko bym nie wchodził.  
Natomiast co do kompetencji Pana Prezydenta. Oczywiście ma Pan Prezydent kompetencje do tego żeby 
się przeciwstawić, bo wyobraźmy sobie, że pada poprawka 10 mln albo 20 mln – trudno sobie wyobrazić 
żeby takie poprawki głosować.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Pan Prezydent chciał zabrać głos – bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jedną uwagę tylko do wypowiedzi Pana mecensa. 
Po pierwsze żadnego mojego sprzeciwu nie ma, bo nie ma do czego być sprzeciwu po prostu. Ja tylko 
przypominam o ustawowych zapisach. Nie ma żadnego mojego sprzeciwu na razie, bo nie było do czego 
sprzeciwu.  
Ja tylko jeszcze raz powtarzam: powiedziałem, że projekt uchwały, którą przedstawił Pan Radny Rodak 
jest niezgodny z prawem. To po pierwsze. Po drugie, że deficytu na ten moment nie widzę żeby zwiększać. 
Natomiast co będzie w przyszłości, to ja się nie wypowiadam, co będzie w przyszłości. W przyszłości różne 
rzeczy mogą być. Ja jestem otwartym człowiekiem. Natomiast dzisiaj mówimy o konkretnej sprawie  
i do tej konkretnej sprawy się odnoszę tylko i wyłącznie. 
A projekt budżetu przedstawia tylko i wyłącznie organ wykonawczy – tylko i wyłącznie – tak ustawa mówi. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. Przy okazji przypomnieliśmy sobie kompetencje dwóch organów, które tu na tej sali 
dzisiaj zasiadają.  
Widzę, że dyskusja dobiegła końca.  
W związku z zaistniałymi informacjami, wyjaśnieniami i stwierdzeniem, że wniosek Pana Radnego 
Maurycego Rodaka jest bezpodstawnym, przystępujemy do głosowania projektu uchwały, który 
przypomnę, dwie Komisje w tej wersji opiniowały: Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności – 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? Dziękuję. 
Informuję, że przy 2 głosach wstrzymujących uchwała przeszła. 
Bardzo dziękuję tym Radnym, którym nie do końca ten kształt uchwały odpowiadał ze względu na kwotę, 
że również zagłosowali za tą uchwałą. Po prostu dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców pewnie też.  
Chociaż tutaj, jeśli chodzi o reprezentowanie gminy, to tylko Pan Prezydent ma takie uprawnienia. 
Przechodzimy do następnego punktu obrad, punkt numer 17, Druk 296, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.  
Bardzo proszę – kto przedstawia?”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Komendant Straży.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Komendant – bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Przewodniczący nie udziela mi głosu – dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przepraszam Pana Komendanta.  
A w którym punkcie? Nie zauważyłem. Czy sprawa może poczekać, czy wracamy krok do tyłu?”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przepraszam na chwilę, przepraszam na chwileczkę Panie Komendancie. 
Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze do tej sprawy wrócić już po głosowaniu.  
Proszę Państwa naprawdę ja apeluję do Szanownej Rady o rozsądek. Mamy zatwierdzony  
– jak powiedziałem – budżet, mamy plan inwestycyjny i jest lista rezerwowych inwestycji, o które wszyscy 
Radni m.in. postulowali i czeka w kolejce ta sprawa, żeby się jakieś środki zwolniły, żebyśmy zrobili. Mogę 
tu wymieniać z pamięci, ile tych inwestycji jest do zrobienia. I teraz Państwo mówicie – bo w sam raz jest 
punkt budżet tzw. obywatelski – to dajmy do tego budżetu. Ja też jestem za tym żeby „fajnie, ile najwięcej 
dać żeby ludzie sobie dzielili”, ale za chwilę będzie następna sesja albo będzie Komisja i powiemy  
„a co z tą ulicą Szeroką, a co z tą Kowalską jest ulicą i (…) Zapory?” i tak możemy mnożyć – przepraszam 
bardzo. I to trzeba zdecydować, czy mam robić ulicę Zapory czy nie robić, czy Kowalską robić czy nie 
robić, czy mamy Szeroką robić, Czołgistów czy nie robić, czy mamy Sobieskiego w Starym Bielsku  
i Wapienicy robić czy nie robić? Proszę Państwa to są takie wybory. I proszę nie udawać, że nie wiemy,  
że takie sprawy są, bo udajemy tutaj, że nie ma takiej sprawy. Bo to się mnie atakuje za to, że nie  
ma Kowalskiej, Czołgistów itd., itd., a tu się chce pieniądze dać na to. To proszę zdecydować, czy mamy  
to robić czy to. I to jest rzetelna, uczciwa dyskusja wtedy, że wyrzucimy – jeszcze dwa lata – wyrzucimy 
ulicę Czołgistów i jeszcze Kowalską wyrzucimy, Sobieskiego, a damy, zwiększymy. I to jest rozmowa 
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konkretna i wtedy naprawdę jestem otwarty na taką dyskusję. Ale takie wrzucanie, że na jednej sesji 
wyrzucamy Kowalską i te wszystkie, które mówiłem, na drugiej sesji wrzucamy obywatelski budżet,  
a na trzecią wrzucamy jeszcze 10, 20 remontów chodników, ulic i innych rzeczy, to jest nieuczciwa gra  
po prostu – to nieuczciwa gra.  
Pan Radny Drabek na swoim Facebooku podał jaki sukces odniósł wielki, że plac Niemczyka wszedł  
do planu. Przepraszam bardzo, a jest w budżecie w tym roku plac Niemczyka? Jest plac Niemczyka?  
A nie ma placu Niemczyka. A właśnie, staramy się żeby ten plac Niemczyka [zrobić] – a nie, że Pan Radny 
Drabek chodzi za tym. Bo dlatego że ten plac Niemczyka od 10 lat mamy w planie, że chcemy  
go, i tu Radni chodzą z Komorowic od dziesięciu lat za nim, chcemy go zrobić. Właśnie, ale pieniędzy 
jeszcze na niego nie mamy. My na razie chcemy, bo myślimy, że znajdą się jakieś środki w tym roku 
jeszcze – może z wolnych środków – że ten plac Niemczyka zrobimy. To właśnie – to plac Niemczyka 
mamy nie robić, a budżet obywatelski zwiększyć mamy? To trzeba być rzetelnym w takich dyskusjach 
naprawdę, jak takich placów Niemczyka jeszcze jest – nie wiem – 10, 20 pozycji, które czekają. Dlatego 
apeluję o uczciwą, rzetelną rozmowę i dyskusję, a nie, że na jednej sesji coś innego, na drugiej sesji coś 
innego. A budżet jest tylko jeden i pieniądze są tylko jedne. Ale jak się coś tylko powie – i to nie,  
że to Radni mówią, dlatego że mamy to od lat w budżecie zapisane, w rezerwach gdzieś tam – że trzeba 
to wreszcie zrobić, to się od razu ogłasza wielki triumf, jak to się działało i się udało zrobić właśnie  
na przykład plac Niemczyka. A to nie żadne interwencje, tylko dlatego, że my mamy ten plac Niemczyka, 
od 10 lat jak powiedziałem, zapisany w naszych planach. Tak samo jak była Kowalska, Szeroka  
i Czołgistów.  
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Prezydencie. 
Ja bym chciał, bo już jesteśmy po głosowaniu, bardzo proszę o streszczone… 
Bardzo proszę Pan Radny, Pan Przewodniczący Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja Panie Prezydencie na swoim Facebooku nie napisałem ulicy Kowalskiej, tak że… I staram się być 
rzetelnym w tej dyskusji. I przez to, że jestem myślę rzetelny, to musimy podjąć się czegoś takiego  
jak stwierdzenia wagi.  
Po jednej stronie nasza propozycja mówi o kwocie 750 tys. – i według mnie żadnej ulicy nie zrobimy  
za 750. Właśnie ta rzetelność to nie jest 200 tys., tylko 100 tys. na Radę Osiedla czy na osiedla. I ja myślę, 
że może przyjdzie taki czas – pewnie już nie dzisiaj, ale za jakiś czas – być może dogadamy się, biorąc  
i hołdując zasadzie rzetelności. 750 to jest skala, która powoduje, że „zadowolimy” – w cudzysłowu –  
30 osiedli, zwiększymy o 25 tys. Natomiast po drugiej stronie szali to trudno brać po uwagę (…),  
czy to plac Niemczyka, czy to Kowalska, bo to jest rząd wielkości 3 mln czy 4 [mln].  
Myślę, że dzisiaj nie będziemy już na ten temat dyskutować, ale zostawiam do namysłu Panu Prezydentowi 
koncepcję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Panie Prezydencie ja się niezwykle cieszę, że Pan bądź też służby Panu podległe czy ktoś śledzi mojego 
Facebooka i zauważa co tam się pojawia, tylko bym chciał uszczegółowić. 
Plac Niemczyka faktycznie jest od wielu lat, bo to była jedna z moich pierwszych interpelacji z 2006, 2007 
czy tam 2008 roku – mogę ją znaleźć, nie mam przy sobie archiwów i wniosków – między innymi. 
I wcześniej też mieszkańcy o to, bo to nie Drabek sobie wymyślił taką czy inną inwestycję, tylko 
mieszkańcy się zgłaszają z prośbami, z wnioskami itd. Więc te wnioski były (…) faktycznie – i zgadzam się 
z Panem Prezydentem – bardzo dawno temu.  
Kolejnym krokiem udało się. W 2014 na jesieni były właśnie szerokie konsultacje, prezentacja projektów, 
mieszkańcy byli przekonywani, że za niedługo ten plac będzie remontowany i dlaczego. I jaka tam 
informacja padła – nic innego, tylko skan pisma odpowiedzi na moje pytanie, w trakcie którego 
odpowiedział Pan, że nie ma Pan takich środków i Pan nie przewiduje. A odpowiedź była taka, że jednak 
się znajdą, za co dziękuję serdecznie. I tylko, i wyłącznie w tym zakresie, jest tam skan pisma, które 
otrzymałem z Urzędu Miasta Bielska-Białej. Nie ma napisane, że Przemysław Drabek wpisał coś cokolwiek 
do budżetu. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Chyba nie do końca Panie Przewodniczący, bo chyba komentarz jest tam zdania na ten temat.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jest komentarz i proszę nie mówić, że tylko jest skan dokumentu. Jest komentarz Pana – jedno zdanie – 
że warto jednak działać…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Nie, nie... Zamykam…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Proszę mówić prawdę Panie Przewodniczący.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie proszę się zgodzić, że zamykamy już tę dyskusję.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przepraszam, ale mówmy prawdę sobie tutaj.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak, ale ja nie znalazłem…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Nie jest tylko skan, jest komentarz Pana Przewodniczącego Drabka.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Proszę tam sobie wygooglować, pewnie zaraz Panowie znajdą.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja muszę się odnieść, bo Pan przed chwilą powiedział, że (…) powiedziałem nieprawdę.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dobrze udzielę trzeci raz w trybie ad vocem. Ale jak Pan Przewodniczący zaogni to będzie mi przykro. 
Bardzo proszę.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie ja tylko chciałem się odnieść, że ja nie powiedziałem – jakby Pan dokładnie przesłuchał 
tę moją wypowiedź – ja nie powiedziałem, że skomentowałem. Tylko i wyłącznie nie napisałem tam,  
że to ja wpisałem do budżetu kwotę na plac Niemczyka. A cieszę się, że warto się przypominać, bo taka 
odpowiedź padła właśnie na zadane pytanie na poprzedniej sesji.  
Dziękuję bardzo.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Szanowni Państwo Radni i wszyscy, bo większość z nas korzysta z Facebooka i dobrze wiemy,  
że przedstawiamy tam tylko informacyjnie rzeczy, które dzieją się w mieście. Nikt nigdy nie chciał 
przypisać sobie nie swoich zasług – to w ogóle się nie zdarza…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej  
w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„I w związku z tym proponuję przejście do kolejnego punktu obrad.  
Dziękuję Panu Komendantowi za cierpliwość i bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

 
Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz Gładysz 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 
proponowana zmiana jest uzasadniona z uwagi na ograniczenie kompetencji Straży Miejskiej w zakresie 
użytkowania urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń, i co się z tym wiąże bezpośrednio, z ilością 
wytwarzanych dokumentów, które są rejestrowane i wysyłane z siedziby Straży Miejskiej. A drugim 
zasadniczym argumentem przemawiającym za, jest potrzeba społeczna powołania nowego Referatu  
ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki. Skutki finansowe związane z przesunięciami kadrowymi mieszczą się 
w granicach osobowego funduszu płac, zaplanowanego w budżecie Straży Miejskiej, natomiast zmiany nie 
powodują w żadnym stopniu zwolnień pracowników. 
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Dodam, że projekt tej uchwały opiniowała Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – 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.  
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Natomiast widzę, że Pani Radna Waluś jest na sali, a nie widzę… Czy Pani Radna po prostu nie głosowała? 
Pani Radna nie głosowała, czy jest za, czy przeciw?  
Pani Radna nie głosowała. 
Zachęcam wszystkich do głosowania, bo jednak po to tu przychodzimy.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2015 roku.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo,  
zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Prezydent w terminie  
do 31 marca każdego roku składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Załącznikiem do uchwały jest sprawozdanie z realizacji zadań gminy i powiatu, podejmowanych  
w 2015 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
Sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy działań w zakresie wspierania rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, a druga część dotyczy działań w zakresie 
organizowania pieczy zastępczej.  
I tak w roku 2015 rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, korzystały  
ze wsparcia asystentów rodziny, ze specjalistycznego poradnictwa psychologa, pedagoga, terapeuty,  
a dzieci z tych rodzin miały możliwość uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez świetlice 
środowiskowe. 
Współpracę z asystentem rodziny podjęło 91 rodzin, w tym 16 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd.  
Z tymi rodzinami pracowało 7 asystentów. Z kolei wsparciem psychologicznym zostały objęte 493 rodziny, 
a 601 dzieci z rodzin przeżywających problemy skorzystało z pomocy oferowanej przez świetlice 
środowiskowe. 
W naszym mieście funkcjonuje 14 świetlic środowiskowych, z tego 12 prowadzonych jest przez 
Środowiskowe Centrum Pomocy, a prowadzenie 2 zostało zlecone organizacjom pozarządowym. Wszystkie 
te działania miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny, a w efekcie umożliwiły pozostanie dzieci  
w środowisku rodzinnym, bez konieczności umieszczania ich w pieczy zastępczej. 
Druga część sprawozdania przedstawia funkcjonowanie w naszym mieście systemu pieczy zastępczej. 
Piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach – w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W ubiegłym 
roku funkcjonowało w naszym mieście 201 rodzin zastępczych, w tym 12 rodzin zawodowych oraz  
3 rodzinne domy dziecka. Przebywało w tych rodzinach łącznie 291 dzieci. Powstało 26 rodzin zastępczych, 
w których umieszczono 50 dzieci, w tym 8 dzieci udało się przenieść z pieczy instytucjonalnej. Z kolei  
w ubiegłym roku 29 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą, z czego 6 dzieci powróciło do rodziny 
naturalnej, a 10 zostało przysposobionych. 
Chciałam też zaznaczyć, że rok 2015 był czwartym rokiem funkcjonowania nowej ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej i na przestrzeni tych lat obserwujemy w naszym mieście rozwój 
rodzicielstwa zastępczego. Na koniec 2012 roku funkcjonowało 178 rodzin zastępczych, w tym 7 rodzin 
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zawodowych, 1 rodzinny dom dziecka. Natomiast już na koniec 2015 roku mamy 200 rodzin zastępczych, 
w tym 12 rodzin zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka. 
Niezależnie od świadczeń finansowych, rodziny zastępcze mogą korzystać z szeregu form pomocy  
i wsparcia pozafinansowego. Każda rodzina zastępcza ma przydzielonego koordynatora – aktualnie jest 
zatrudnionych 13 koordynatorów. I też taka uwaga, że na przestrzeni ubiegłego roku zwiększono 
zatrudnienie z 7 na 13 koordynatorów, w związku ze zmianą stanu prawnego – wcześniej 1 koordynator 
zajmował się 30 rodzinami, natomiast w tej chwili 15 rodzinami. 
Podejmowaliśmy też różnorodne działania mające na celu propagowanie rodzicielstwa zastępczego  
w naszym mieście, organizowane były też szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i szkolenia 
istniejących już rodzin zastępczych.  
Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, to na terenie naszego miasta funkcjonuje Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który dysponuje łącznie 93 miejscami. W skład tego Zespołu 
wchodzą 4 placówki. Na przestrzeni ubiegłego roku w Zespole zostało umieszczonych 168 dzieci. Dane 
wskazują, że wzrasta liczba dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej i na przykład w ubiegły roku, 
z uwagi na częsty brak miejsc występujących w Zespole Placówek, 8 dzieci zostało umieszczonych  
w placówkach na terenie innych powiatów. 
Kolejne zadanie, które realizujemy, to pomoc dla usamodzielnianych wychowanków w pieczy zastępczej,  
to pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Również wychowankowie mogą 
skorzystać z pomocy w formie mieszkania chronionego. W naszym mieście funkcjonują dwa mieszkania 
chronione. W ubiegłym roku 9 wychowanków skorzystało z takiego wsparcia, a w ogóle 112 pełnoletnich 
wychowanków pozostawało w procesie usamodzielnienia, a 42 ten proces zakończyło.  
Na wszystkie zadania – te powyżej omówione – z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
wydatkowaliśmy łącznie 13.254.347,00 zł.  
Dziękuję. 
Wszystkie te zadania szczegółowo opisane są w sprawozdaniu.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak, tak, jest bardzo wyczerpujące. 
Dodam, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę przechodzimy do punktu 19, Druk Nr 298, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
Bardzo proszę. 
Pani Dyrektor…”. 
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Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Pani Iwona Zaporowska 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Iwona Zaporowska.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Miło mi, bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Pani Iwona Zaporowska 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo, 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na organy stanowiące 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia, w formie uchwały, opłaty za pobyt w izbach 
wytrzeźwień i w placówkach, biorąc pod uwagę przeciętny koszt pobytu osoby doprowadzonej  
do wytrzeźwienia. 
Opłata podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. I obwieszczeniem z dnia 11 lutego tego roku Ministra Zdrowia 
ogłosił, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt osoby w izbach wytrzeźwień po waloryzacji wynosi 
299,98 zł. I dokonując analizy za lata…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale bardzo proszę o ciszę, to są naprawdę ważne rzeczy.”. 

