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Protokół XVII/2012 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem  
Pan Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 27 marca 2012 roku 

 
 
 
 
Obecni na XVII sesji Rady Miejskiej 

 
Radni Rady Miejskiej – według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 1). 

 
Przyjęty porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej  
 
2. Przyjęcie porządku obrad  

 
3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

 
4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
6. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 lutego 2012 r.  

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2011 roku (według stanu na dzień  
30 grudnia 2011 roku) 
SPR. NR 25  

 
7. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku 
SPR. NR 26 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok 
DRUK NR 422 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok   

DRUK NR 423 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
DRUK NR 425 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 
2012-2032 
DRUK NR 424 

 
12. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie 

cyfrowym do emisji naziemnej (projekt przedłożony przez Klub Radnych PiS) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum 
Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie 
opieki zdrowotnej 
DRUK NR 421 

 
13a.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- 
  Białej na lata 2007-2013 
 DRUK NR 426 
 Punkt 13a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt. 2 
  
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

DRUK NR 416 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała  
DRUK NR 420 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XII/270/2011 z dnia  

25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 890/19 o pow. 67 m2 położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej 
DRUK NR 415 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/1426/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 października 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 782/37 i 782/83, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
oznaczonej jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __  
DRUK NR 417 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  
dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej KW BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Listopadowej __ 
DRUK NR 418 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 

położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola 
DRUK NR 414 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K______ J______  

na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
DRUK NR 419 
 

21. Sprawy różne  
 

22. Zakończenie obrad 
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Ad. 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2012 roku uczestniczyło 24 radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji (nieobecni: Radny Krzysztof Michalski). 

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki otworzył  
XVII sesję Rady Miejskiej VI kadencji (godz. 10.11). Przywitał zebranych na sesji Rady Miejskiej. 
 
W tym punkcie obrad Rada Miejska uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 13 marca br. Pana Horsta 
Weissa Honorowego Obywatela Miasta Bielska-Białej. 

 
Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie nw. wnioski. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad Druku Nr 426, tj. projektu uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013. 

W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 13a:  
Podjęcie uchwały projektu uchwały Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013. 

 
Wniosek Pana K_____ J_____ o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 20: Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K_______ J_______ na działalność Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej (wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu). 

W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e  z d j ę ł a   z porządku obrad punktu 20:  
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K________ J______ 
na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu. 

 
Wniosek Pani U____ J_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 21: Sprawy różne (wniosek 
– Załącznik Nr 7  do protokołu). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania      u d z i e l i ł a   głosu Pani U____ J_____ w punkcie 21: Sprawy 
różne. 

 
Wniosek Pani E______ K_________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 12: Stanowisko 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji 
naziemnej (wniosek – Załącznik Nr 8 do protokołu). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   głosu Pani E______ K_____ w punkcie 12: 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie 
cyfrowym do emisji naziemnej. 

 
Wniosek Pana R______ C________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 12: Stanowisko 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji 
naziemnej (wniosek – Załącznik Nr 9  do protokołu). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 20 
▪ wstrzymujących: 0 
 

Wyniki głosowania z uwzględnieniem decyzji Przewodniczącego Rady Miejskiej o dopisaniu głosu Radnego 
Romana Matyi do wyników „za”: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 2 
▪ przeciw: 20 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   głosu Panu R______ C________ 
w punkcie 12: Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM 
na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. 
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Wniosek Pana R______ C______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 21: Sprawy różne 
(wniosek – Załącznik Nr 9 do protokołu). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 20 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   głosu Panu R______ C_________ w punkcie 
21: Sprawy różne. 

 
Wniosek Pana E_________ R__________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 12: 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym 
do emisji naziemnej (wniosek – Załącznik Nr 10 do protokołu). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 2 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   głosu Panu E__________ R___________ w punkcie 
12: Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na 
multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. 

 
Wniosek Pana K________ J_______ o udzielenie głosu w punkcie 12: Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K________ J______ na działalność Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej – nie został poddany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie z uwagi na 
przysługujące Skarżącemu uprawnienie do wypowiedzenia się w przedmiocie rozpatrywanej przez Radę Miejską 
skargi (wniosek – Załącznik Nr 11 do protokołu). 

 
Uwzględniając powyższe, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie przyjęcie 
porządku XVII sesji Rady Miejskiej. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     p r z y j ę ł a    porządek XVII sesji Rady Miejskiej. 

 
Przyjęty porządek XVII sesji Rady Miejskiej str.:  1-2. 
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Ad. 3 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

 
Punkt 3 – zrealizowany po punkcie: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

 
Ad. 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Wykaz interpelacji złożonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2012 roku: 

 
Radny Andrzej Gacek 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podwyższenia cokoliku z tablicą upamiętniającą zamordowanego 

harcerza”. 
Załącznik Nr 12 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Marek Podolski 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „znaku zatrzymywania się. Znak B-36 lub postoju B-35”. 

Załącznik Nr 13  do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radna Grażyna Staniszewska 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”. 

Załącznik Nr 14  do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Do wystąpień Radnych odniósł się Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W toku dyskusji głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2012 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
Protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta. 