 
Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Pani Iwona Zaporowska 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„…dokonując analizy danych za 2009-2015 oraz w oparciu o plan finansowy tego roku, przeciętny koszt 
pobytu 1 osoby w naszym Ośrodku wynosi 287,78 zł. I biorąc pod uwagę windykację należności oraz 
określoną przepisami prawa maksymalną opłatę za pobyt w izbach, przedmiotowa uchwała proponuje 
opłatę za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w wysokości 295,00 zł. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 
Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej [i Sportu] oraz 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie Komisji są pozytywne. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 20 porządku obrad, Druk Nr 303, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
Bardzo proszę o przestawienie treści uchwały.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo,  
to jest kolejna uchwała tego typu odnośnie przekazania w nieodpłatne użytkowanie majątku Szpitalowi. 
Majątek został zakupiony przez miasto, pozostaje jego własnością, a Szpital go użytkuje na zasadach 
określonych w umowie. A wykaz przekazywanego majątku stanowi załącznik do uchwały. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Przypomnę, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
i [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie Komisji są pozytywne. 
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 20a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim 
dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 
świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego 
ziemskiego 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 20a, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia 
Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego powierzenia Podbeskidzkiemu Ośrodkowi Interwencji 
Kryzysowej w Bielsku-Białej świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców 
powiatu bielskiego ziemskiego. 
Ponownie Panią proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo, 
miasto Bielsko-Biała od 2000 roku realizuje zadania na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego w zakresie 
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a porozumienie w tym zakresie, które aktualnie 
obowiązuje, obowiązuje od 2006 roku. Stąd podjęto rozmowy z powiatem bielskim na temat zwiększenia 
minimalnego udziału powiatu w kosztach prowadzenia Ośrodka z 20 na 30%. I stąd uchwała zmieniająca 
w tym zakresie; powiat wyraził zgodę. 
Dziękuję.”. 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Nad projektem uchwały obradowała – tak jak i poprzednio – Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej [i Sportu] – opinie Komisji są pozytywne. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 299, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi. 
Bardzo proszę o przedstawienie – Pani Dyrektor Sobczak.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 
przedstawiamy projekt uchwały w sprawie usług dodatkowych świadczonych fakultatywnie 
zainteresowanym mieszkańcom. Uchwała ta jest kontynuacją uchwały obecnie obowiązującej, podjętej  
27 sierpnia 2013 roku przez Wysoką Radę.  
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie organ stanowiący  
ma obowiązek określić szczegółowe zasady świadczenia tych usług – w trochę odrębny sposób  
jak to miało miejsce do tej pory – dlatego przedstawiamy projekt nowej uchwały. 
Uchwała ta reguluje dwie kwestie. Jedna jest to fakultatywne zamawianie przez właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych i letniskowych płatnej usługi odbioru i odbioru odpadów problemowych i transportu  
do PSZOK. Tutaj ceny za te usługi nie ulegają zmianie w stosunku do uchwały obecnie obowiązującej.  
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Drugim elementem przedstawionego projektu uchwały jest fakultatywne zamawianie przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych i wielkogabarytowych. 
Tutaj transport kontenera jest w cenie dotychczasowej, jak w obowiązującej uchwale, natomiast 
zagospodarowanie tych odpadów według wagi i cennika Zakładu Gospodarki Odpadami, do którego będą 
kierowane te odpady.  
I ostatnim elementem tej uchwały jest odbiór odpadów mokrych, suchych i zmieszanych z nieruchomości 
niezamieszkałych ponad ilość wskazaną w deklaracji. Tutaj zaproponowana cena jest to cena równa 
wysokości opłaty zagospodarowania odpadami za dany rodzaj kontenera. Tak że tutaj te stawki opłat 
zostały ujednolicone.  
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym ogłoszonym 5 lutego na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim, w magazynie ratuszowym oraz na słupkach ogłoszeniowych na terenie miasta 
Bielska-Białej. Konsultacje były prowadzone w okresie od 13 do 22 lutego. W wymaganym terminie 
wpłynęła  
jedna uwaga, jednak nie dotyczyła ona przedmiotu konsultacji.  
Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, [Komisja] 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– opinie są pozytywne. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 22, Druk Nr 300, tj.: Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-
Białej. 
Bardzo proszę – ponownie Pani Dyrektor Sobczak.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Bielska-Białej.  
Jest to projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 3 marca 2016 roku przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, bowiem tego typu uchwała, akt prawa miejscowego, podlega opiniowaniu.  
I również projekt tej uchwały został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zasadami,  
które omówiłam przy poprzedniej uchwale. 
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Przedmiotowy projekt uchwały wprowadza selektywną, obligatoryjną zbiórkę opakowań szklanych  
u źródła. Obecnie odpady te zbierane są w „dzwonach”, niemniej – ze względu na fakultatywny charakter 
korzystania z tych pojemników – z roku na rok maleje ilość surowców, która jest w nich zgromadzona. 
Wprowadzenie selektywnej zbiórki szkła u źródła ma na celu zapewnienie uzyskania koniecznych 
poziomów odzysków surowców wtórnych, wymaganych przez Unię Europejską i prawo krajowe.  
Co roku wymagany poziom rośnie i przy stałym osiąganym na poziomie 18-20% poziomie odzysku,  
przy uproszczonej dualnej selektywnej zbiórce – jaką w tej chwili mamy w naszym mieście – niestety  
w kolejnych latach nie będzie możliwe przekroczenie wyższych pułapów odzysku w wymaganych latach 
kolejnych. Tutaj powiem, że – słowem przypomnienia – że dla 2012 roku był to 10% poziom odzysku,  
w 2013 – 12, a my osiągaliśmy 17, w 2014 poziom odzysku wymagany to 14%, miasto Bielsko-Biała 
osiągało prawie 19%, w 2015 roku już jest wymagane 16%, tutaj również około 19% osiągnęliśmy  
za zeszły rok. Natomiast w kolejnych latach to jest 18%, następnie 20, następnie – skokowo –  
w 2018 roku 30%, w 2019 – 40[%] i w 2020 – 50%. Już w tej chwili, zgodnie z komunikatem Unii 
Europejskiej, planuje się w ramach programu „Zero odpadów dla Europy” wprowadzić jeszcze wyższy 
poziom odzysku surowców wtórnych po roku [20]20, to jest 65% poziomu odzysku. Natomiast biorąc pod 
uwagę, że pozyskiwane surowce, według obecnie funkcjonującego systemu zbierania surowców, pozwala 
nam na osiąganie pewnego pułapu, w kolejnych latach będziemy musieli uzyskać przy selektywnej zbiórce 
większą ilość surowców.  
Ilość surowców pozyskiwana z tzw. „dzwonów”, które w tej chwili w 65 lokalizacjach mamy  
– rozstawionych około 240, w tym ponad 1/3 na szkło – co roku uzyskujemy coraz mniej surowca.  
W 2013 roku przykładowo z „dzwonów” rozstawionych na terenie Bielska-Białej zebrano 204 t szkła 
opakowaniowego, w 2014 już 170 [t], w 2015 tylko 28 [t]. Dlatego konieczne jest wprowadzenie 
obligatoryjnej selektywnej zbiórki, ponieważ jak widzimy (…) nieefektywna jest ta zbiórka fakultatywna, 
prowadzona do tej pory w ramach obowiązującego systemu gospodarki odpadami. 
Przedstawiony projekt uchwały wprowadza zasady zbierania selektywnego szkła u źródła w ten sposób,  
że domy jednorodzinne i domy letniskowe będą oddawały selektywnie zebrane opakowania szklane  
w workach, na zasadzie „worek za worek”. Worki będą dostarczane przez firmę wywozową od pierwszego 
miesiąca, a będzie to 1 lipca 2016 roku. Mieszkańcy (…) otrzymają po worku na te odpady; w momencie 
wystawienia większej ilości worków tutaj można również we własnych wystawiać nadwyżkę. Przy odbiorze 
będzie zostawiana taka liczba worków, ile zostało odebrane – nie ma tutaj limitu odbioru tego szkła. Szkło 
będzie odbierane raz w miesiącu, będzie to ręczny załadunek przez pracowników wykonawcy na otwarte 
samochody skrzyniowe. Celem takiego rozwiązania jest uzyskanie jak najmniej potłuczonego surowca  
po to, aby móc go dosegregować na szkło transparentne i kolorowe i przekazać do recyklera, bowiem 
poziomy odzysków uzyskujemy tylko z surowców, które udało się sprzedać recyklerowi. 
Jeżeli chodzi o domy wielorodzinne proponuje się prowadzić selektywną zbiórkę szkła u źródła, tak jak  
do tej pory, czyli i jak przed ’13 rokiem, i jak w ciągu ostatnich prawie 3 lat nowego systemu gospodarki 
odpadami, tj. w „dzwonach” 1,5 m3 odbieranych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Oczywiście liczba 
tych „dzwonów” zostanie zwiększona, dostosowana do potrzeb poszczególnych osiedli, poszczególnych 
grup budynków. W przypadku ścisłej zabudowy technicznej, niemożliwości podstawienia tego typu 
pojemników, indywidualnie będzie rozważana możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemnik 120 l, 
odbierany również z taką częstotliwością jak „dzwony”. 
I ostatnim elementem są rodzinne ogrody działkowe, które zostaną również wyposażone w „dzwony” 
1,5 m3, opróżniane raz na miesiąc. Zapisy te wchodzą w życiem z dniem 1 lipca 2016 roku. 
Natomiast nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte tym systemem od 1 stycznia 2017 roku,  
ze względu na to, że tutaj wysokość opłaty jest uzależniona od liczby odebranych pojemników. W związku 
z tym konieczne będzie składanie nowych deklaracji, nowych zapotrzebowań na pojemniki i będzie  
to miało miejsce w drugiej połowie roku, kiedy też to zostanie, Wysokiej Radzie, przedstawiona propozycja 
wprowadzenia stawki za odbiór odpadów szklanych, kiedy będziemy mieć już pierwsze rzeczywiste dane  
z kosztów tego systemu zbierania tego surowca. 
Chciałam również podkreślić, że zaproponowane rozwiązanie zostało w ten sposób przygotowane, aby nie 
podwyższać opłaty, tej ryczałtowej, dla mieszkańców i domów letniskowych, aby w ramach ponoszonej  
w tej chwili przez mieszkańców opłaty, ten dodatkowy transport, dodatkowy odbiór mógł być realizowany.  
Chciałam również podkreślić, że w ramach selektywnego odbioru szkła przewiduje się zbieranie opakowań 
szklanych, tj.: butelek, słoików po napojach, po żywności, po środkach kosmetycznych i domowej chemii. 
Jest to zasada zbierania tego surowca, która obowiązywała zarówno przed 2013 rokiem na terenie 
naszego miasta, w „dzwonach” rozstawionych w mieście, jak i w czasie ostatnich trzech latach i nadal 
będziemy to w ten sposób to prowadzić. Natomiast do tych opakowań szklanych nie należy wrzucać: szkła 
zanieczyszczonego, szkła z nakrętkami, korków, a także szkła naczyń, kieliszków, szklanek, porcelany, 
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fajansu – te odpady nadal wrzucamy do odpadów suchych. I oczywiście nie zmienia się zasada 
pozbywania się odpadów remontowo-budowlanych, w tym szyb, luster, które oddajemy do PSZOK-u jako 
odpady z remontu mieszkań czy zmiany wyposażenia wnętrza.  
I ostatnia sprawa. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru – tak jak już powiedziałam – na nieruchomościach 
wielorodzinnych będzie to nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, natomiast ta częstotliwość odbioru będzie 
indywidualnie dostosowywana do potrzeb danej lokalizacji „dzwonów”; tam gdzie będzie więcej tego szkła, 
będzie ono odbierane częściej, np. raz w tygodniu. 
Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Nad projektem uchwały obradowały Komisje: Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, [Gospodarki] 
Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
Ja myślę, że to jest też ważne, że tutaj tak naprawdę ta selekcja dotyczy opakowań szklanych, czyli 
butelek i słoików – tak (…) w jakimś pewnie uproszczeniu. Mam takie pytanie: A szklanka po musztardzie, 
tzw. musztardówka, bo była opakowaniem…”.  

 
Głos z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„…– nie, są, wracamy do tradycji – i wtedy po umyciu to mam dać do suchych czy do mokrych?”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Jako że jest to zaliczane do opakowań, a że Pan wykorzystuje to w innym sposób żeby być…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„A ja tego nie powiedziałem.”.  

 
Śmiech. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„…ekologicznym…”. 

 
Śmiech. 
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Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami – Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„To mimo wszystko trafia to do opakowań.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Rozumiem. Oceniamy według siebie trochę – tak, tak. Ja pytałem o musztardę i szklankę.”. 