 
Ad. 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 lutego 2012 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2011 roku (według stanu na dzień  
30 grudnia 2011 roku) 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 16 lutego 2012 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2011 roku 
(według stanu na dzień 30 grudnia 2011 roku) przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości przez nw. Komisje Rady Miejskiej: 
▪ Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisję Edukacji i Kultury, 
▪ Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 lutego 2012 r. (SPR. Nr 25) 
znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie Sprawozdanie 
zawarte w SPR.  Nr 25: 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 16 lutego 2012 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
za II półrocze 2011 roku (według stanu na dzień 30 grudnia 2011 roku). 
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Ad. 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 15 lutego 2012 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku według stanu na dzień  
31 grudnia 2011 roku przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości przez nw. Komisje Rady Miejskiej: 
▪ Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisję Edukacji i Kultury, 
▪ Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r. (SPR. Nr 26) 
znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie Sprawozdanie 
zawarte w SPR.  Nr 26: 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku 
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

 
Ad 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 
2012 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 422) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 422. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/397/2012 
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2012 rok 

 

 

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

 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok   

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 
2012 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 423) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 423. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/398/2012 
w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  

na 2012 rok   

 

 

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

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Grzegorz Puda, Prezydent Miasta Jacek Krywult. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 425) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 425. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

 
Wyniki głosowania z uwzględnieniem decyzji Przewodniczącego Rady Miejskiej o dopisaniu głosów Radnych: 
Adama Wolaka oraz Piotra Kochowskiego do wyników „za”: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/399/2012 
w sprawie poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii - 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta, Radny Józef Łopatka, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Grzegorz Puda. Odnotowano również wypowiedzi z sali sesyjnej  
i galerii – poza mikrofonem (Pan R______ P______, Pan R_____ C______). 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 
2012-2032 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej na lata 2012-2032przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
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Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 424) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 424. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/400/2012 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej na lata 2012-2032 

 

 

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

 
Ad. 12 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie 
cyfrowym do emisji naziemnej (projekt przedłożony przez Klub Radnych PiS) 

 
Na wstępie głos zabrał Prezydent Miasta, który wypowiedział się w sprawie udziału mieszkańców miasta  
w posiedzeniu Rady Miejskiej (dot. wniosku formalnego Radnego Romana Matyi). 

 
Projekt stanowiska Rady Miejskiej przygotowany przez Klub Radnych PiS przedstawił Radny Grzegorz Puda. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali mieszkańcy miasta: Pani E______ K______ oraz Pan E______ R______. 
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Głos w dyskusji zabrali: Radny Jan Dzida (w imieniu Klub Radnych KWW Jacka Krywulta), Radna Grażyna 
Staniszewska, Radny Józef Łopatka, Radny Andrzej Gacek, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja, Radny Adam Wolak, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Z wnioskiem o ogłoszenie przerwy wystąpił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski oraz Radny 
Szczepan Wojtasik. 

 
O godz. 12.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 30-minutową przerwę w obradach Rady 
Miejskiej. 
 
_____________________________   

 
O godz. 14.17  Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej.  

 
Po przerwie głos zabrali: Radny Grzegorz Puda, Radny Józef Łopatka.  

 
Z wnioskiem o ogłoszenie 15-minutowej przerwy wystąpił Radny Marek Podolski. 

 
O godz. 14.25 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił przerwę w obradach Rady Miejskiej. 
 
_____________________________   

 
O godz. 14.43  Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej.  

 
Po przerwie głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Radny Grzegorz Puda. 
 
Z wnioskiem o ogłoszenie 5-minutowej przerwy wystąpił Rady Roman Matyja oraz Radny Marek Podolski. 

 
O godz. 14.48 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 5-minutową przerwę w obradach Rady 
Miejskiej. 
 
_____________________________   

 
O godz. 14.52  Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej.  

 
Projekt stanowiska wypracowanego przez wszystkie Kluby Radnych oraz Radną niezrzeszoną Grażyną 
Staniszewską odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt stanowiska Rady Miejskiej 
wypracowany przez wszystkie Kluby Radnych oraz Radną niezrzeszoną Grażynę Staniszewska w sprawie 
przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    Stanowisko w sprawie ws. przyznania miejsca dla 
Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.  

 
Załącznik Nr 15 do protokołu – projekt Stanowiska przygotowanego przez Klub Radnych PiS. 

Załącznik Nr 16 do protokołu – Stanowisko Rady Miejskiej wypracowane przez wszystkie Kluby Radnych oraz 
Radną niezrzeszoną Grażynę Staniszewską. 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim 
Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej wydaną do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – 
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki.   

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 421) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 421. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVII/401/2012 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej  

w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

 

 

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

 
Ad. 13a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
Białej na lata 2007-2013 

 
Punkt 13a, Druk Nr 426 – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Grażyna Staniszewska. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki.  

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 426) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 426. 
  
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 18 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/402/2012 
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 

 

 

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

 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg 
gminnych w Bielsku-Białej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 416) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 416. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/403/2012 
w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 420) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

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

 
W tym punkcie głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacza, Radna Grażyna Staniszewska, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Radny Marek Podolski, Radny Józef Łopatka.  

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 420. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/404/2012 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XII/270/2011 z dnia  
25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 890/19 o pow. 67 m2 położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej nr XII/270/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 890/19 o pow. 
67 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 415) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 415. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/405/2012 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

nr XII/270/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 890/19 o pow. 67 m2  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/1426/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 października 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 782/37 i 782/83, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
oznaczonej jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __ 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/1426/2010 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 782/37  
i 782/83, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
oznaczonej jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __ przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 417) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 417. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/406/2012 
w sprawie zmiany uchwały nr LXII/1426/2010  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010 r.  
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako 
działki 782/37 i 782/83, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 

na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej  
jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __ 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  
dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej KW BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Listopadowej __ 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty  
z tytułu użytkowania wieczystego dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej KW BB1B/00027984/3 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej __ przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 418) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 418. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/407/2012 
w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej KW 

BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej __ 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 414) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski oraz 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do procedury dotyczącej rozpatrzenia przez Radę Miejską uwag 
wniesionych do projektu planu.   
 
 
Informacje na temat poszczególnych uwag wniesionych do projektu planu przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju 
Miasta Pan Grzegorz Gleindek. Uwagi zostały poddane pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Ryszarda Batyckiego. 
 
 
Wyniki głosowania w sprawie uwzględnienia uwag wniesionych do projektu planu przez Pana J____ N______  
i Pana P_____ N_____, pismem z dnia 26 października 2011 roku - nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania   ni e   u w z g l ę d n i ł a    uwag wniesionych przez Pana J____ 
N______ i Pana P_____ N______.  

 
Wyniki głosowania w sprawie uwzględnienia uwagi wniesionej do projektu planu przez J_____ F____, pismem  
z dnia 14 listopada 2011 roku - nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta: 
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania   ni e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez Pana J____ F____.  
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Wyniki głosowania w sprawie uwzględnienia uwagi wniesionej do projektu planu przez mieszkańców ulicy Jasna 
Rola w Komorowicach Krakowskich: J___ K_____, T____ K______, T_______ W______, A____ W____, 
A_______ W______, J_____ J______, E______ J____, A___ J______, P______ K______, K______ K________, 
Ł_______ H______, M_____ H______, W_____ S____ i M____ S____, pismem z dnia 15 listopada 2011 roku - 
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Wyniki głosowania z uwzględnieniem decyzji Przewodniczącego Rady Miejskiej o dopisaniu głosu Radnego 
Andrzeja Gacka i Radnej Grażyny Staniszewskiej do wyników „wstrzymało się”: 

 
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 4 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    ni e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez mieszkańców ulicy 
Jasna Rola w Komorowicach Krakowskich: J____ K_____, T______ K______, T_______ W______, 
A____ W____, A_______ W______, J_____ J______, E______ J____, A___ J______, P______ K______, 
K______ K________, Ł_______ H______, M_____ H______, W_____ S____ i M____ S____. 

 
Wykaz uwag głosowanych w tym punkcie obrad oraz pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa 
Michniowskiego (BRM-7322/3/2010/DG) w ww. sprawie – Załącznik Nr 17 do protokołu (materiał objęty ochroną 
danych osobowych). 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Wobec nieuwzględnienia przez Radę Miejską uwag wniesionych do projektu planu, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 414. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/408/2012 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich  
w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K______ J______  
na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 419) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Andrzej Gacek. 

 
W tym punkcie obrad wypowiedział się Skarżący Pan K______ J_______. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydent Miasta Pan Zbigniew 
Michniowski, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska, Radny Andrzej Gacek – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarżący Pan K_____ J_____, Radna Grażyna Staniszewska, Radny Marek 
Podolski.  

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawarty w Druku Nr 419. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/409/2012 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku  

Pana K______ J_______ na działalność  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
W tym punkcie głos zabrała mieszkanka Pani U_____ J______. 
W ww. sprawie wypowiedział się Radny Leszek Wieczorek, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
Sprawy różne zgłosili: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Marek Podolski, Radna 
Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Franciszek Nikiel, Radny Leszek Wieczorek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek. 
 
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad. 22 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, zamknął obrady XVII 
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 16.43. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
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Załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych na XVII sesji RM + usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości na XVII sesji RM  
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 marca 
    2012 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    27 marca 2012 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana K____ J_____ o zdjęcie z porządku obrad punktu 20: Podjęcie 
    uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K_______ 
    J______ na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pani U_____ J_____ o udzielenie głosu w punkcie 21: „Sprawy różne” 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Pani E____ K______ o udzielnie głosu w punkcie 12: Stanowisko Rady 
    Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie  
    cyfrowym do emisji naziemnej 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Pana R____ C______ o udzielnie głosu w punkcie 12: Stanowisko Rady  
    Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie  
    cyfrowym do emisji naziemnej oraz w punkcie 21: „Sprawy różne” 
Załącznik Nr 10 –  Wniosek Pana E_______ R______ o udzielnie głosu w punkcie 12: Stanowisko 
    Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na  
    multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej  
Załącznik Nr 11 –  Wniosek Pana K_____ J______ o udzielenie głosu w punkcie 20: Podjęcie uchwały 
    w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K______ J______ 
    na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnego Andrzeja Gacka 
Załącznik Nr 13 –  Interpelacja Radnego Marka Podolskiego 
Załącznik Nr 14 –  Interpelacja Radnej Grażyny Staniszewskiej  
Załącznik Nr 15 –  Projekt stanowiska przygotowanego przez Klub Radnych PiS 
Załącznik Nr 16 –  Projekt stanowiska Rady Miejskiej wypracowany przez wszystkie Kluby Radnych oraz 
    Radną niezrzeszoną G. Staniszewska (w trakcie sesji Rady Miejskiej) ws. przyznania 
    miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej  
Załącznik Nr 17 –  Wykaz uwag głosowanych w punkcie 19 oraz Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Pana 
    Zbigniewa Michniowskiego (BRM-7322/3/2010/DG) w ww. sprawie (materiał objęty  
    ochroną danych osobowych) 
Załącznik Nr 18  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 19  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 20 –  Uchwały podjęte na XVII sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi  
    naczelników wydziałów/dyrektorów mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 27 marca 2012 roku 

 
 
 
Ad. 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

„Proszę Państwa o zajmowanie miejsc. 