 
Głosy na sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę o spokój. 
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Temat jest poważny, zrobiło się żartobliwie, ale to idąc na kompromis to może jak bezpośrednio  
po musztardzie to do opakowań, a jak po miesiącu używania to wtedy do suchych i będzie po sprawie.  
Ale bez żartów, mam takie pytanie. Ta uchwała – zawarta w Druku Nr 300 – z informacji uzyskanych  
na posiedzeniu Komisji, podniesie koszty funkcjonowania systemu, tak z grubsza licząc, około 3 mln 
rocznie, czyli taki będzie efekt przyjęcia tej uchwały.  
Dwa. Mamy (…) drugi element – szereg uwag mieszkańców związanych właśnie z metodą zbierania, czyli 
kolejnego worka, który trzeba będzie gdzieś u siebie na posesji przetrzymywać i zagospodarować  
te śmieci, czyli wskazuje to tyle, że wracamy jakby do tego co mieliśmy lata temu. Tak jak Pani przed 
chwilą powiedziała w 2013 roku 170 czy 200 t było zbieranych odpadów tych szklanych, opakowań 
szklanych w „dzwonach”, w tej chwili w tym roku 20 kilka ton. To wskazuje tyle, że ten system gospodarki 
odpadami, który został wprowadzony dwa lata temu – bo czas biegnie bardzo szybko – czy trzy,  
był po prostu błędny – tak jak wskazywaliśmy pewne wskazania, że… Właśnie – podział na tylko  
i wyłącznie na te dwie frakcje był przekazywany, że to będzie rozwiązanie optymalne, idealne i dobrze 
funkcjonujące. Odzwyczailiśmy znowu mieszkańców od segregacji, przekazaliśmy informację „będzie 
trochę drożej, ale ułatwimy Wam życie, więc będą tylko dwie frakcje”, a tutaj niestety wracamy  
do początków, czyli faktycznie prawdopodobnie to, co Pani (…) Kierownik powiedziała, że w kolejnych 
latach ten stopień odzysku będzie musiał być tak wysoki, że będziemy wracali prawdopodobnie  
do systemu pełnej segregacji, żeby ten odzysk mógł spełniać te warunki. Dlatego uważam, że błędem było 
wprowadzenie tego typu projektu wcześniej, który w tej chwili musimy, w którym musimy w tej chwili 
odkręcać. To jest jedno. 
Dwa. Mam jeszcze taką prośbę i wniosek, bo tutaj w Druku Nr 300, bo ja rozumiem, że on będzie  
z autopoprawką i tu nie będzie używane stwierdzenie „szkło”, tylko „opakowania szklane” – czy…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tutaj ja odpowiem, bo już do mnie dotarła informacja.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…czy to uda się w tym Druku też jeszcze wprowadzić? 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Na pozostałe pytania odpowie Pani Dyrektor, natomiast jeśli chodzi o sformułowanie „szkło”  
czy „opakowania szklane”, ja też uważam, że bardziej logiczne jest (…) „opakowanie szklane” – tak jak 
Pan Przewodniczący – ale ustawa tego nie przewiduje. I dzisiaj już dostałem potwierdzenie, że niestety 
trzeba postępować zgodnie z ustawami, to dalej obowiązuje, że tak się postępuje. 
Bardzo proszę Pani Kierownik.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Odnosząc się do kwestii podwyższenia kosztów transportu dodatkowej frakcji szkła, (…) oczywiście 
wprowadzenie każdej kolejnej frakcji odpadów to są dodatkowe koszty transportu. Zaplanowane koszty  
do poniesienia przez Gminę Bielsko-Biała na odbiór selektywny szkła, w pierwszej połowie 2016 roku oraz 
przez cały rok 2017 i 2018 przykładowo, został zaprojektowany w miarę posiadanych środków oraz 
nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich. W związku z tym 
szacuje się, że przy niezmienności innych czynników, mających wpływ na koszty gospodarowania 
odpadami, uda się nie podnosić tej opłaty w najbliższych latach.  
Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, czy system dualny (…) był wyborem optymalnym. Tak, był 
wyborem optymalnym, to nie była pomyłka. Gdyby założyć, że od 1 lipca 2013 roku miałyby być 
utrzymane metody zbierania selektywnego u źródła trójpojemnikowego, wówczas mielibyśmy na każdej 
nieruchomości sześć pojemników, bo byłby to plastik, papier, szkło, balast tak zwany, odpady 
biodegradowalne i selektywnie zbierany popiół – sześć pojemników. Czyli rok 2013, kiedy mieliśmy  
do osiągnięcia zaledwie poziom 14% czy rok 2014, kiedy ten procent był o 2% wyższy i nie było potrzeby 
osiągać 30%, mieszkańcy ponosiliby wyższą opłatę za transport tych sześciu frakcji, za wyposażanie  
w pojemniki, worki dla tych sześciu frakcji. Wreszcie mieszkańcy przez te kolejne lata ponosiliby zbędny 
trud gromadzenia na tyle frakcji. Rozwiązanie przyjęte z podziałem dualnym na początek systemu, miało 
celu optymalizację działań w zakresie wdrożenia selektywnej zbiórki, która miałaby charakter powszechny. 
Chcieliśmy, aby wszyscy mieszkańcy – również bloków, małych mieszkań – zaczęli selektywnie zbierać  
co do zasady. Czyli pierwszym krokiem było wprowadzenie tego drugiego pojemnika. 
Pragnę przypomnieć, że selektywne zbieranie papieru, plastiku i szkła, przed 2013 rokiem, tak naprawdę 
było marginalne w stosunku do wszystkich nieruchomości, które oddawały odpady ze swoich 
nieruchomości. Przy poziomie odzysku, który wynosił 10% w 2012 roku, poziom selektywnej zbiórki 
wynosił 7 – i kilka cyfr po przecinku – procent. Tak że to obrazuje, jak niewiele surowców było zbieranych 
z całego strumienia odpadów. Już w roku kolejnym na 12%, które było wymagane, osiągnęliśmy 16, tylko 
segregując na dwie frakcje. I dlatego właśnie po to, aby z jednej strony upowszechnić nawyk 
selektywnego zbierania, dzielenia śmieci, z drugiej strony po to, aby uzyskać konieczne poziomy odzysku, 
czyli w tej wysokości, która jest wymagana i zoptymalizować koszty odbioru. Im mniej frakcji do odbioru, 
tym tańsze koszty odbioru. W związku z tym przez te kolejne lata zaoszczędziliśmy mieszkańcom trudu 
selektywnego gromadzenia w domach, w mieszkaniach na ileś tam frakcji, natomiast kolejne lata 
wymuszają na nas, że trzeba tę selektywną zbiórkę rozwijać, rozszerzać i jest to kolejny etap, kolejny krok 
we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękujemy bardzo. 
Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Z tej wypowiedzi wynikają dwie rzeczy, że ta nadwyżka, która w tej chwili jest, zostanie spożytkowana  
na podniesione te koszty – czyli do czasu kiedy ona się skończy jest szansa, że nie będą podniesione 
koszty, przeniesione na mieszkańców Bielska-Białej. Ale ta nadwyżka zapewne – tak jak Pani powiedziała – 
może się skończyć w 2017 czy ’18 roku – to jest po pierwsze – więc prawdopodobnie będzie Gmina 
zmuszona podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami. To wynika z tej odpowiedzi. 
Dwa – kwestia odzysku. No właśnie to było bardzo wygodne faktycznie rozwiązanie – dwa pojemniki.  
Ja nie mówię, że to nie było wygodne, tylko (…) argumentacja była zupełnie inna. Ja pamiętam,  
jak przedstawiałem argument, że miałem faktycznie trzy frakcje, które były odbierane za darmo, jeden 
pojemnik, za który się płaciło faktycznie – rzeczy, które musiały (…) zostać wyrzucone. I faktycznie wiele 
osób niezamieszkujących w domach jednorodzinnych płaci dużo, dużo wyższe opłaty za zagospodarowanie 
odpadami niż płacili wcześniej. Argumentem właśnie na te dwie frakcje, m.in. wtedy było przedstawiane  
– taki argument – że po to jest zbudowana za, nie wiem, 93 – o ile dobrze pamiętam – miliony złotych 
właśnie sortownia śmieci, że tam ten odpad będzie dużo lepiej przesortowany niż my jesteśmy w stanie  
to zrobić w domu. I problem właśnie polega na tym, że wtedy te argumenty były inne, teraz jest inne  
i wskazanie jest takie, że prawdopodobnie za chwilę będziemy tak czy owak musieli – z tego, co Pani 
Kierownik powiedziała, wskazując ilość odzysku surowców wtórnych – mieć te sześć, siedem pojemników 
na terenie posesji czy w mieszkaniach, plus do tego ponosić jeszcze dużo, dużo wyższe koszty odbioru 
tych odpadów. Tu coś jest nie tak. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Zanim Pani Kierownik, to jeszcze Pani Radna, bo być może do obydwu wystąpień. 
Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie  Przewodniczący, 
tutaj mówimy dużo o tej selektywnej zbiórce. Żeby społeczeństwo nauczyć tej selektywnej zbiórki – w tych 
„dzwonach” co były rozpowszechnione w mieście – to trwało to jednak kilka lat, żeby weszli w ten system, 
tym bardziej że te śmieci selektywne były odbierane bezpłatnie. To mobilizowało trochę mieszkańców. 
Wiele tych „dzwonów” zostało, zwłaszcza w tych osiedlach mieszkaniowych dużych. No niestety widzę,  
że z uwagi na ten nowy podział – na suche i mokre – niektórzy mają bliżej do tych altan śmieciowych,  
bo wolą wszystkie śmieci suche wysypać do altan śmieciowych niż do tych „dzwonów”. Społeczeństwo 
troszkę się odzwyczaiło i teraz mówimy, że na nowo to społeczeństwo przygotowywać do tej selektywnej 
zbiórki. Bo to, co teraz tu wprowadzamy – tylko na przykład szkło – to w sąsiednich krajach (…)  
(Niemcy, Austria, Szwecja) to widzimy, od lat są prowadzone; i to nie (…) robimy jakiejś nowości,  
bo to są dawno prowadzone rzeczy i ludzie są do tego przyzwyczajeni. Więc nie mówmy,  
że zaprzepaściliśmy to, co społeczeństwo się już wcześniej nauczyło. I teraz na nowo będziemy musieli  
do tego wracać. 
Dziękuję.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Pan Prezydent – widzę, że chciał zabrać głos – bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak chciałem zabrać głos, bo widzę, że tak na siłę chcemy coś udowodnić powiedzmy. Taka jakaś 
mentalność jest, a może ochota, żeby (…) zawsze jakąś dziurę znaleźć w całym – że coś jednak żeście  
źle zrobili. I żadne argumenty nie przekonują i to jest najgorsze. Ile procent społeczeństwa przedtem 
segregowało – mówiła to Pani Kierownik. Ile segregowało? Mówimy o osiedlach. I osiedla możemy przyjąć 
do wiadomości, że tak było, jak tu było mówione. Ale oprócz osiedli jest ponad 18 tysięcy domków 
jednorodzinnych i jeszcze wiele innych jest zabudowań i segregacja była żadna wtedy. I po co ludzie mieli 
ponosić konsekwencje, mieliśmy opłaty ponosić, jak chcieliśmy nauczyć to społeczeństwo. Tak jak Pani 
mówiła, Pani Radna Nalepa mówiła, o tych społeczeństwach gdzieś tam w Niemczech, w Szwecji – przez 
lata się ich uczy segregowania, a my mamy trzeci rok dopiero i już chcemy wszystko mieć tak samo.  
Też musimy dojść do takiej wiedzy, do takiej mentalności społeczeństwa jak właśnie w tych krajach jest;  
i tak idzie po kolei. Bo mówiliśmy wczoraj na Komisji jakie były stopy odzysku. Wtedy uzyskiwaliśmy, 
niepotrzebne koszty nie ponosiliśmy (…). Teraz te stopy odzysku rosną i będziemy musieli  
aż do 2020 roku, gdzie jest prawie 50% stopa odzysku, strać się właśnie te frakcje segregować, żeby jak 
najwięcej tego odzysku mieć. A jak nie będziemy mieli, to będziemy płacić kary. Natomiast nie można 
epatować ciągle, że coś żeśmy źle robili. Zrobiliśmy świadomie pewną rzecz i myślę, że dobrze żeśmy 
zrobili, bo widać jaki jest postęp w segregacji odpadów.  
Sprawa opłat. Przecież wyraźnie powiedziałem, że do 2018 roku na dzisiaj ta projekcja finansowa wygląda, 
że jest dobrze. I to znowu zarzut jest, że „kiedyś będzie trzeba”. Może trzeba będzie podwyższyć kiedyś  
– nie wiem, w 2019, w 2020 roku. A może nie trzeba będzie, bo odzysk będzie na tyle, uzyska się  
z odzysku, że nie trzeba będzie płacić. Nie dywagujmy co będzie za dwa, za trzy lata, bo nie wiem  
– chciałbym wiedzieć, co będzie za trzy lata przy tej sytuacji jaka jest na świecie. Nie dywagujmy,  
nie szukamy naprawdę tak na siłę, żeby coś udowodnić, że coś jest źle po prostu (…). Robimy,  
moim zdaniem, chyba postępy, widać te postępy, jeśli chodzi o edukację społeczną, i to jest taki  
kolejny krok.  
A wracając do tego szkła, że było, a teraz odzwyczailiśmy się. Co było? Co było i dlaczego wracamy  
do pewnych spraw? To szkło przecież dzisiaj (…) – tylko wczoraj mówiliśmy na Komisji Budżetu – to jest 
piasek. To jest wszystko rozwalone, bo ludzie rzucają, ci z SITA rzucają, tam się następnie rzuca. Trzy razy 
się rzuca i tylko miał zostaje z tego; na sito przychodzi miał tylko. I dlatego z tego nic nie ma po prostu, 
tylko kłopot jest. I dlatego żadna huta tego nie weźmie szkła przecież, bo jest różna temperatura choćby 
nawet topnienia szkła. I jest tylko i wyłącznie teraz potrzebne żeby te opakowania były w miarę całe (…).  
I to jest kolejny krok i następnym krokiem prawdopodobnie będzie znowu, że trzeba będzie jakąś 
następną dużą frakcję – nie wiem, na przykład PET-y być może, które są, segregacja idealna, 
elektroniczna jest – ale być może trzeba będzie PET-y następnie (…) segregować jeszcze. Nie wiem, bo nie 
chcę dzisiaj przesądzać sprawy. Mamy w 2020 roku mieć 50% uzysku. Wiemy, że to jest na granicy 
możliwości albo może nawet powyżej tej granicy, ale wiemy co nam narzucono i wiemy do czego dążymy  
i to jest chyba ważne. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Prezydencie.  
Jak dla mnie to Pan to bardzo ładnie wszystko wyjaśnił, ale bardzo proszę ad vocem Pani Grażyna 
Nalepa.”. 
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Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ja tu chciałam tylko zaznaczyć, że nie teraz trzy lata się uczymy, bo to społeczeństwo uczyło się dużo 
wcześniej segregować śmieci. I to, co przed chwilą Pan Prezydent powiedział – że może i te PET-y,  
i makulaturę… Uważam, że te „dzwony”, które są na osiedlach – to jest jednak duża ilość mieszkańców 
zbiera w ten sposób, segreguje śmieci – jednak nadal podtrzymywać, bo to jest naprawdę…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Z tym że nie do szkła – o tym mówił Pan Prezydent.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ale szkło i tak jest dalej, bo są te zbiorniki.  
I to, co tu słyszę – to, co wypowiedziała Pani Kierownik – nadal te „dzwony” zostaną na osiedlach, więc  
tu nie zmienimy nic z tego. Tylko że ja mówię: dalej uczyć ludzi, żeby zbierali selektywnie, nie tylko  
na dwie frakcje – suche, mokre – tylko tak jak było do tej pory, bo i odzysk mamy z PET-ów i tak samo 
makulaturę. Zbiera się na różne cele makulaturę, jakieś charytatywne nawet zbiórki makulatury są, można 
to wykorzystać z tych „dzwonów”. I myślę, że to trzeba podtrzymać, bo społeczeństwo się już czegoś 
nauczyło.  
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Wobec zakończonej dyskusji przechodzimy 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 23 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 23 porządku obrad, Druk Nr 301, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Bardzo proszę – ponowienie – Pani Sobczak.”. 
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Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją uchwały poprzedniej i określa obowiązki gminy  
w zakresie selektywnego odbierania szkła, w zamian za opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. 
Tutaj w zasadzie zakres tej uchwały został przedstawiony przy uchwale poprzedniej, tj. wyposażanie 
nieruchomości w „dzwony”, w pojemniki, mieszkańców w worki, nielimitowany odbiór szkła  
z nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości letniskowych oraz rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
odbiór szkła w ilości określonej w deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne. 
Uchwała ta również została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz została poddana konsultacjom społecznym, razem z dwiema poprzednimi uchwałami. 
Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pani Kierownik, ja mam taki wniosek żeby w sposób bardzo zdecydowany przekazać informację związaną 
z metodą właśnie zbierania tych opakowań szklanych, bo wszędzie tutaj pada słowo „szkło”. Naprawdę  
ja też nie miałem tej świadomości, nie wszyscy wiedzą, że każde szkło w myśl tego zapisu jest szkłem. 
Czyli ta szklanka nie jest szkłem, które mogę włożyć do tego worka na opakowania szklane – po pierwsze. 
Po drugie, faktycznie jest taki problem techniczny w wielu miejscach, gdzie przetrzymywać te worki?  
Czy nie dałoby się zorganizować jakichś pojemników, żeby faktycznie ten worek można było jakoś 
zaczepić, zawiesić, gdzieś go przechowywać w sposób jakiś, na zewnątrz budynku – ja mówię o domach 
jednorodzinnych, bo to jest kłopot. Nie każdy ma kotłownię, gdzieś miejsce gdzie może trzymać worki  
ze śmieciami w tej chwili, bo to faktycznie są odpady szklane. 
Trzy. Jaka będzie wytrzymałość też tych worków – związana jest z tym, że wystarczy, że włoży [się] 
opakowanie szklane, które może stłuc się. To jest niebezpieczne i to niesie za sobą ryzyko, że te worki 
gdzieś w trakcie przenoszenia się porozrywają, będą rozsypywane przy ładowaniu na ten samochód.  
Na to też trzeba zwrócić uwagę. 
I jeszcze jeden taki argument, który był przedstawiany przez mieszkańców, to jest – tak jak mówię –  
ten kolejny samochód w szczególności na tych drogach peryferyjnych – nie powinno się tej nazwy może 
używać, ale tych drogach wąskich, które są rozjeżdżane przez duże samochody, przez śmieciarki. Tutaj 
będzie wóz skrzyniowy, zapewnie mniejszy, ale też podniesie obciążenie wielu dróg, które po prostu 
bardzo mocno na tym cierpią. I tutaj jest też wskazanie dla Miejskiego Zarządu Dróg, żeby jednak 
występował o większą kwotę finansową na naprawę tych dróg peryferyjnych, bo one cierpią właśnie przez 
samochody, które są o dużym tonażu, które przejeżdżają wielokrotnie po tych drogach, zbierając popiół, 
zielone, mokre, zmieszane, suche i teraz jeszcze szkło. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja mam pytanie – Pani Kierownik – w sprawie odbioru z nieruchomości niezamieszkałych. Głównie  
mi chodzi, jak jest traktowane to szkło z cmentarzy, bo jest naprawdę duża ilość szkła, które znajduje się 
w pojemnikach, i czy ono wpływa nam na podnoszenie tego procentu odzysku czy nie?”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę odpowiedzieć Pani Kierownik.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„W pierwszej kolejności w odpowiedzi na pytania Pana Przewodniczącego Drabka. 
Jeżeli chodzi o informację, edukację mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów 
szklanych, oczywiście miasto planuje przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję edukacyjną w zakresie tego 
selektywnego zbierania szkła, ale również postępowań z odpadami biodegradowalnymi i ze wszystkimi 
tymi frakcjami, które w tej chwili zbieramy. Także też będziemy do mieszkańców kierować informacje  
– i medialnie, i indywidualnie – z ulotkami, plakatami, będą nagrane filmy, spoty radiowe i będą 
prowadzone konkursy w szkołach, happeningi, akcje zbierania surowców. Tak że tymi wszystkimi środkami 
chcemy dotrzeć do mieszkańców po to żeby poprawić tę świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów. 
Druga sprawa, to wszystkie pojemniki oraz wszystkie worki będą oznaczone takim obrazkiem, co należy 
wrzucać, czego nie należy wrzucać. Nasze „dzwony” mają taką informację, worki na szkło również będą 
miały. Od razu powiem, że tutaj to też nie jest nic nowego, nic specjalnie tutaj nie wymyślamy,  
nie wprowadzamy nowego; aktualnie te „dzwony”, które miasto utrzymuje przez te wszystkie lata,  
po to żeby mieszkańcy, którzy się nauczyli i przyzwyczaili, mogli dalej swoje dobre postawy kontynuować,  
jak i przed 2013 rokiem prowadzona selektywna zbiórka była na tej zasadzie – pozwolę sobie tutaj 
odczytać wydruk ze strony internetowej i takie były też nadruki i na ulotkach, i na pojemnikach.  
Pojemniki/worki zielone – szkło. Wrzucamy: 1) butelki, słoiki szklane po napojach i żywności, 2) butelki  
po napojach alkoholowych, 3) szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy: szklanek, kieliszków, 
szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, doniczek, misek, talerzy, fajansu, naczyń 
typu arco lub arcoroc, szyb okiennych lub samochodowych, szkła zbrojonego, luster, żarówek i świetlówek, 
kineskopów, izolatorów. Pierwszą tę część odpadów wrzucamy do suchych – kiedyś wrzucaliśmy  
je do zmieszanych. Natomiast te odpady niebezpieczne i budowlane zawozimy do PSZOK; kiedyś mieliśmy 
z tym problem, bo niewiadomo było co z tym zrobić. Tak że to jest ta jedna informacja. 
Jeżeli chodzi o kwestię „gdzie przetrzymywać pojemniki, (…) te worki”. Tutaj również tak samo, przed  
2013 rokiem, w domach jednorodzinnych szkło było zbierane przez firmy wywozowe w workach  
i mieszkańcy sobie radzili z tym problemem indywidualnie, w zakresie indywidualnym. System zbierania 
selektywnego odpadów w workach, w domach jednorodzinnych, w zabudowie niskiej, jest praktykowane 
we wszystkich gminach w zasadzie w Polsce, również w okolicznych gminach, jak Porąbka, Czechowice-
Dziedzice itd. 
I kolejna sprawa – „jest to kolejny samochód”. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie, wykonawca odbierający odpady ma zakaz mieszania ze sobą odpadów selektywnie 
zebranych oraz selektywnych ze zmieszanymi, co oznacza, że tutaj ten odbiór musi nastąpić odrębnym 
samochodem, jako że celem jest nietłuczenie tego szkła, celem dalszego ręcznego dosortowania  
na transparentne i kolorowe szkło. Jest tutaj dedykowany samochód skrzyniowy a nie śmieciarka,  
w którym szkło jest tłuczone i zgniatane. Natomiast – chciałbym podkreślić – wprowadzamy po trzech 
latach jedną dodatkową frakcję. Gdybyśmy wprowadzili cztery od razu lub sześć to na pewno ten ruch  
na tych drogach od razu byłby dużo większy, a niepotrzebny żeby uzyskać cel, który nam przewodzi, czyli 
przede wszystkim osiągnięcie poziomów odzysku surowców wtórnych. 
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Odnosząc się do pytania Pana Radnego Wojtasika. Szkło ze zniczy to nie są opakowania (…) po żywności 
itd., które podlegają recyklingowi. Są one zanieczyszczone stearyną, w związku z tym nie nadają się  
do oddania do huty i do przetopienia. W zasadzie takie szkło trafia na kwaterę składowiska, tak że  
tak naprawdę jest kosztotwórcze i nie ma tutaj z tego niestety pożytku w zakresie poziomów odzysku. 
Dziękuję.”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  
„Przez ułamek sekundy widziałem, nim Pani i Pan Prezydent pokazywali taką kartkę z oznaczeniem  
– prawdopodobnie to jest forma projektu naklejki na pojemnik. I stąd przeczytałem tylko „szkło”,  
a nie poczytałem drobnym drukiem. Może warto się zastanowić, może „opakowanie szklane”?  
Jak nie możemy tego używać w uchwałach, w dokumentach, może warto pisać na tych materiałach 
informacyjnych „opakowania szklane”, bo naprawdę to czasami może być problem; bo z tym się 
najczęściej spotykałem, „jak mam wrzucić coś, co jest potłuczone, do worka?”. I to jest istotne. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pisze na tej ulotce, która będzie rozpowszechniona, będzie na pojemnikach: <<Wrzucamy: opakowania  
ze szkła, np. słoiki, butelki – wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami. Nie wrzucamy: szkła 
okiennego, samochodowego, luster, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, zużytych żarówek, lamp 
neonowych i termometrów.>>. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ad vocem – Pan Przemysław Drabek. 
Bardzo proszę.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie,  
Pani Kierownik trzy minuty temu to przeczytała – ja to słyszałem – tylko, tak jak mówię, to jest drobnym 
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drukiem, można uznać… (…) Na ulotkach jak najbardziej może być taki zapis, ale jak się podchodzi  
do pojemnika z koszem, z jakimś workiem z butelkami, ze szklanymi opakowaniami czy ze szkłem, to nikt 
tam nie doczytuje. Patrzy „szkło” i tyle, i wrzuca. Dlatego mówię o takim przekazie, tym który będzie 
właśnie na dużych formatach. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Czyli chodzi o większą czcionkę. 
To taki apel, aby powiększyć czcionkę, żeby to było lepiej czytelne. 
Przechodzimy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję.  
Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 23a  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 23a – wprowadzonego na dzisiejszej sesji do porządku obrad – Druk Nr 314,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016. 
Bardzo proszę – Pan (…) Naczelnik Grzywacz. 
Bardzo proszę Panie Naczelniku.”. 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo,  
jak co roku podejmowana jest tego typu uchwała, zatwierdzająca program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, zgodnie z ustawą (…) o zapobieganiu bezdomności zwierząt. Przedmiot tego programu,  
jak i w roku ubiegłym obejmował m.in. zadania:  
 zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,  
 opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i poddawanie ich zabiegom sterylizacji  