Jeszcze sprawdzenie stanu technicznego nowej aparatury. 

Proszę Państwa o powstanie.  

Otwieram XVII sesję Rady Miejskiej [red.: godz. 10.11]. 

Proszę o zajęcie miejsc. 

Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miejskiej witam serdecznie Radnych Rady Miejskiej zgromadzonych na 
dzisiejszej sesji.  

Witam kierownictwo Urzędu Miejskiego na czele z Panem Prezydentem Miasta Jackiem Krywultem.  

Witam Naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, Dyrektorów miejskich jednostek i zakładów budżetowych oraz 
Prezesów Spółek.  

Witam Przedstawicieli Rad Osiedli.  

Witam zgromadzonych mieszkańców – dość licznie dzisiaj na sesji. 

Witam media – przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Szanowni Państwo. 

Zanim przejdę do procedowania sesji, chciałem poinformować, że w dniu 13 marca przyjęliśmy ze smutkiem 
wiadomość o śmierci Pana Horsta Weissa - Honorowego Obywatela naszego Miasta. 

Pan Horst Weiss przez 25 lat przez 25 lat piastował funkcję Szefa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego. Organizował 
pomoc materialną i rzeczową w ciężkich czasach transformacji ustrojowej w naszym kraju. Osobiście brał udział  
w niesieniu pomocy ukierunkowanej głównie na domy dziecka. Był promotorem wizerunku naszego miasta  
w Wolfsburgu. Pan Horst Weiss pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wielki przyjaciel Bielska-Białej. 

Proszę Państwa o powstanie, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego Honorowego Obywatela naszego Miasta. 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo. Jak zdążyliśmy wszyscy zauważyć, dzisiejsza sesja będzie obsługiwana przez nowy rodzaj 
aparatury nagłaśniającej i aparatury nagrywającej naszą sesję. Mieliśmy uwagi co do formy, kiedy Radny musiał 
używać mikrofonu ruchomego, do wypowiedzenia swoich kwestii w ciągu dyskusji. Forma aparatury jest tak 
przystosowana, ażeby dyskusje Radny prowadził w pozycji siedzącej – nie umniejsza to żadnego znaczenia 
wypowiadanych kwestii i o (…) takie procedowanie w dniu dzisiejszym proszę.”  
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Ad. 2 
Przyjęcie porządku obrad 

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

„Przechodzimy do procedowania porządku obrad. 

Na wniosek Prezydenta Miasta, chodzi o wprowadzenie (…) Druku Nr 426 – projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013. I proszę 
uprzejmie Państwa o przegłosowanie tego punktu, (…) wprowadzając go do punktu 13a, jeżeli taka będzie wola 
Rady.  

Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 
Nie widzę.  

Punkt został przyjęty jednogłośnie do procedowania w dniu dzisiejszym. 

Szanowni Państwo. Wpłynął również wniosek Pana K________ J_______ o zdjęcie z porządku obrad punktu 
numer 20, Druk Nr 419: rozpatrzenie skargi Pana K_______ J_______ na Prezydenta Miasta. Radni otrzymali ten 
wniosek do skrytek. Proszę uprzejmie (…) o zajęcie stanowiska w tej sprawie poprzez głosowanie. 

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

Podaję wyniki głosowania: za głosowało 11 Radnych, przeciw 12, wstrzymało się…, nie głosował 1 Radny.  

Nie uzyskał wniosek wymaganej większości - tj. bezwzględnej większości 50% + 1 - wobec powyższego punkt 
pozostaje w porządku obrad. 

W takim razie będziemy głosować wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej.  

Wniosek Pani U_____ J_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 21 „Sprawy różne” w imieniu 
mieszkańców ulicy Braterskiej, Siostrzanej i Bocznej. Temat wystąpienia: W sprawie brakujących ekranów na 
odcinku Bielsko-Biała węzła Komorowice do węzła Rosta. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu w punkcie „Sprawy różne”? Dziękuję. Kto jest przeciwny?  
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Głos Pani U_____ J____ zostanie udzielony wskutek wyniku głosowania jednogłośnego Rady Miejskiej. 

(…) W takim razie, w związku z utrzymaniem punktu rozpatrzenia skargi Pana K____ J____, Pan K_______ 
J_____ złożył również wniosek o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 20 w sprawie rozpatrzenia 
jego skargi. I informuję Pana, że takie prawo Pan ma i będzie Pan poproszony o zabranie głosu w tym punkcie - 
nie wymaga on głosowania. 

Wniosek Pani E_____ K_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. Temat wystąpienia: W sprawie 
wystąpienia Rady Miejskiej, na czele z jej Przewodniczącym Ryszardem Batyckim, do Krajowej Rady Radiofonii  
i Telewizji z protestem przeciwko dyskryminacji katolickiej Telewizji TRWAM.  

Propozycja udzielenia głosu w punkcie 12, który to punkt jest właśnie w programie sesji Rady Miejskiej. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Pani E_____ K______? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Podaję wyniki głosowania. Jednogłośnie. Głos Pani E_____ K______ zostanie udzielony w punkcie 12.  

Wniosek Pana R_____ C______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 12 porządku obrad, tj. 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym 
do emisji naziemnej.  

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu w tej sprawie Panu R______ C___________? Kto jest 
przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Podaję wyniki głosowania. Przeciwko było 20 głosów. Pan R_____ C______ nie otrzyma…” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę, w takim razie powtórzymy (…) głosowanie jeszcze raz. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Panu R______ C________? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Głos Panu R________ C_______ nie zostaje udzielony ze względu na wynik głosowań.” 

 
Radny Roman Matyja 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja głosowałem za, ale niestety nie udało mi się…” 

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

„Do protokołu w takim razie proszę zanotować, że Pan Roman Matyja głosował za. 

Pan R_____ C_____ zgłosił również chęć wystąpienia w punkcie „Sprawy różne” w następujących tematach: 
Prezydent Miasta i nieznająca prawa Straż Miejska. Drugi punkt: Co kilka dni przestają pracować sądy z powodu 
meldunków o podłożeniu bomb wybuchowych. I trzeci: Zaniedbana droga wejściowa na górę Dębowiec. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu (…) w „Sprawach różnych” Panu R______ C_______  
w wymienionych przeze mnie sprawach? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Pan R_____ C_____ nie otrzyma prawa zabrania głosu w (…) punkcie „Sprawy różne”. 

Szanowni Państwo. Mam (…) jeszcze sytuację, w której tuż przed sesją zgłosił się do mnie obywatel naszego 
miasta z wnioskiem o zabranie głosu w punkcie 12. Wniosek ten niestety nie został [red.: podpisany], a biorąc pod 
uwagę wiek tego obywatela - na pewno jest i będzie w dniu dzisiejszym - powiedziałem, że będziemy rozpatrywać 
ten punkt około godz. 12.00 i informuję Państwa, że tak sformułowanego wniosku bez danych osobowych 
obywatela nie mogę przyjąć. Natomiast informuję Radę…” 

 
Radny Roman Matyja 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest na sali.” 

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

„Jeżeli jest na sali to uzupełni wniosek i proponuję, że przegłosujemy ten (…) wniosek w punkcie 12. 

Panie Romanie przegłosujemy ten wniosek w punkcie 12, bo niestety szukaliśmy Pana i nie znaleźliśmy -  
wychodził na zewnątrz. Stąd taką propozycję składam, ażeby ten…” 

 
Pan E______ R________ (mieszkaniec) 
Wypowiedź z sali sesyjnej - poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Jestem na sali.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A jak się Pan nazywa?” 

 
Pan E______ R________ (mieszkaniec) 
Wypowiedź z sali sesyjnej - poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„R_______ E________.” 

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

„Proszę?” 

 
Pan E________ R________ (mieszkaniec) 
Wypowiedź z sali sesyjnej - poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„R________ E________.” 

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

„Szanowni Państwo. Wniosek o udzielenie głosu w punkcie 12 (…), złożony przez Pana R_______ E_______: 
proszę o zabranie głosu w punkcie 12 – (…) naszej sesji. 

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

Uprzejmie informuję, że głos Panu R________ E_______ zostanie udzielony w punkcie 12 naszej sesji. 

Szanowni Państwo nie widzę więcej wniosków. Uważam, że porządek obrad… (…) Proszę o przegłosowanie 
porządku obrad.  

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

Uprzejmie informuję, że porządek obrad został przez Radę przyjęty.” 

 
Ad. 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy do punktu numer 4: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

Uprzejmie informuję, że według kolejności wpłynęła: 
▪ interpelacja Pana Radnego Andrzeja Gacka na temat podwyższenia cokoliku z tablicą upamiętniającą 

zamordowanego harcerza, 
▪ interpelacja Pana Marka Podolskiego dotycząca znaku zatrzymywania się: znak B-36 lub postoju B-35, 
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▪ interpelacja Pani Radnej Grażyny Staniszewskiej w sprawie strategii i rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku. 

Proszę uprzejmie o wygłoszenie swojej interpelacji przez Pana Przewodniczącego Andrzeja Gacka. Bardzo proszę.” 

 
Radny Andrzej Gacek 
Przedstawił interpelację w sprawie „podwyższenia cokoliku z tablicą upamiętniającą zamordowanego harcerza”. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Marka Podolskiego. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Marek Podolski 
Przedstawił interpelację w sprawie „znaku zatrzymywania się. Znak B-36 lub postoju B-35”. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Proszę o zabranie głosu Panią Radną (…) Grażynę Staniszewską.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Przedstawiła interpelację w sprawie „strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”. 

Treść interpelacji Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl w menu: Rada Miejska, zakładka: 
Interpelacje i wnioski Radnych.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Chciałem w tym miejscu powitać przybyłego na sesję Pana Posła Stanisława Piętę. 

Panie Prezydencie proszę uprzejmie o zabranie głosu.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Pierwsza interpelacja – Pan Radny Andrzej Gacek – cokolik pod tablicą, śp. druha Piekiełki. Chcę powiedzieć, że 
ten wyraz, jaki jest na dzisiaj tej tablicy, jest to wyraz artysty, który zaprojektował. To nie miasto projektowało, 
tylko artysta projektował, plastyk tą tablicę. Oczywiście rozpatrzymy po konsultacjach z plastykami. Nic nie stoi na 
przeszkodzie żeby cokolik podwyższyć. Z naszej strony nie ma (…) przeciwwskazań, natomiast musimy to 
uzgodnić z plastykami, bo nie myśmy to wymyślili, tylko plastycy to wymyślili.  

Pan Radny Marek Podolski – znak. Jeszcze raz przekażę to na BRD, na Komisję Ruchu Drogowego, która jeszcze 
raz to rozpatrzy – bo tam była zmiana, natomiast widocznie niedokładnie jeszcze to było sprecyzowane. Jeszcze 
raz przekażemy tą sprawę (…) – myślę, że nie będzie problemu żeby ten znak zmienić.  