lub kastracji, 
 odławianie bezdomnych zwierząt, 
 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt wychodzących do adopcji ze Schroniska, 
 poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
 usypianie ślepych miotów, 
 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
 i oznakowanie mikroczipem psów wychodzących ze Schroniska oraz kotek wolno żyjących po zabiegu 

sterylizacji. 
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Ten program został przedstawiony – zgodnie z ustawą – do Powiatowego Lekarza Weterynarii,  
jak i do zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze miasta Bielska-Białej. I takie opinie bez 
uwag zostały przekazane do Urzędu Miasta oraz zostało to opublikowane w 214 skrzynkach mailowych  
w organizacjach pozarządowych zajmujących się zwierzętami, mających po prostu to w Statucie. 
Organizacje te pozarządowe zgłosiły uwagi, ale te uwagi niestety nie możemy ich po prostu uwzględnić  
z uwagi na to: albo powtarzają to, co było zapisane w ustawie, albo rozszerzają. W związku z tym 
zachodziłoby takie niebezpieczeństwo, że uchwała tego typu (…) mogła przez Wojewodę zostać uchylona. 
W związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady 
Miejskiej – opinia jest pozytywna. 
Nie widzę głosów w sprawie, zatem głosujemy.  
Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał?  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota 
II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 29 – bo pośrednie uchwały, jak wiemy, zostały usunięte z porządku 
obrad – Druk Nr 287, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako…”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 
„293 najpierw – 293.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„A przepraszam, troszkę chyba zmęczenie daje znać o sobie.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„24. 24 punkt.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak słuszna uwaga Panie Prezydencie. 
Przechodzimy do punktu 24, Druk 293, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota II – czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie 
oszczędzać energię w szkole". 
Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowni Państwo, 
ta uchwała wprowadza projekt edukacyjny do 32 szkół naszego miasta. Ten projekt ma na celu edukację 
młodzieży, dzieci szkolnych oraz całego personelu szkół w oszczędzanie energii, poprzez sprawdzony już  
w naszym mieście mechanizm dzielenia oszczędności, pomiędzy miasto a szkołę, który został sprawdzony 
w Szkole Podstawowej nr 13 i w Szkole Podstawowej nr 32 w latach 2013-2015 i bardzo dobrze wypadł. 
Te szkoły osiągnęły około 10% oszczędności. Bazując na tym możemy się spodziewać, że w tym 
dwuletnim programie oszczędności mogą wynieść nawet w okolicach 700 tys. złotych, stąd na lata 2017  
i 18 gwarantuje się w budżecie kwoty służące wypłatom ewentualnych tutaj premii za osiągnięte 
oszczędności. 
Bardzo proszę o wprowadzenie uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
Dodam, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako  
działka 1209 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do kolejnego punktu obrad 29, Druk 287, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako 
działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy M. Konopnickiej __ na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1209. 
Bardzo proszę – Pani Naczelnik Godyń.”. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
jest to kolejny projekt dotyczący regulacji działek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku 
w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym przypadku dotyczy to budynku  
przy ul. Konopnickiej, w którym znajduje się wspólnota mieszkaniowa składająca się z 25 właścicieli lokali 
mieszkalnych, jak i gminy. Projekt uchwały dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki  
o pow. 1547 m2 na rzecz ww. współużytkowników wieczystych działki o pow. 543 m2, której granice 
zostały ustalone po obrysie budynku. Wszyscy właściciele lokali wystąpili z wnioskiem o nabycie 
przedmiotowej nieruchomości w tym trybie.  
Bardzo proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 
Opinia Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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 jednogłośnie.” 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/2, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1282 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 30, Druk 288, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, działka 
1426/2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1282. 
Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Kolejna regulacja dotycząca zbycia działek, akurat tu w tym przypadku oddania w użytkowanie wieczyste 
działki, która będzie spełniała wymogi art. 209a, tzn. będzie oddana dla celów użytkowania działki 
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania budynku. 
Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Opinia Komisji jest pozytywna.4 
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 31 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/914/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
przy ul. Robotniczej 5A stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 31, Druk 291, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
przy ul. Robotniczej 5A stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała – w drodze przetargu. 
Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
przedmiotowy projekt, jak i następne, które będą prezentowane, dotyczy zmian uchwał podjętych w latach 
wcześniejszych, w związku z potrzebą skorygowania powierzchni nieruchomości, wyszczególnionych w tych 
uchwałach.  
Korekta powierzchni powstała w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii tutejszego Urzędu.  
W efekcie prowadzonych prac geodezyjnych nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości, w tym 
przypadku nieruchomości przy ul. Robotniczej 5A, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. 
Powierzchnia nieruchomości wynosiła w poprzedniej uchwale 97 m2, w chwili obecnej następuje zmiana  
na 94 m2. Uwzględniając powyższe, z przyczyn formalnych, zachodzi konieczność dokonania zmiany 
przedmiotowej uchwały. 
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Opinia branżowej Komisji jest pozytywna.5 
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

                                                
4 Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
5 Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/225/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 32, Druk 292: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 
30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młyńskiej 4 w drodze przetargu. 
Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„To jest podobna jak na wstępie przedstawiona uchwała. Również w efekcie prowadzonych prac 
geodezyjnych nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości przy ul. Młyńskiej 4. Zmiana dotyczy 
powierzchni 142 m2 na 145 m2. Dotyczy oczywiście sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję za przedstawienie treści. 
Opinia Komisji jest pozytywna.6 
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 33 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/669/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku 
położonym przy ulicy Zdrojowej 11a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń 
oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 33, Druk 294: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego  
nr 5 w budynku położonym przy ulicy Zdrojowej 11a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku  
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu. 
Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
                                                