Pani Radna Grażyna Staniszewska. No tutaj (…) chwilę się zatrzymam. Bo tak: po pierwsze, nie wiem skąd Pani 
takie dane ma, bo ja mam inne dane po prostu. I chcę powiedzieć, ja mam dane, że od roku 2002 do 2011 ilość 
mieszkańców zmniejszyła się około, tj. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem – w ciągu dziesięciu lat 
około 2 tysięcy tylko. Bo Pani dodała - moim zdaniem, patrząc na te dane - różne dane Pani dodała po prostu.  
Bo ilość mieszkańców – to trzeba wiedzieć, z czego się składa, jakie dane się… Bo Pani podała z jednej strony 
mieszkańców i na pobyt stały, i na czasowy, a z drugiej strony tylko na pobyt stały Pani podała – według mnie, 
patrząc na te dane. Porównała Pani dane, które są – to nie wolno tak robić, to jest manipulacja. Trzeba te same 
dane porównywać. I w ciągu dziesięciu lat – jeszcze raz powtarzam – zmniejszyła się ilość mieszkańców koło  
2 tysięcy. Natomiast trzy lata z rzędu już - czy cztery nawet – już trzy lata na pewno z rzędu jest zmiana, jeśli 
chodzi o demografię – jest dodatni przyrost naturalny w naszym mieście. Czyli trend wcale nie jest tak malejący, 
tylko w sam raz zaczął się powiedzmy ten trend bardzo pozytywny – ilość urodzeń dzieci jest większa jak zgonów. 
To nie we wszystkich miastach jest, ale u nas już czwarty rok z rzędu taka (…) tendencja jest. Tak, że to nie ma 
takich katastroficznych - tutaj żadnych - danych, że ileś tam spadło, jeszcze następne 12 tysięcy spadnie takich 
danych na dzisiaj - i nie ma powiedzmy. Podaję te dane, które są i one są w zasadniczy sposób inne – i to jest 
pierwsza sprawa. 

Druga sprawa. Oczywiście to nie przeczy w żaden sposób temu żeby startować o jak (…) największą ilość 
programów miękkich – i startujemy. To przecież tutaj na sesji mieliśmy już wielokrotnie analizę czy (…) Radni 
podejmowali decyzje odnośnie środków na właśnie startowanie w programach miękkich. I w tych sprawach 
startowaliśmy, i będziemy dalej w tych programach miękkich startować. 

I trzecia sprawa, w tej Pani interpelacji, sprawa zielonych centrów. Moim zdaniem z tematem tym nie ma to dużo 
wspólnego - z tym, czy ktoś, jak będzie teren zielony to nie wyjedzie z miasta i [jak] nie będzie na osiedlu to 
wyjdzie po prostu. (…) To nie ma nic wspólnego. Natomiast sprawa jest samej (…) tej sprawy. Staramy się to 
robić, oczywiście nie wszystko naraz. Zrobiliśmy na kilku miejscach gdzie możemy to robić, to m.in. Park 
Słowackiego robimy, bulwary saraceńskie będziemy robić, zrobiliśmy (…) między Osiedlem Wojska Polskiego  
a Osiedlem Kopernika, (…) zrobiliśmy na ulicy Wyzwolenia - czyli zrobiliśmy kilkanaście takich miejsc, natomiast 
nie możemy robić - to, co w ostatnim zdaniu pisze - na osiedlach, bo osiedla są własnością spółdzielni  
i miasto nie ma możliwości inwestowania na terenach spółdzielni. Czyli sama idea na pewno słuszna, ją 
realizujemy i będziemy ją realizować, natomiast na terenach spółdzielni na pewno nie możemy. Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Proszę bardzo, ad vocem Pani Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wszystkie dane są danymi GUS-u z wyjątkiem jednej danej, którą otrzymałam od – bez komentarza, bez takiej 
informacji czy to są zameldowania stałe czy niestałe – mianowicie na marzec tego roku otrzymałam taką 
informację z Wydziału Spraw Obywatelskich od Pani Naczelnik Cyran. Natomiast nie zmienia to faktu, że również 
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na stronach internetowych GUS-u jest prognoza demograficzna do 2035 roku i abstrahując od danych ludności  
w tym roku, które mogą być nieco inne niż te podawane przez GUS, to prognoza jest taka, że zmaleje ludność do 
owych – zaraz, gdzie to mam – 57.560 osób, jeżeli nic nie zrobimy. Poza tym, dane dotyczące urodzin też nie są 
to adekwatne. Urodzić się można, ale trzeba jeszcze chcieć tu mieszkać. I to, o czym ja mówię, to nie mówię  
o urodzeniach, tylko o ludziach mieszkających, chcących tu mieszkać. I tak jak wspominałam, takie programy 
aktywnego wręcz pozyskiwania młodych ludzi, twórców w różnych dziedzinach, ma Wrocław – i zresztą dziś jest 
Wrocław uważany za jeden z największych takich tygli rozwojowych w Rzeczpospolitej, mimo że jest to 
prowincjonalne miasto tak, jak Bielsko – i Bielsko także mogłoby być takim tyglem gdybyśmy świadomie takie 
kompleksowe programy nie tylko inwestycyjne, ale miękkie, dające ciekawą ofertę, szczególnie dla młodych ludzi, 
stworzyli. Bo jak nie, no to, jeżeli wierzyć tej prognozie to za chwileczkę będziemy mieli więcej osób w wieku 
emerytalnym. I przedłużenie tutaj wieku do 67 roku życia niewiele (…) da, niż w tym wieku, który jest najbardziej 
oczekiwany i - tak jak wspominałam - najbardziej twórczy.  