6 Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„W efekcie prowadzonej modernizacji gruntów i budynków również nastąpiła zmiana powierzchni 
nieruchomości przy ul. Zdrojowej 11a, którą zamierzamy sprzedać w drodze przetargu. I tu zmiana 
następuje z powierzchni 1.219 m2 na 1.164 m2. 
Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
To wyjdźmy naprzeciw prośbą Pani Naczelnik i przystąpmy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję.  
Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
THERMA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 34, Druk 295, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy  
ul. Grażyńskiego 108. 
Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Projekt uchwały dotyczy uregulowania stanu terenowo-prawnego nieruchomości, które wykorzystywane 
są w chwili obecnej przez THERMĘ. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego, w postaci aportu (…) trzech nieruchomości, a to: nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w rejonie Szyprów i Międzyrzeckiej o wartości 5.077,00 zł, nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Grażyńskiego o wartości 3.858,00 zł oraz nieruchomości 
gruntowej zabudowanej komorą ciepłowniczą o wartości 12.947,00 zł, położonej również  
przy ul. Grażyńskiego. Tym samym projekt dotyczy wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego THRMY poprzez objęcie przez Gminę Bielsko-Biała 43 nowych udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł. Wartość aportu to kwota łączna 21.882,00 zł. Będąc właścicielem ciepłociągów oraz 
drogi, która jest usytuowana na tych nieruchomościach, zasadnym wydaje się, aby THERMA stała się 
właścicielem przedmiotowych nieruchomości. 
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję.  
Dodam, że opinia Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego wyraziła opinię pozytywną. 
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/140/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 
10 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu 35 porządku obrad, Druk Nr 302, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
Bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Proszę Państwa, 
kolejny projekt uchwały w związku z potrzebą skorygowania powierzchni nieruchomości przeznaczonej  
do sprzedaży, która zmieniła się z powierzchni 585 m2 na na powierzchnię 584 m2. To jest nieruchomość, 
którą zamierzamy zbyć w drodze przetargu, przy ul. Widok 10. 
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. Pana R______ 
J_________ na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„I przechodzimy w związku z tym do punktu 36 Druk Nr 304, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. Pana R_____ J______ na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej. 
Zanim zaczniemy, chciałem zapytać, czy Pan R____ J_____ jest obecny, ponieważ przysługuje mu głos 
(…) jako strona Skarżąca? Z tego wygląda, że nie ma. W takim razie bardzo proszę najpierw szefową 
Komisji o przedstawienie stanowiska – przepraszam najmocniej. 
Bardzo proszę – przepraszam za zakłócenia – bardzo proszę Pani Przewodnicząca Katarzyna Balicka.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 br. rozpatrywała skargę z dnia 14 grudnia  
2015 roku Pana R_____ J_______ na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej, przekazaną jej pismem przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej 
do rozpatrzenia według właściwości. 
Komisja ustaliła, że Skarżący złożył skargę na Dyrektora MOPS. Z dokumentów wynika, iż Skarżący zarzuca 
Dyrektorowi MOPS nienależyte wykonywanie zadań polegające na wypowiedzeniu Skarżącemu umowy  
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu 
sprzętu komputerowego w zakresie zadania „Likwidacja barier w komunikowaniu się dla osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielska-Białej”, jak również negatywne rozpatrzenie wniosku 
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”. 
Komisja po rozpoznaniu sprawy ustaliła, iż Skarżący złożył w MOPS wniosek o dofinansowanie ze środków 
PFRON zakupu sprzętu komputerowego. Zgodnie z wnioskiem Skarżący ustalił, iż (…) wnioskuje o kwotę 
2.000,00 zł, przy czym 1.600,00 miało być finansowane ze środków PFRON, natomiast deklarował 
Skarżący własny udział w wysokości 400,00 zł. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie, Skarżący 
podpisał umowę, niestety nie rozliczył dofinansowania w terminie, który był wyznaczony do dnia  
1 kwietnia. 
Z uwagi na upływ terminu wykonania umowy, MOPS w Bielsku-Białej wezwał Skarżącego do rozliczenia  
w terminie do dnia 17 kwietnia tego wniosku. Skarżący nie złożył żadnego dokumentu potwierdzającego 
zakup i tym samym nie wywiązał się z warunków umowy, w związku z tym MOPS wypowiedział w trybie 
natychmiastowym umowę zawartą ze Skarżącym. 
Mając na względzie powyższe, kolejny wniosek Skarżącego, który był złożony w dniu 7 października  
2015 roku, o dofinansowanie ze środków PFRON, tym razem kosztów nauki w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”, został rozpatrzony negatywnie już na etapie oceny formalnej. 
W świetle poczynionych ustaleń i uzyskanych wyjaśnień, w ocenie Komisji, podnoszone przez Skarżącego 
zarzuty nienależytego wykonywania zadań przez Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej nie znajdują 
uzasadnienia w okolicznościach sprawy.  
Mając na uwadze powyższe Komisja zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi z dnia 14 grudnia 
2015 r. za bezzasadną. 
Dziękuję.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 
Skoro nie ma Skarżącego ani głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
Kto jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 304? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Informuję, że uchwalono uchwałę, czyli Rada wyraziła opinię, że skarga jest bezzasadna.”. 

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2015 r. Pani A____ P______-
P___ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu numer 37, Druk Nr 305, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 5 listopada 2015 r. Pani (…) [A___] P____-P___ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
Czy Pani Skarżąca – Pani A____ P_____-P__ jest obecna? 
Nie jest. W takim razie bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji, Panią Przewodniczącą 
Katarzynę Balicką.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 
skrótowo przedstawię uzasadnienie, dlatego że Skarżąca wiele argumentów podnosiła. Treść uzasadnienia 
jest dostępna dla wszystkich Państwa. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 roku rozpatrywała skargę z dnia 5 listopada 
2015 roku Pani A___ P____-P__ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przekazaną pismem z dnia  
10 grudnia 2015 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej do rozpatrzenia według 
właściwości. 
Komisja ustaliła, że Skarżąca złożyła pismo z dnia 5 listopada 2015 roku zatytułowane jako ,,Zażalenie  
w sprawie utwardzenia terenu pod parking samochodowy na działce nr 496/32 przy ul. Czołgistów __  
w Bielsku-Białej”. Zażalenie dotyczyło niezałatwienia sprawy przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  
Z treści ww. pisma – zakwalifikowanego przez Komisję jako skarga – wynika iż Skarżąca w szczególności 
podnosi zarzuty przewlekłego udostępnienia jej akt sprawy oraz niewłaściwego sposobu przyjęcia  
i rozpatrzenia zgłoszenia z dnia 18 sierpnia 2015 roku, wniesionego do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przez inwestorów działki nr 496/32. Nadto, w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Skarżąca podniosła 
zarzut braku reakcji Prezydenta Miasta Bielska-Białej na informację o złożeniu przez inwestorów 
fałszywych oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.  
Komisja zwróciła uwagę, iż pismo będące przedmiotem rozpoznania zawiera również twierdzenia oraz 
zarzuty, z którymi polemizowanie czy też ich ocena wykracza poza przyjęty przepisami prawa zakres 
działania Komisji. W związku z powyższym Komisja odniosła się wyłącznie do zarzutów, których 
weryfikacja należy do jej właściwości. 
W odniesieniu do wskazanego wcześniej zarzutu zbyt długiego, zdaniem Skarżącej, okresu oczekiwania  
na udostępnienie akt sprawy, Komisja uzyskała wyjaśnienia, iż pismo z dnia 26 sierpnia 2015 roku  
po dekretacji zostało odebrane przez inspektora w dniu 28 sierpnia 2015 roku, tj. w dacie wpływu 
kolejnego pisma do sprawy, odebranego przez inspektora w dniu 31 sierpnia. (…) Po zapoznaniu się  
z treścią pism dokumenty udostępniono wnioskodawcy w dniu 3 września. Wobec powyższego ten zarzut 
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nie znajduje, zdaniem Komisji, potwierdzenia o przewlekłym udostępnieniu akt sprawy, jak również 
nieprawdziwe jest twierdzenie o odmowie udostępnienia tych akt Skarżącej. 
Analiza materiału zgromadzonego w postępowaniu skargowym nie potwierdziła również przedstawianego 
przez Skarżącą zarzutu niewłaściwego przyjęcia przez pracownika Biura Obsługi Interesanta zgłoszenia 
utwardzenia powierzchni gruntu na działce nr 496/32. Komisja ustaliła bowiem, iż w Biurze Obsługi 
Interesanta przyjmowana jest korespondencja zarówno składana osobiście, jak również doręczana  
w formie listowej. Weryfikacja zasadności składania wniosków, jak i ustalanie organu właściwego  
do załatwienia sprawy nie leży w kompetencjach pracowników Biura Obsługi Interesanta. Załatwianiem 
spraw pod względem merytorycznym zajmują się poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego lub jednostki 
miejskie. Samo złożenie wniosku do organu nie stanowi automatycznie załatwienia sprawy, jest to dopiero 
podanie, które zostanie rozstrzygnięte zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym przyjęcie pisma  
w Biurze Obsługi Interesanta nie wszczyna automatycznie sprawy administracyjnej. Pracownik Biura 
Obsługi Interesanta potwierdza jedynie przyjęcie pisma lub dokumentu od interesanta, natomiast nie 
dokonuje jego merytorycznej oceny. I w tym kontekście – zdaniem Komisji – nie znajduje uzasadnienia 
twierdzenie Skarżącej, iż obowiązkiem urzędnika w Biurze Obsługi Interesanta było wyegzekwowanie  
od wnioskodawców dodatkowych dokumentów, mających na celu uzupełnienie, w jej ocenie, zgłoszenia. 
Komisja również ustaliła, iż organ, działając na podstawie przepisów prawa, nie posiada kompetencji  
do prowadzenia postępowań, które zwolnione są z obowiązku zgłoszenia czy też uzyskania pozwolenia  
na budowę. Należy podkreślić, iż ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku, ustawodawca 
wprowadził zmiany w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia 
wykonania określonych robót budowlanych. Obecnie zatem ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia nie 
wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie. Pozwolenia 
na budowę ani zgłoszenia nie wymagają również roboty budowlane polegające na utwardzaniu 
powierzchni gruntu na działkach budowlanych.  
Nie chciałabym tutaj wszystkich po kolei zarzutów omawiać, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani  
to oczywiście to dalej będę przedstawiać, natomiast odniosłam się do tych podstawowych zarzutów 
Skarżącej.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Mamy pełny tekst, tak że...”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„W świetle poczynionych ustaleń, w ocenie Komisji Rewizyjnej, podnoszone przez Skarżącą 
 w przedmiotowej sprawie zarzuty w stosunku do Prezydenta Miasta Bielska-Białej, należy uznać  
za bezzasadne. I mając powyższe na uwadze, Komisja zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi  
z dnia 5 listopada 2015 roku za skargę bezzasadną. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Pani Przewodniczącej. 
Skoro nie ma strony Skarżącej, to w takim razie…, ale głos chciała zabrać Pani Radna Barbara Waluś. 
Bardzo proszę.”. 
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Radna Barbara Waluś 
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ja po prostu tylko chciałam powiedzieć, że nie dostałam w ogóle Druku tej uchwały – myślę, że przez 
przypadek. Ale jest jeszcze jedna kwestia, bo dzisiaj będzie również posiedzenie Komisji Rewizyjnej,  
20 minut po zakończeniu sesji i rozumiem, że ta uchwała nie dotyczy kolejnej skargi, która będzie…”.  

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

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„…rozpatrywana dzisiaj z 9 lutego 2016 i kolejnego pisma, jako zażalenia, z 21 lutego 2016?”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak Pani Radna, nie bez powodu najpierw zajmuje się tym Komisja, a potem sesja Rady Miejskiej.  
Ta Komisja jest dosyć logiczna, w związku z tym trudno żeby po uchwale sesji tą samą sprawą, w takim 
samym zakresie zajmowała się również Komisja.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Chciałam się tylko upewnić, ale…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Czy spełniłem Pani oczekiwania?”. 

 
Radna Barbara Waluś 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Nie mam nad czym głosować, bo jej nie mam, więc po prostu…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Hm! Czy ktoś jeszcze nie ma tej uchwały? 
Mają wszyscy. To rzeczywiście jakiś przypadek. Następnym razem…, bo 7 dni temu był porządek obrad, 
można się było zorientować, że nie ma tego materiału, ale oczywiście…”. 
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Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…ale oczywiście rozumiem, że Pani chciała też uzasadnić, że nie będzie Pani głosować, bo nie ma Pani 
tego przed sobą i jest to oczywiście dopuszczalne. 
Wobec braku strony Skarżącej przystępujemy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 
przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Informuję, że uchwała została podjęta, czyli skarga została uznana za bezzasadną.”. 

 
 

Ad 38 
Sprawy różne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”. 
Proponuję, aby w pierwszej kolejności oddać głos mieszkańcowi naszego miasta, który wykazał się dużą 
cierpliwością.  
Zapraszam tutaj na dół. Bardzo proszę – Pan G______ M______. I jak pamiętamy w sprawie ulicy 
Cieszyńskiej. 
Zapraszamy Pana na salę. Bardzo proszę podejść do mównicy i zabrać głos.”. 

 
Wnioskodawca – Pan G______ M_______  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dzień dobry.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dzień dobry.”. 

 
Wnioskodawca – Pan G______ M_______  
Powiedział m.in., cyt.: 
„G______ M_______, reprezentuję tysiąc mieszkańców.  
Panie Prezydencie tutaj jest tysiąc podpisów – nie jest nas pięcioro.  
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado Miejska.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan G______ M_______  
Powiedział m.in., cyt.: 
„My mieszkańcy Bielska-Białej zwracamy się do Pana o pochylenie się nad tą kontrowersyjną sprawą, jaką 
jest rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w naszym mieście. Pragniemy podkreślić, że wszyscy protestujący chcą 
tej przebudowy – jak jeden, każdy – ale nie zgadzamy się z obranym, najbardziej inwazyjnym, wariantem 
rozbudowy oraz ze sposobem postępowania, w jaki sposób jak gdyby urzędnicy odnoszą się do sprawy 
rozbudowy i rozmów z mieszkańcami.  
Jesteśmy przekonani, że forsowane przez Urząd Miasta rozwiązanie nie jest jedynym rozwiązaniem 
komunikacyjnym w tej części miasta. Naszym zdaniem forma jest przesadna, zarówno dla miejsca,  
jak i naszych potrzeb. Wielokrotnie proponowaliśmy nasze rozwiązania w postaci postulatów. I podpisy, 
które zostały dostarczone nie w 2013, tylko w listopadzie 2014 roku przede wszystkim dotyczyły skali 
rozwiązania, czyli ulicy wielopasmowej, konkretnie dwupasmowej. Protest przeciwko realizacji 
dwupasmowej drogi z trasami technicznymi podpisało wtedy ponad pięćset osób, na dzień dzisiejszy jest 
(…) grubo ponad tysiąc i zbieranie podpisów trwa. Tak że skala protestu jest naprawdę duża i wypadałoby 
sobie zdać sprawę z tego jak to wygląda w terenie. 
Stanowczo sprzeciwiamy się przebudowie ulicy Cieszyńskiej w obecnie narzucanej formie, ponieważ: 
 utrudni to codzienny dojazd mieszkańców do lokalnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak 

szkoły, ośrodek zdrowia, kościół, sklepy,  
 podzieli szerokim pasem dzielnicę na dwie (…) źle skomunikowane części,  
 odcina bezpośredni dostęp do ważnych ulic od głównej Cieszyńskiej, zmuszając do odległych 

objazdów i obejść, 
 przeprowadzi ruch tranzytowy przez dzielnice mieszkalne.  
Nowo projektowana Cieszyńska przejmie część ruchu z Cieszyna do Żywca, odbywającego się dziś 
obwodnicą miasta Klubowa – Bohaterów Monte Cassino, stanowiąc w przyszłości dogodny skrót 
tranzytowy; chciałbym tutaj podkreślić odpłatność i via TOLL na obwodnicy. 
Kolejnym argumentem jest to, że to utrudni funkcjonowanie biznesu w dzielnicy, kasując dojazdy i miejsca 
parkingowe. Na pewno taka inwestycja stanowi ogromny koszt i obciążenie dla budżetu miejskiego, 
pomimo dotacji unijnej. Oczywiście wywołuje to niepokoje i oburzenia społeczne, związane przede 
wszystkim z wywłaszczeniami. Chciałbym podkreślić, że w Sądzie Administracyjnym są złożone dwie 
skargi. 
Otóż założenia inwestycji, naszym zdaniem, nie traktują mieszkańców i człowieka z należną im uwagą. 
Trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich, chciałbym przypomnieć, że na pierwszym miejscu stawiają 
pieszego obecnie. Mamy poważne wątpliwości co do skali i ilości pasów. Projekt, a w szczególności 
założenia, zawierają błędy. Nasza aglomeracja milionową nigdy nie będzie, a jednak skala rozwiązania 
proponowanego przez miasto do złudzenia takie przypomina. Rezygnacja z inwazyjnych planów rozbudowy 
Zakopianki w okolicach Poronina lub Węgierskiej Bis w Nowym Sączu przekonuje, iż można liczyć się  
ze zdaniem mieszkańców, a inwestycji nie prowadzi się tam z pozycji siły. 
Urząd Miasta Bielsko-Biała forsuje wariant najbardziej inwazyjny z proponowanych koncepcji, wbrew 
rekomendacjom mieszkańców, Rad Osiedlowych oraz lokalnych organizacji. Sprawa ma czteroletnią 
historię i od samego początku budzi wiele emocji, ponieważ ma się odbyć sporymi kosztami finansowymi 
oraz społecznymi, spowodowanymi rozmachem planowanej inwestycji. Od samego początku również 
postępowanie urzędników ogranicza się do informacyjnego, koniecznego minimum. Organizowane 
spotkana odbywały się dopiero po interwencjach Rad Osiedlowych. I tutaj historia korespondencji między 
Urzędem Miasta a Miejskim Zarządem Dróg, a mieszkańcami czy Radą Osiedla jest do wglądu, mamy taki 
harmonogram, można spojrzeć kiedy, jakie pisma były kierowane do Urzędu, jakie były odpowiedzi. 
Odrzucane wnioski mieszkańców o zmianę do projektu, dotykające meritum sprawy, czyli ogromnej skali 
inwestycji, w zasadzie w większości – żeby nie powiedzieć w całości – zostały odrzucane. Tak się dzieje,  
gdy przyjęta skala planowanej rozbudowy jest charakterystyczna dla trasy budowanej w przysłowiowym 
szczerym polu, a nie w funkcjonującej żywej tkance miejskiej. 
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Ścieżka obrana przez inwestora nie opiera się na dialogu z mieszkańcami, a od początku zakłada 
narzucanie jednego rozwiązania, które pomimo licznych protestów za kwestię nadrzędną uważa ruch 
przelotowy, nie dbając przy okazji o funkcjonowanie dzielnic, przez które ma przebiegać nowo 
projektowana droga. Dzielnice Wapienica i Aleksandrowice to osiedla mieszkaniowe, bloków i domków 
jednorodzinnych, z centrami usług i drobną przedsiębiorczością. Dwupasmowa arteria z pasami 
technicznymi i ogromnymi odległościami pomiędzy skrzyżowaniami, brakiem bezpośredniego włączania się 
do ruchu, znacząco pogorszy codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Boleśnie przekonują się o tym 
mieszkańcy dzielnic, przez które przebiega obwodnica. 
My mieszkańcy osiedli Wapienica i Aleksandrowice domagamy się konsultacji społecznych z prawdziwego 
zdarzenia i stworzenia koncepcji urzeczywistniającej realne potrzeby wszystkich, zarówno mieszkańców 
dzielnic, jak i przejeżdżających kierowców. Jesteśmy w stanie wykazać szereg analogicznych rozwiązań, 
zarówno z naszego miasta, jak i spoza niego, które zostały zrealizowane z poszanowaniem istniejącego 
układu i nietrzymających się kurczowo, przesadzonych założeń przepustowości. 
Domagamy się szczegółowego przedstawienia badań natężenia ruchu, jak również obliczeń 
przepustowości, ponieważ przyjęta metodologia budzi nasze wątpliwości. Uważamy, że założenia  
te są przesadzone i pomijają wiele istotnych faktów, m.in. przywrócenie ruchu na ulicach Sobieskiego  
i Zapora oraz znaczącym zmniejszeniu znaczenia skrzyżowania Cieszyńska – Regera. Koniecznym zatem 
jest szersze odniesienie się do siatki istniejących ulic, wjazdów, jak również usprawnień, które  
w najbliższym czasie odciążą ulicę Cieszyńską. W większych miastach od naszego, prognozy natężenia nie 
są kryterium decydującym o wyburzeniach i o budowie większej ilości pasów, nawet jeżeli tak wynika  
z obliczeń. Nie można też porównywać przyrostu ilości użytkowników drogi do przyrostu z ostatnich 25 lat. 
Odrzucone zostały takie nawet wnioski mieszkańców, jak postulowane przejście dla pieszych w okolicach 
mostu na rzece Wapienica, wykorzystujące istniejące różnice terenu, łączące dzielnicę z bulwarami,  
a niewymagające znaczących dodatkowych nakładów finansowych. Planowane ścieżki rowerowe nie mają 
ciągłości i brak konsekwencji przy ich projektowaniu. Tak jak mówiliśmy już wcześniej planowanie trwa już 
cztery lata, a błędne założenia i pośpiech towarzyszący uzyskaniu pozwolenia na budowę nie sprzyjał 
wypracowaniu kompromisu. Pośpiech wielokrotnie w naszym mieście był już przyczyną powstawania 
komunikacyjnych bubli. Jesteśmy przekonani, że poprawne rozwiązanie popełnionych do tej pory błędów 
znacząco przyczyni się do zmniejszenia korków w Wapienicy; mam tutaj na myśli połączenie S1 z istniejącą 
siecią drogową miasta. Takie działania zresztą zostały już częściowo podjęte i w perspektywie budowy 
wiaduktu nad torami Międzyrzecka, problem skrzyżowania Cieszyńska – Regera, generującego w tym 
momencie największe problemy, znacząco straci na sile. Ogromny ruch na Cieszyńskiej wynika także  
w chwili obecnej z zamkniętych ulicy Sobieskiego w Starym Bielsku i mostu na zaporze. 
Na całą przedstawioną problematykę nakłada się jeszcze aspekt finansowy. Ogromne koszty, pomimo 
dotacji unijnej, nie uwzględniają skarg mieszkańców i przyszłych odszkodowań, które będą ciążyć  
na miejskim budżecie przez wiele kolejnych lat. Czy ktoś uwzględniał te koszty?  
Mieszkańcy odbijając się od urzędniczej ściany postanowili się formalnie zorganizować i rozpoczęli proces 
rejestracji stowarzyszenia broniącego praw przed konsekwencjami takiej rozbudowy, jak również 
kierujemy do Pana prośbę o ponowne przyjrzenie się problemowi. 
Z poważaniem, protestujący mieszkańcy osiedla Wapienica i Aleksandrowice. 
Mam tu jeszcze zapisane pytania, które też nasunęły mi się w trakcie dzisiejszej sesji. 
Chciałbym zapytać, dlaczego założenia projektu nie uwzględniają człowieka na pierwszym miejscu, 
faworyzując ruch przelotowy? Takie są tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskiej, że to człowiek 
jest najważniejszy. Kluczowym kryterium projektowym natomiast została obrana prognoza natężenia ruchu 
na 25 lat. Zasady takie najlepiej sprawdzają się przy budowie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej,  
w szczerym polu, a nie rozbudowie drogi w gęstej zabudowie miejskiej. 
Pytanie numer dwa. Ponad tysiąc podpisów pod protestem przeciwko rozbudowie Cieszyńskiej  
do wielopasmowej złożono 7 listopada 2014 roku. Zbiegło się to m.in. z konsultacjami społecznym,  
tak zwanymi, ograniczającymi się tak naprawdę do prezentacji projektu, po których wnioski – te dotyczące 
meritum sprawy – zostały odrzucone. Chciałbym się tu również odwołać do interpelacji Radnej Małgorzaty 
Zarębskiej, gdzie Pańska obietnica z listopada 2014 roku – przedwyborcza – uspokoiła mieszkańców  
i część z nich nie zdawała sobie sprawy, że nie ma ona pokrycia w dalszym postępowaniu. 
Kolejne pytanie – w sprawie interpelacji Pana Radnego Dariusza Michasiów. Czy prawdą jest, że był Pan 
przeciwnikiem rozbudowy ulicy Sobieskiego w Starym Bielsku, a dziś jest Pan zwolennikiem skierowania  
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ruchu tranzytowego również przez dzielnice mieszkalne, ale dla odmiany z dala od Starego Bielska?  
Jak słusznie Pan zauważył, w Wapienicy i Aleksandrowicach markety nie ucierpią, ale mieszkańcy i małe 
firmy już tak. 
Dziękuję ślicznie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
To może Pan Prezydent. Nie wiem, czy Pan Radny też będzie się chciał odnieść? 
To najpierw Pan Prezydent.  
Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja nie będę się odnosił tutaj do całości sprawy, bo to nie jest miejsce tutaj, natomiast mnóstwo 
sformułowań w Pana wystąpieniu to są jakieś takie pomówienia bez żadnych danych. Wynika z tego,  
że Pan i ewentualnie kilku czy kilkunastu ludzi, czy grupa ludzi, która stoi za Panem, ma dokładne badania, 
ma dokładną wiedzę, jak się projektuje dzisiaj, bierze pod uwagę oczywiście wszystkie osiedla, które  
są po drodze, które nie mogą dojechać do domu codziennie. Proszę Pana, naprawdę, jeśli chce Pan 
merytorycznie rozmawiać, były konsultacje wielokrotnie – bo nie ja zmieniałem skrzyżowania na ronda 
wreszcie w Wapienicy – bo były spotkania, gdzie właśnie mieszkańcy prosili o jedno, o drugie, o trzecie  
i wszystkie te zmiany zostały naniesione, były uwzględnione. Natomiast rzucanie hasłami, że „dzisiaj 
współczesny człowiek”, że „przelotowe” – przelotowe nie, chodzi o to, żeby dojechać do Wapienicy, żeby 
dojechać do poszczególnych osiedli, a Pan proponuje żeby zostawić to samo, co jest w tej chwili, bo Pan 
ma interes partykularny jakiś w tym. Niech Pan jasno powie, jaki Pan ma tylko ten interes, bo Pan się 
zasłania ilością ludzi.  
Chcę powiedzieć, że każda inwestycja drogowa, którą się (…) wykonuje zawsze budzi emocje. Tak było  
z Hulanką, gdzie było ponad sto wykupów, ale jakoś wszyscy byli zadowoleni. Proszę nie straszyć,  
bo przewidziane są wszystkie koszty wykupów. Dzisiaj gdyby nie było Hulanki i tej obwodnicy zachodniej, 
nie wiem jakby miasto wyglądało. Tak było z obwodnicą wschodnią, która ma tradycję 30-letnią – też były 
protesty. Dzisiaj gdyby nie było tej obwodnicy, nie wiem jakby to miasto dzisiaj wyglądało. A najlepszym 
dowodem (…), który Pan dał – i to za to dziękuję Panu – to jest Zakopianka. To pokazuje właśnie,  
jak upór iluś tam ludzi prowadzi do tego, że cały kraj i zagranica nie może dojechać do stolicy zimowej 
Polski, czyli Zakopanego. I jest to tragedia polska. Między innymi po to Zakopane olimpiadę chciało 
organizować – nie o olimpiadę im chodziło, tylko żeby specustawa była, żeby mogli wreszcie tę Zakopiankę 
zbudować. I to jest argument, którym przekonał Pan chyba już nieprzekonanych naprawdę, że jak 
protestują mieszkańcy, część mieszkańców oczywiście, bo to mała część, to na pewno należy ich słuchać. 
Zakopianka była bardzo dobrym argumentem. Faktycznie przez tyle lat się boryka cały kraj, nie może 
sobie z tym poradzić i Pan chce to samo zrobić, żeby z ulicą Cieszyńską było. Myślę, że my nie będziemy 
się patrzyć tak jak na Zakopiankę, tylko jeśli były konsultacje, a były konsultacje społeczne zrobione  
– ja nie będę tu o wielu rzeczach mówił, bo społeczność dzięki takiemu projektowi, społeczność  
w Wapienicy wiele innych rzeczy zyskała, nie chcę tu o tym mówić w tej chwili – i były te rzeczy,  
jak powiedziałem, skonsultowane, omówione. A że grupa ludzi zawsze protestuje – i tak jak Pan, wieloma 
sloganami się tutaj posługuje, bez żadnego pokrycia te slogany są – to nie są argumenty merytoryczne, 
które można brać przy projektowaniu tak poważnej inwestycji. 
Chcę powiedzieć jeszcze jedno, że jest to jedyna i ostatnia okazja żebyśmy otrzymali ogromne środki 
unijne. I jeśli nie, to nigdy, nigdy tej drogi nie zrobimy, bo miasta nie będzie nigdy stać na taką inwestycję. 
I będzie ewentualnie kilku ludzi zadowolonych, może Pan też również będzie zadowolony, ale tysiące ludzi, 
którzy codziennie nie mogą dojechać do domów nie będzie zadowolona, ale wtedy będzie wiadomo, 
przynajmniej kto tę sprawę (…) zablokował. Jeszcze raz mówię, to jest ostatnia szansa, że mamy 
możliwość uzyskania tak znaczących pieniędzy i zrobić taką dziejową inwestycję, żeby wszystkie osiedla  
– począwszy od osiedla Kopernika – po drodze, aż do mieszkańców Wapienicy, żeby mieli właściwy dojazd, 
właściwy przejazd i żeby to miasto, które jest miastem z jednej strony przemysłowym i ten przemysł jest 
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bardzo silny, a z drugiej strony turystycznym, żeby jedni i drudzy mieli możliwość dobrego przejeżdżania. 
Natomiast nie mogą brać górę patrykularne interesy. My staramy się każdemu, który ma tam jakiś interes, 
zabezpieczyć sprawę i nie ma ani jednej sprawy, która jest odłogiem położna czy nie bierzemy jej pod 
uwagę. Ale to, że ktoś nie będzie miał bezpośredniego dojazdu do swojej firmy – nazwijmy to –  
czy instytucji ogólnie, a będzie drogą serwisową, to nie jest argument na to, żeby taką inwestycję rzędu 
ćwierć miliarda złotych, żeby zablokować. Naprawdę bardzo bym prosił o opanowanie się, żeby nie 
patrykularne interesy, tylko interes właśnie całej społeczności, całego miasta, całego miasta zawsze brał 
górę w takich dyskusjach. 
Dziękuję bardzo. 
Jak powiedziałem, to nie jest miejsce na bardzo merytoryczną dyskusję, szczególnie że wiele sloganów 
Pan podał w swoim wystąpieniu, niepopartych niczym, tylko gazetowymi jakimiś, nawet nie gazetowymi, 
tylko swoimi jakimiś enuncjacjami.  
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Proszę, Pan – wywołany do głosu – Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 
Ja zostałem wywołany do odpowiedzi przez Pana M________, w związku z czym zabiorę głos. 
Chciałbym zatem rozwiać Pana wątpliwości i chciałbym powiedzieć, że nigdy nie byłem przeciwny 
przebudowie ulicy Sobieskiego, ponieważ plany przebudowy ulicy Sobieskiego, jak sięgnę pamięcią, 
pojawiły się jakieś 15 lat temu. Natomiast jest sytuacja, o której być może Pan nie wiedział, że kilka lat 
temu – 6, 7 lat temu – pojawił się pomysł przebudowy ulicy Zapłocie Duże, zaraz po oddaniu inwestycji 
ulicy Andersa w związku z tym, że według urzędników – tak przypuszczam – tutaj w mieście pojawił się 
cudowny tutaj taki ciąg komunikacyjny od Wapienicy do Andersa. Postanowiono tę ulicę rozbudować  
do 9 metrów z dwoma chodnikami i z drogą rowerową. A jednocześnie poinformowano mieszkańców 
Starego Bielska, że taki plan rozbudowy w takiej skali tej drogi jest przygotowywany, ponieważ korkuje się 
Wapienica i ten projekt przebudowy ulicy właśnie Cieszyńskiej będzie zarzucony. W związku z czym, 
mieszkańcy Starego Bielska stanowczo zaprotestowali i na dzień dzisiejszy myślę, że jednak tutaj 
najbardziej takim celowym byłaby przebudowa ulicy Cieszyńskiej, żeby te korki (…), z którymi na co dzień 
się stykamy, zostały rozładowane.  
Dziękuję uprzejmie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Czy Pan się chciał odnieść do tego – Pan M______? 
Bardzo proszę. 
Proszę podejść do mikrofonu, bo będzie Pana lepiej słychać.”. 
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Wnioskodawca – Pan G______ M_______  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panu Prezydentowi, Panu Radnemu za odniesienie się do tematu. 
Na koniec chciałbym podkreślić, że wszyscy protestujący również chcą przebudowy i gorąco wierzymy  
w to, że można spotkać się pośrodku. (…) Proponowane przez Urząd rozwiązanie, nie jest jedynym 
rozwiązaniem, które jest w stanie odpowiedzieć na nasze problemy. To było w moim przemówieniu 
podkreślane.  
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo Panu dziękujemy, że Pan nas odwiedził i że Pan wytrzymał w tym oczekiwaniu, bo trochę to dzisiaj 
trwa. 
Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnych wystąpień.  
Jako pierwszy Pan Przewodniczący Leszek Wieczorek.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Panie Prezydencie,  
ja dzisiaj chciałbym powiedzieć tak: Mamy Wielki Tydzień i jest wielki tydzień dla Komorowic.  
Wracając do dyskusji, jaka miała miejsce w poprzednich punktach, chodzi mi o plac, który kilkanaście lat 
temu albo kilkadziesiąt lat temu nie miał nazwy. Wtedy, kiedy ja kierowałem Radą Osiedla Komorowice 
Krakowskie, wtedy na wniosek mój i ówczesnej Rady Osiedla zabiegaliśmy żeby ten plac nazwać 
imieniem…”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Można też na Facebooku.” 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…Pana dra Józefa Niemczyka. I w zasadzie od tamtego momentu – bo te zabiegi się udały bardzo, bardzo 
dobrze, plac został nazwany – i w zasadzie od tamtego momentu i ja, i Rada Osiedla, i jeszcze wiele 
innych osób zabiegały o to, żeby zrobić remont tego placu. Zwykle brakowało pieniędzy i tłumaczenie 
było, że to jest za duży wydatek. Dzisiaj wiemy, że jest szansa z końcem roku na zrobienie tego placu. 
Boję się żebym nie zapeszył, ale serdecznie dziękuję Panie Prezydencie, jeżeli się pieniądze na ten cel 
znajdą i zostanie on zmodernizowany. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia co ja, że doczekali tej chwili.  
Pani inżynier odpowiedzialna przez wiele lat za budowę dróg i remonty w Komorowicach nie dożyła.  
Nie dożyła też córka Pana dra Niemczyka, która przez wiele lat też pracowała w Radzie Osidla, zmarła rok 
temu. A więc bardzo dziękuję. Ale to nie wszystko.  
Uprzejmy Pan był też, Panie Prezydencie, dzisiaj wspomnieć, że będą jeszcze robione inne roboty,  
a że Wielki Tydzień to mówię o wielkich sprawach. Największą sprawą dla Komorowic Krakowskich jest 
ulica Komorowicka, dokończenie jej od ulicy Młynówka do ronda. To też jest wielka sprawa. Dziękuję,  
że Pan Prezydent mówiąc, że czekają te ulice na remont, że będzie to zrobione. Bardzo dziękuję. 
Następną sprawą, dzisiaj żeśmy też mieli okazję przegłosować poprawkę do budżetu, gdzie znalazła się 
kwota 200 tys. na dokończenie ulicy Senatorskiej – Sejmowej, przepraszam, przepraszam, ale bardzo 
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blisko, bardzo blisko – ulicy Sejmowej. To ulica, która jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, 
pieszym, rowerowym, motocyklowym. Tam właśnie wielu ludzi naszego miasta odpoczywa idąc na spacer  
i ulica ta łączy Bielsko z Czechowicami przez piękny mostek – że też za to dziękuję. 
Przy wielkich sprawach chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej sprawie, którą nie zrobiłem jako interpelację 
– chodzi o ulicę Braterską. Tam są Panie Prezydencie wielkie dziury…”.  