A co do terenów zielonych i rekreacyjnych – jesteśmy w tej chwili po wielu spotkaniach na osiedlach. Ja nie 
byłam na żadnym spotkaniu, na którym ten postulat by się nie pojawił. Chodzi o tereny rekreacyjne. Inaczej, jak 
to ostatnio mówiono w Białej Krakowskiej, ludzie pętają się, piją, biorą narkotyki w jedynych miejscach 
publicznych, na jakichś skrawkach ławek (…) czy boisk. Jeżeli nie będzie takiej oferty blisko domu… - bo oferta 
Dębowca jest owszem dla sprawnych, młodych i jeszcze często bogatych, bo trzeba mieć samochód żeby tam 
dojechać. Natomiast dla małych dzieci osób starszych, niepełnosprawnych to nie jest żadna oferta. Takie tereny 
muszą być blisko, inaczej ludzie się wyprowadzają do domku z ogródkiem. A często tych domków z ogródkiem  
w Bielsku nie można osiągnąć, natomiast w gminach powiatu bielskiego można osiągnąć. I tak, jak Pan Prezydent 
doskonale wie, liczba ludności powiatu bielskiego maleje - rośnie, przepraszam. Starosta się bardzo cieszy. Sama 
byłam na kilku spotkaniach, gdzie no pękał z dumy i radości.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przechodzimy do…” 

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

„Przepraszam, przepraszam.” 

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

„Panie Prezydencie, proszę bardzo.” 

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

„Chciałem powiedzieć tak, że po prostu nie zgadzam się z tą pierwszą częścią szczególnie, Pani wypowiedzi, bo po 
pierwsze: z jakiej daty jest ta prognoza demograficzna? Myśmy opracowując naszą prognozę – nie wiem, 15 lat 
temu chyba była opracowana – rozwoju miasta do 2020 roku, opierano się na pewnych danych demograficznych, 
które dzisiaj są absolutnie już nieaktualne. Więc trzeba się na aktualnych danych opierać. A z jednej strony Pani 
się opiera na tych danych demograficznych, a jak ja mówię z kolei, że urodzenia są większe to Pani mówi, że tego 
nie można brać pod uwagę, bo jeszcze trzeba zostać. To albo opieramy się na jakichś danych demograficznych  
i w jedną, i w drugą stronę, albo tylko wtedy, kiedy nam pasuje po prostu. Więc ustalmy to, z jakiej daty były te 
prognozy demograficzne, bo na dzisiaj mamy dane z 10 ostatnich lat i widzimy, że nie (…) potwierdziły się te 
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dane demograficzne, że miasto będzie zmniejszone koło 10-12 tysięcy – tak to było przedtem wyliczane. Okazuje 
się, że ta dana demograficzna dzisiaj, po 10 latach, się nie sprawdziła i dalsza prognoza jest bardzo pozytywna. 
Tą daną, którą Pani ma - prognozę do trzydziestego któregoś roku - jest bardzo starą daną, która w wypadku 
naszego miasta się na dzisiaj na pewno nie sprawdza. I to jest ta sprawa.  

Natomiast, jeszcze raz powtarzam, my tereny zielone robimy – i nie mówiłem nic o Dębowcu w ogóle tutaj, 
chciałem powiedzieć po pierwsze. Ja nie wypowiedziałem się w ogóle o Dębowcu, ale (…) jak Pani zaczęła o tym 
Dębowcu no to przecież Pani brzydko: bogaci samochodami. No chcę Pani powiedzieć, że tam jest bardzo dobra 
komunikacja z obydwu stron, bo można i „8”-ką i „7”-ką, z dołu Karpacką i można jeździć tutaj górą Armii 
Krajowej. Tak, że nie tylko bogaci, biedni też mogą autobusem się dostać - tak, że… Ale nie mówiłem o Dębowcu, 
natomiast mówiłem o innych miejscach, które robimy - i nie będę jeszcze raz je powtarzał. Robimy tych miejsc 
zielonych na ile możemy, ale myślę, że jeśli 50%, około 50% mieszkańców dzisiaj mieszka na osiedlach, to na 
tych osiedlach trzeba stworzyć, na których – jeszcze raz powtarzam – my nie mamy prawa ani obowiązku, ani 
prawa tam nic robić. Natomiast to, co do nas należy staramy się robić, bo poszczególne te parki rewitalizujemy.  
W tej chwili, robimy tak jak nowe, jak Słowackiego czy bulwary saraceńskie. Są w planach następne. I to 
będziemy robić i to jest w planach naszych, i to robimy. Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

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

„Szanowni Państwo chciałem przeprosić, pominąłem punkt istotny proceduralnie, tj.: Przyjęcie protokołu XVI sesji 
Rady Miejskiej. 

Czy ktoś z Państwa Radnych zgłasza uwagi do protokołu? 

Nie widzę. Oświadczam, że protokół XVI sesji Rady Miejskiej został przez Radę przyjęty.” 

 
Ad. 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do punktu 5. Przepraszam, jedyny Parlamentarzysta w dniu dzisiejszym, czy Pan Poseł chce zabrać 
głos? Proszę uprzejmie, udzielam Panu głosu.” 
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Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. 

Wysoka Rada będzie dzisiaj podejmować uchwałę, której wniosek złożyli Parlamentarzyści Prawa  
i Sprawiedliwości – Radni Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Tak.  

Szanowni Państwo. Można mówić tak, że Radni mają inne zadania, że ta sprawa ma charakter polityczny, ale 
proszę Państwa tak nie jest. Ta sprawa być może ma pewien kontekst polityczny, ale to jest proszę Państwa 
kwestia opowiedzenia się po stronie pewnych fundamentalnych wartości. Albo jesteśmy za wolnością słowa, albo 
przeciw. Albo jesteśmy za wartościami patriotycznymi, albo przeciw. Albo jesteśmy za obroną praw katolików, 
albo przeciw.  