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…ale Szanowni Państwo…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo proszę, to są...”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…tyle razy żeście mówili dzisiaj i nikomu nie przeszkadzałem.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przywołuję Państwa do porządku.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…wyjątkowo nikomu nie przeszkadzałem, a Wy się jakoś tak zachowujecie jakby nie przystało  
do Wielkiego Tygodnia. 
I Panie Prezydencie rok temu kilka razy prosiłem, robiłem też interpelacje i ulica ta została naprawiona. 
Oczywiście została naprawiona, ale ta naprawa była jakby bardzo słabo trwała. Dzisiaj tam na odcinku  
500 metrów są wielkie dziury i jest ich bardzo dużo…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale naprawdę proszę o… 
Bardzo proszę o ciszę, Pan Radny mówi, dajcie dokończyć.”. 
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Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale damy radę. 
(…) Panie Prezydencie, w tamtym roku dostałem odpowiedź taką, że ulica Braterska, a także ciąg łączący 
ulicę Boczną z rondem Rosta będzie to naprawione i MZD weźmie to na swój jakby grafik do już obsługi  
i naprawy tej ulicy. Ja bym prosił, bo my to mamy obiecane – mieszkańcy to mają obiecane, po spotkaniu  
z mieszkańcami w Komorowicach Krakowskich, na których był Pana Zastępca Pan Prezydent Zawierucha – 
że to będzie naprawione, a ja bym bardzo prosił żeby ta naprawa, jeżeli to może być, była w tym roku 
trwalsza i żeby to było jak najszybciej, dlatego że to już jest tak mocno uciążliwe, że tam się już nie  
da w tej chwili żyć – że bardzo proszę jeszcze o to. 
A ostania sprawa. Ze względu na to, że mamy Wielki Tydzień, a za chwileczkę Święta, chciałbym Panu 
Prezydentowi i wszystkim Urzędnikom, Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Miejskiej, wszystkim ludziom 
Bielska życzyć wszystkiego dobrego. Spokojnych, dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i żebyśmy 
po Świętach przyszli i dalej mogli pracować wypoczęci. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo Panie Radny. 
To rzeczywiście dawno się nie zdarzyło, że w „Sprawach różnych” ktoś przekroczył limit czasowy, ale jest 
Wielki Tydzień, więc… I dziękujemy oczywiście za życzenia.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale bardzo proszę to są poważne sprawy, nie wiem z czego Państwo Radni się śmieją. 
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek. Razem z Panem Radnym i z Panem Prezydentem autor 
sukcesu pod nazwą plac Niemczyka. 
Bardzo proszę.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja się nie podpisuję. Mogę się podpisać pod podziękowaniami. Dziękuję serdecznie. 
Panie Prezydencie, ale mam takie pytanie. Zbliżamy się, mamy już wiosnę, za chwilę się rozpocznie sezon 
letni, mamy pytanie, czy w Bielsku-Białej w dalszym ciągu będzie funkcjonowała na Starym Rynku scena  
i koncerty letnie, bo to jest ważny element Bielska-Białej. (…) Doszły mnie jakieś takie informacje 
niepokojące, że może tam tej sceny nie być, dlatego mam pytanie: Czy Pan uważa, że scena na Rynku 
powinna zostać i te koncerty powinny się nadal odbywać? To jest jedno pytanie. 
Drugie, może nie tyle pytanie, tylko zwrócenie uwagi na jeden temat. Jest grupa mieszkańców Bielska-
Białej i też okolic, która uprawia taki sport, który się nazywa landkiting. To jest jeżdżenie na takim 
longboardzie w uproszczeniu…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Na czym?”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„…za takim latawcem. Korzystali oni swego czasu z terenów lotniska w Bielsku-Białej – ja wiem, że tam 
Aeroklub zarządza tym terenem, jednak to lotnisko w związku z tym, że będzie ogrodzone, będą mieli 
utrudniony dostęp. Wiem, że w Rybniku, w Lesznie, w Gliwicach jest możliwość techniczna wyznaczenia 
miejsca takiego np. w rejonach lotnisk, gdzie można ten sport uprawiać. I teraz jest takie pytanie:  
Czy ze strony miasta można by było się zainteresować? Ja nie mówię, żeby to robić na siłę, bo musi być  
to zgodne z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego itd., ale czy byłaby tam możliwość, żeby jednak te 
osoby mogły z tego terenu korzystać. To jest druga rzecz. 
I korzystając z okazji, w imieniu tutaj osób – ja przedkładałem na początku sesji projekt uchwały, 
chciałbym ją oficjalnie w imieniu (…) Radnych, którzy to podpisali, przedłożyć w dniu dzisiejszym Panu 
Przewodniczącemu, żeby nadać normalny tryb i na najbliższej sesji będziemy na temat tej uchwały  
– mam nadzieję – debatować, dyskutować. Składam ją w formie formalnej do wprowadzenia do porządku 
obrad na kolejną sesję.  
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jak Rada zdecyduje. 
Dziękuję Panie Przewodniczący.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ale tutaj już doszliśmy do porozumienia. 
Bardzo proszę Pani Radna Bogna Bleidowicz.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  
Panie Prezydencie, chciałam jeszcze poruszyć sprawę chyba kłopotliwą dla nas wszystkich, bo zarówno nas 
Radnych, jak i Pana Prezydenta. Docierają liczne zapytania mieszkańców, chodzi mi o ten nieszczęsny mur 
przy Zamku. Z tego, co się orientuję, to wczoraj miało się odbyć posiedzenie Sejmiku, na którym miały być 
przesunięte w budżecie już środki na ten rok, na zabezpieczenie siatką muru. I z tego, co mnie się udało 
ustalić, to takie coś nie miało miejsca. I teraz: Czy Pan Prezydent wie coś na ten temat, czy wczoraj coś 
się zmieniło w tej kwestii? To takie moje pierwsze pytanie.  
A drugie, to chciałam też gorąco zaapelować zarówno do Państwa Radnych, jak i tutaj do Pana 
Prezydenta, bo my co prawda mamy związane ręce, ale żebyśmy o tej sprawie pamiętali, lobbowali jak 
możemy, nie wiem, może jakieś wspólne stanowisko, cokolwiek, bo jest to obiekt, który jest w zasadzie, 
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może nie wizytówką miasta, ale jedną z większych atrakcji turystycznych miasta, znajduje się przy głównej 
drodze, natomiast w tej chwili szpeci, a jeśli będzie zasłonięty siatką to też będzie szpecił i nie wiadomo 
jak długo to potrwa. Tak że, czy Pan Prezydent coś wie, czy coś wczoraj się zmieniło i żebyśmy tutaj nie 
odpuszczali tej sprawy. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Jeśli mogę, oczywiście Pan Prezydent, bo to jest w kompetencji Pana Prezydenta, ale tak się złożyło,  
że akurat wczoraj byłem na tej sesji, w trakcie tej sesji i rozmawiałem –  nazwijmy to –  z Członkiem 
Zarządu Województwa i środki na zabezpieczenie są przewidziane. Nie wiem, czy zostały uchwalone,  
bo nie byłem do końca sesji, natomiast tak naprawdę nie o to walczymy. Walczymy o pełny remont tego 
miejsca, który zabezpieczy to na wiele lat. 
To, co jest pewne – przynajmniej według słów przedstawiciela Zarządu – to jest to zabezpieczenie.  
Nie do końca była jasna odpowiedź, czy to zabezpieczenie będzie w taki sposób do przyszłego roku,  
bo w przyszłym roku jest zapewnienie oczywiście ustne, że będzie to zrobione w całości. Ale czy  
to zabezpieczenie w tej chwili umożliwi przechód przez zamknięty chodnik – tej odpowiedzi nie 
otrzymałem. Natomiast myślę, że oczywiście apel Pani Radnej jest jak najbardziej, to jest ważna sprawa 
dla miasta, ale przypomnijmy, że organem, który prowadzi (…) Muzeum Zamek Sułkowskich jest 
Marszałek i tu jest odrębność podmiotów. Ale to tyle, pewnie Pan Prezydent to rozwinie, być może 
bardziej.  
Bardzo proszę – Pani Małgorzata Radna Zarębska. Odwrotnie miałem powiedzieć, przepraszam.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie. 
Panie Prezydencie, 
chciałam zapytać, czy w związku z tym, że co roku miasto włączało się w organizację Światowego Dnia 
Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia, tym razem również będzie współorganizatorem razem ze Szkołą 
Podstawową nr 6, bo z tego, co słyszałam, o ile to prawda, miasto w tym roku odmówiło współorganizacji.  
I tutaj nawiązując do apelu Pani Radnej Bogny Bleidowicz, ja z kolei apeluję żeby w kontekście (…) muru 
Zamku zawsze dbać o pozycję miasta Bielska-Białej w Województwie Śląskim. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję.  
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Chciałbym zapytać, ponieważ za niedługo miasto będzie przystępować do realizacji projektu rewitalizacji 
parku za Ratuszem, chciałbym zapytać, czy przed przystąpieniem do tego projektu, do wykonania tego 
projektu, przewidziano potrzebę przeprowadzenia prac archeologiczno-ekshumacyjnych? Taka potrzeba  
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wydaje się być zasadna w związku z podejrzeniami, że na zapleczu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
mogło dojść do chowania ciał zamordowanych tam żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Panie Prezydencie,  
ja ponownie wracam do sprawy prośby i wniosku mojego odnośnie informowania mieszkańców – bo z tym 
problemem zwrócili się do mnie ponownie mieszkańcy – na temat (…) debaty nad wyłożeniem planu czy 
innymi ważnymi dla miasta tematami, by informacja na ten temat, spotkań była ogłaszana również przez 
kościoły. Ta forma komunikacji z mieszkańcami jest w wielu miastach, a nawet i u nas niebezpośrednio  
z Urzędu Miejskiego, ale informacje o zapisach (…) do szkół, do przedszkoli, o spotkaniach Rady jednak  
są wygłaszane w kościołach i jak tylko jest zgoda – a wiem, że w większości jest zgoda proboszczów, żeby 
tę formę jakoś rozpowszechniać. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś. 
Jak się zaświeci.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 
Ja mam taką sprawę. 22 grudnia wystąpiłam z interpelacją o udostępnienie Radzie Osiedla, znaczy  
o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udostępnienie nam wyników pomiarów 
hałasu. W dniu 28 grudnia 2015 wystąpił Pan Prezydent Miasta w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji  
i minęło już ponad dwa miesiące i nie ma odpowiedzi. Czy zgodnie z KPA powinna Generalna Dyrekcja 
odpowiedzieć gdzieś do (…) dwóch miesięcy i czy Pan Prezydent będzie monitował w tej sprawie,  
co jest z tymi pomiarami hałasu?  
Druga sprawa to jest – nie wiem, czy jest przedstawiciel MZK, ale chciałam podziękować za bardzo szybkie 
naprawienie wiaty na przystanku „Wyzwolenia – Poczta” w kierunku Hałcnów. Ja zwróciłam się pisemnie  
w dniu 14 marca, a 17 marca otrzymałam odpowiedź, że jest wykonana wiata, łącznie z udostępnionym 
zdjęciem (…). Bardzo dziękuję, ja nawet nie oczekiwałam odpowiedzi na piśmie, a mimo to ją dostałam, 
bo uważałam, że czas urzędnika jest też cenny prawda i Pana Kierownika. Tylko tutaj mnie jedno martwi, 
nie ma chyba tu przedstawiciela policji czy dzielnicowego z tego rejonu, bo to jest właśnie taki rejon, gdzie 
tutaj w odpowiedzi MZK: „30 szyb zostało wymienionych w pięciu wiatach; poszycia dachowe. Wszystkie 
wiaty są systematycznie naprawiane przez służby techniczne MZK, niemniej jednak w zdecydowanej 
większości przypadków jest to tzw. walka z wiatrakami, gdyż po nocnych weekendach szyby ponownie  
 



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

RM.0002.2.2016  Załącznik Nr 1 
 do protokołu Nr XVI/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 marca 2016 roku 

 
 

Strona 95 z 100 
VII kadencja RM: 2014-2018 

są powybijane.”. Czyby patrol nie mogła tam właśnie w tych dniach i godzinach częściej zajeżdżać, żeby  
w końcu można tych chuliganów złapać, którzy to robią te szkody, bo przecież to wszystko idzie z budżetu 
miasta. 
I jeszcze mam pytanie do Pana Przewodniczącego, dlaczego przesunął termin sesji z 15 na 22 marca 
2016? 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przesunąłem, bo takie przysługują mi uprawnienia. To jest pierwsza odpowiedź i nie muszę się z tego 
tłumaczyć. A na prośbę paru Radnych, którzy prosili, że ten termin będzie lepszy, ponadto były pewne 
uchwały, które jeszcze nie były gotowe. I myślę, że to wyjaśnienie Pani wystarcza. Jak nie, lepszego nie 
będzie. 
Bardzo proszę – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ja à propos też wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Drabka, odnośnie sceny na Starym Rynku,  
czy nie dałoby się – tu jest pytanie do Pana Prezydenta – żeby ta scena była po przeciwnej stronie, 
dlatego że Rynek jest tak usytuowany, że w tej części gdzie scena była dotychczas jest nieco wyżej,  
więc (…) to byłoby bardziej wygodne dla tych co oglądają koncerty, ewentualnie lepiej byłaby widoczna 
scena dla osób, które korzystają z ogródków w czasie wiosny i lata. 
A druga moja taka wypowiedź dotyczy Światowego Dnia Autyzmu. Mianowicie pytanie Radnej Zarębskiej 
było do Pana Prezydenta, czy Urząd Miasta się włącza w tej dzień. Tylko chcę powiedzieć, że środowisko 
lekarskie się włącza, Państwo ze Stowarzyszenia ds. Autyzmu będą gościć na naszym spotkaniu lekarskim 
dnia 1 kwietnia, a 2 kwietnia zarejestrowaliśmy ich szkolenie, gdzie pani doktor będzie też mówiła  
o problemie autyzmu wśród dzieci i ludzi dorosłych, jako szkolenie medyczne w Ośrodku Kształcenia Izby 
Lekarskiej. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Panie Prezydencie jest parę spraw do załatwienia. Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
Plac Niemczyka. To jeszcze jest kilku może się podpisać pod tym placem powiedzmy. Tak że jest tam lista, 
jest miejsce żeby się podpisać. Autorów zwycięstwa jest wielu, porażka tylko jest sierotą.  
Myślę, że tutaj z tych wypowiedzi Pana Przewodniczącego Wieczorka, sprawa tej Braterskiej jest sprawą, 
którą się zajmiemy na pewno. 
Pan Przewodniczący Drabek – Rynek, scena. 
To jest tak jak z Cieszyńską i z wieloma innymi rzeczami. Faktycznie jest jakieś wystąpienie żeby sceny nie 
robić na Rynku, bo znowu kilku ludziom przeszkadza. Proszę Państwa, ale tak z każdą sprawą jest  
– z Cieszyńską, ze sceną, ze wszystkim. Każdemu coś przeszkadza, nikt się nie patrzy na interes ogółu,  
a my musimy często iść właśnie pod prąd i musimy patrzeć się jak większość ogółu. Ja powiem tak Panie 
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Przewodniczący, scena będzie moim zdaniem. I będzie scena, i będą tam występy, i koniec. I nie będziemy 
Pani doktor przesuwać w prawo, w lewo, bo tak jak Cieszyńską chcą wszyscy przesuwać, tak scenę teraz 
chcemy. Jedni chcą w tą przesunąć, drudzy w tamtą przesunąć. My byśmy ogłupieli, gdybyśmy tak słuchali 
– proszę się nie gniewać – wszystkich, bo ulicę przesunąć, scenę przesunąć. Każdy ma swój interes i chce 
(…), a my tak jak – przepraszam – piłka pingpongowa gonimy między mieszkańcami. Przykład daję  
– ten zawsze będę do końca już swojej kadencji dawał – Straconki. Trzy lata straciliśmy na dyskusje,  
na analizy, pół Straconki gwizdało, pół klaskało i tak odwrotnie zawsze bywało. Wreszcie zrobiliśmy tak jak 
było w projekcie po swojemu i teraz wszyscy klaszczą i mówią „jak fajnie”. Tylko trzy lata straciliśmy 
nerwów, pracy i zdrowia, i niepotrzebnie wszystko było. To byłaby jedna sprawa. Więc będzie na pewno 
scena i (…) w tym miejscu co była, bo nie widzę powodu żeby przesuwać, bo tam przecież musi przejście 
być dla artystów, bo są szatnie przecież. I tutaj myślę, że kończymy dyskusję na ten temat. 
Lotnisko.  
Nie znam sprawy, pierwszy raz słyszę. Ja myślę tak, że my na tyle mamy dobrą współpracę z Aeroklubem, 
że na pewno jeśli będzie jakaś grupa ludzi i będzie zainteresowana, na pewno jesteśmy w stanie dogadać 
się z Aeroklubem (…) w sensie korzystania, bo to musi być tylko i wyłącznie na terenie lotniska, znaczy 
musi start być, lądowanie, bo przecież kwestia bezpieczeństwa tutaj. 
Sprawa – tu praktycznie już była odpowiedź – trotuar na Zamku.  
Nie ma wiadomości. Musimy doprowadzić do tego, że ten chodnik będzie w najbliższym czasie otwarty,  
bo nie można w centrum miasta zamykać chodnika, dlatego że ktoś powiedzmy kilku złotych nie ma;  
po prostu to są złotówki przy wydatkach. Ja napisałem do Marszałka – przecież wiecie o tym Państwo –  
że jak 400 mln (…) na Muzeum Śląskie wydali, 700 na Stadion Śląski, to milion złotych na Zamek  
w Bielsku-Białej się musi znaleźć. I tutaj jest jednoznaczna moja postawa i nie ma co dyskutować. Jak nie, 
to ja otworzę, najwyżej siatkę założymy, nie będzie na pewno trotuar na dłuższą metę zamknięty tam.  
Pani Radna Zarębska – sprawa autyzmu w ogóle, szkoły autystycznej w ogóle.  
My z Towarzystwem Autystycznym mamy bardzo dobrą współpracę, przekazaliśmy budynek przecież dla 
Towarzystwa w Mikuszowicach, dla Towarzystwa Autystycznego. Współdziałamy bardzo dobrze, natomiast 
to, że szkoła sobie wymyśliła jakieś program bez konsultacji i chciała żeby zaangażować w nim wszystkie 
punkty programu, odpowiadają nam „czy weźmiemy udział”, to nie znaczy, że jesteśmy przeciwni  
po prostu. Pani Dyrektor Szkoły bez konsultacji wypisała sobie program, w którym zaangażowała pół 
miasta, Prezydenta, Ratusz cały, wszystkich, nie konsultując. I nie wszystko znalazło poparcie, ale to nie 
znaczy, że jesteśmy przeciwko Dniu czy przeciwko działaniu jesteśmy. My wyjątkowo dobrze działamy 
właśnie z Towarzystwem Autystycznym, ze Szkołą działamy, natomiast jeśli jakieś elementy programu, 
który sobie Pani Dyrektor wymyśliła, nie konsultując – nie ma akceptacji, to nie znaczy, że jesteśmy 
przeciwko czemuś. Tak że proszę nie utożsamiać punktu programu Pani Dyrektor, sprawy: czy popieramy 
czy nie dzieci autystycznych, czy ludzi autystycznych. 
Następna sprawa – park koło Ratusza. 
Znaczy sprawa rewitalizacji tego parku to jest daleka droga, żeby była jasność; to jest daleka, daleka 
droga. To są jakieś plany, na razie zlecanie jakiejś tam koncepcji. To jest daleka droga, ale z ostatnich 
wiadomości – które wiem – wiem, że IPN posiada środki na to, że takie badania będą przeprowadzone. 
Będą takie badania przeprowadzone. 
Pani Grażyna Nalepa – spotkania z mieszkańcami poprzez kościoły. 
To się odbywa, może niesystematycznie, ale się odbywa i będzie się odbywało. (…) Niektóre instytucje 
same do kościołów dają, bez nas dają. My nie chcemy też z kościoła zrobić, z ambony też nie chcemy 
zrobić jakiegoś takiego… gazety jakiejś popularnej (…), tylko uważam, że bardzo ważne sprawy powinny 
być przekazywane i to staramy się robić. Myślę, że tu współpraca z wszystkimi jest bardzo dobra i nie ma 
tutaj problemów żadnych. 
Pani Radna Waluś – wystąpienia do Generalnej Dyrekcji. 
To nie mamy odpowiedzi jeszcze, tutaj niestety nie wiem, czy ich obowiązuje KPA. W każdym razie  
ja wiem, że w tym roku myśmy ponownie wystąpili o te wyniki, natomiast wiem, że w tym roku jest 
obowiązek tam wynikający z innych przepisów, że w 2016 roku w ogóle Generalna Dyrekcja musi 
generalnie zrobić wszystkie pomiary hałasu tutaj w naszym tle. A tutaj wystąpiliśmy kolejny raz,  
nie zakończono jeszcze prac – takie nieoficjalne wiadomości są – i nie mamy jeszcze na dzisiaj wyników, 
gdyby były na pewno podamy.  
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I nie uchwyciłem – bo tutaj rozmawialiśmy – tej sprawy wybijania szyby. Nie wiem o co to chodzi,  
ale to sprawdzimy sobie później; jak nagranie sprawdzimy to tym się zajmiemy. Nie wiem o co chodzi. 
Scena na Rynku. Pani doktor odpowiedziałem. 
Wszystko. Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję.  
Bardzo proszę – ad vocem Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem)  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Prezydencie chodzi o to, że 2 kwietnia jest już wkrótce, a tam szkoła czeka na decyzję miasta w tej 
kwestii. Ja rozumiem, że Państwo nie akceptujecie całości programu, bo być może to się w rozmowach 
zdarza, natomiast do tej pory współpraca z miastem przebiegała co roku pomyślnie. I pytanie szkoły  
i Dyrekcji dotyczy, czy w tym roku również będzie jakaś współpraca miała miejsce, ponieważ rodzice dzieci 
i ludzie, którzy byli zaangażowani w obchodzenie tego Światowego Dnia Autyzmu czekają na program, 
którego nie mogą ustalić. 
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję.  
Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Szanowna Pani Radna, 
przede wszystkim może ustalmy tak, że nie współpraca szkoły z miastem, tylko miasta ze szkołą może,  
bo tutaj żebyśmy nie odwracali zagadnienia, bo mamy 142 jednostki szkolne i przedszkolne i nie może 
sobie każdy robić co się mu podoba po prostu. Współpraca jest bardzo dobra, natomiast jeszcze raz 
powtarzam – nie wiem, czy niewyraźnie mówiłem – program szczegółowy Pani Dyrektor z nikim, nic nie 
uzgodniła tylko przysłała mi gotowy program, że ja mam (…) tam być, sala ma być udostępniona, to ma 
być, to, to ma być, tamto. Tak się nie będziemy bawić, bo jak mi tak 100 szkół i przedszkoli czy  
140 napisało, to w ogóle nie wiem, co by się w tym mieście działo; bałagan byłby. Jeszcze raz powtarzam: 
popieramy w pełni autyzm i wszystkie działania, które są – czy Towarzystwa, czy szkoły – natomiast 
jeszcze raz powtarzam, całego programu, Pani Dyrektor, który sobie wymyśliła sama, nie konsultując  
z nikim, nie będzie akceptowalny, po prostu z różnych względów. Ja mam czas swój zajęty i nie może mi 
każdy ustalać tego czasu mojego na przykład – jako przykład daję – mojego czasu nie może mi każdy 
ustalać, bo jak mi 140 dyrektorów, każdy by mnie chciał gdzieś tam na pół dnia zaangażować, to daleko 
bym nie zajechał po prostu, dużo bym nie zrobił. Po prostu Pani Dyrektor troszeczkę źle podeszła  
do sprawy, bo zamiast w MZO czy z Prezydentem Jędrusińskim uzgodnić pewne sprawy, to przysłała 
gotowy [program], że tak ma być, bo ona sobie ustaliła. Po prostu mamy ograniczone możliwości czasowe. 
Na pewno cała sprawa ma prawo i na pewno będzie odbywała się, natomiast nie wszystkie punkty, jak 
powiedziałem, programu będą realizowane, który Pani Dyrektor sobie wymyśliła, bo to nie przecież 
warunek sine qua non, że musi być to, co Pani Dyrektor sobie wymyśliła, bo wtedy ten Dzień Autyzmu 
będzie dobry, a jak nie będzie w pełni, to nie będzie ten Dzień dobry. Przecież to nie tak stawiajmy 
sprawę.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Ad vocem Pani Radna Bogna Bleidowicz.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem)  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Ja oczywiście dziękuję Panie Prezydencie. Ja wierzę, że Pan działa w tej sprawie, ale tu mój gorący apel 
ponawiam do Koleżanek i Kolegów Radnych żebyśmy zwarli szyki i razem coś tutaj podziałali w sprawie 
Zamku, żeby nas po prostu nie zbywano, bo…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Tak jest!”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Bo tak było – miało być zabezpieczone wczoraj na posiedzeniu Sejmiku, pieniądze na tę siatkę. Nie było, 
jak się okazuje i żeby nam się to nie rozmyło.  
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
W tej sprawie jeszcze Pan Prezydent Kamiński.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 
„To znaczy nie miałem zamiaru się wypowiadać, natomiast rozmawiałem w piątek z Radną jeszcze wtedy 
Sejmiku Województwa Śląskiego od wczoraj Wiceprzewodniczącą Sejmiku w tym zakresie i ona się 
zdeklarowała, że będzie rozmawiać z Panem Mercikiem w tej sprawie. Naświetliłem, dlaczego są nasze 
takie a nie inne wypowiedzi w mediach, bo oni oczywiście mają tam częściową wiedzę, oczywiście każdy 
tylko pamięta tam o swoich problemach. I myślę, że to jest konsekwencja tego, że zdjęli ten punkt,  
po to żeby sobie dać jeszcze chwilę do przemyślenia.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo. 
Proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
myślę, że to już zakończyliśmy tę część merytoryczną sesji, w związku z tym bardzo bym chciał w imieniu 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców 
Bielska-Białej na najbliższe nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i niech 
ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie takim czasem dobrym dla nas wszystkich. Wszystkiego 
dobrego. Dla Państwa również na tej sali, niech ten czas spędzony w domu da nam dużo siły i otuchy.  
Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję. 
W imieniu wszystkich Radnych – bo reprezentuję wszystkich Radnych – też dołączam się oczywiście  
do tych życzeń. To jest taki czas, kiedy spędzamy go rodzinnie, myślimy o nowo rodzącym się życiu i mam 
nadzieję, że dla wszystkich nas upłynie on w miłej atmosferze. Na pewno do tych życzeń dołączy się  
Pan Prezydent. 
Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ja również w swoim imieniu, a również w imieniu swoich współpracowników, całego Urzędu wszystkim 
Państwu Radnym, z Panem Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym na czele, również składam życzenia 
żeby te Święta były spokojne, żeby wyciszyły nas troszeczkę, bo widać, że emocji jest bardzo dużo, żeby 
te Święta w gronie rodzinnym spędzić. I do miłego zobaczenia w kwietniu. 
Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję.”. 
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Ad 39 
Zakończenie obrad  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 
Zamykam XVI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.7 
Dziękuję.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Godz. 16.31. 