Proszę Państwa. Nie powinniśmy, niezależnie od politycznych przekonań, światopoglądowych przekonań, pozwolić 
na wprowadzenie, na umieszczenie telewidzów Telewizji TRWAM w jakimś getcie. Tutaj, Szanowni Państwo, 
chciałbym się zwrócić do Radnych Platformy Obywatelskiej. 

Szanowni Państwo. Naprawdę nie ma powodów abyście brali udział w jakimś wyścigu z Ruchem Palikota czy 
Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Tak ich nie prześcigniecie. Dostrzegł to już nawet Pan Poseł Schetyna. Wydaje 
mi się, że uchwała zaproponowana przez Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest umiarkowana, spokojna i warto 
podnieść rękę za tą uchwałą. Patrzy na nas prawie trzy setki bielszczan tutaj na górze i tam na dole przed 
Ratuszem. Myślę, że nie warto zawieść ich zaufania. Dziękuję za uwagę.” 

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

„Dziękuję Panie Pośle.” 

 
[oklaski] 

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

„Bardzo dziękuję.” 

 
Ad. 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2.2012.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 lutego 2012 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2011 roku (według stanu na dzień  
30 grudnia 2011 roku) 

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

„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 6: Sprawozdanie Nr ON.II. Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
16 lutego 2012 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2011 roku (według stanu na 
dzień 30 grudnia 2011 roku).  

Powyższe (…) sprawozdanie opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu i przyjęła do wiadomości, 
Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – również przyjęła do wiadomości, Komisja Edukacji i Kultury Rady 
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Miejskiej – identyczne stanowisko, Komisja Bezpieczeństwa, Samorządności Rady Miejskiej – przyjęła również 
sprawozdanie do wiadomości, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przyjęła do wiadomości 
oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 26 marca przyjęła 
sprawozdanie do wiadomości.  

Czy ktoś z Państwa chce (…) zabrać głos w tej sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Przy jednym głosie wstrzymującym się, sprawozdanie zostało przez Radnych przyjęte 23 głosami za.” 

 
Ad. 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2012 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2011 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Powyższe (…) sprawozdanie opiniowała: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska, Komisja Bezpieczeństwa, Samorządności Rady Miejskiej oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej. Wszystkie wymienione przeze mnie Komisje przyjęły sprawozdanie do 
wiadomości. 

Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w tej sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Sprawozdanie zostało przez Radnych przyjęte jednogłośnie – przez 24 Radnych.” 

 
Ad 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok.  

Panie Prezydencie, kto (…) w Pana imieniu przybliży temat uchwały?” 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej  Załącznik Nr 4 
  do protokołu Nr XVII/2011  
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
                               w dniu 27 marca 2012 roku 

  Strona 11 z 89 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

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

„Pani Skarbnik.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Skarbnik proszę bardzo.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. 

Uchwała dotycząca zwiększenia budżetu. Do głównych zmian w tej uchwale należy zaliczyć środki, które 
wprowadzamy ze zwrotu VAT-u, jaki uzyskał MZK z Urzędu Skarbowego dotyczące zakupu autobusów  
z przeznaczeniem tych środków równocześnie dla MZK na zakup automatów do sprzedaży biletów autobusowych. 
Zmiany dotyczące edukacji, w tym dotyczące wprowadzenie do budżetu środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu indywidualizacja nauczania w klasach I-III w bielskich szkołach 
podstawowych. Wprowadzenie do budżetu promesy w wysokości 5 milionów na usuwanie skutków powodzi, jaka 
miała miejsce w 2010 roku. I zwiększenie wydatków, w sumie 2.335 tysięcy złotych (…), w tym przeznaczenie dla 
MZD środków na odtwarzanie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, czyli przeprowadzonych przez Aquę. Na 
zabezpieczenie środków na ewentualną wypłatę poręczenia w związku z planowanym jego udzieleniem - które 
będzie omawiane później - dla Szpitala, Bielskiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego. Jak również środki na 
program opieki nad zwierzętami, w związku z tym, że obowiązuje do tego ustawa, jak i będzie podejmowana 
uchwała.  

W tej uchwale są również zmiany dotyczące załącznika ze środków unijnych, gdzie wprowadzamy odpowiednie 
zmiany związane z zadaniami unijnymi, między innymi ten program dotyczący indywidualizacji nauczania  
w szkołach tak I-III i poza tym drobne zmiany, które wynikają z aneksów. Odpowiednie zmiany też dotyczą 
zakładów budżetowych: MZK – w związku z tą dotacją, jak również ZGM-u - ponieważ też tu planuje się 
przeznaczyć po te 46 tysięcy dotacji dla MZK na dwa mieszkania chronione. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Powyższą uchwałę opiniowały: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, Komisja Edukacji  
i Kultury Rady Miejskiej, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego - tj. Komisje, w których obszarze nastąpiły zmiany - i zaopiniowały tą uchwałę pozytywnie.  

Czy są pytania w sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 23 Radnych.” 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok   

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 423: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-
Białej na 2012 rok.   

Proszę uprzejmie Panie Prezydencie. Proszę Pani Skarbnik Anna Łakomska - bardzo proszę.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. 

Jest to uchwała przenosząca. Dotyczy przeniesienia środków 8.300, jakimi dysponują Rady Osiedla do 
odpowiednich działów, w związku z ich wnioskami o przeniesienie. Kwoty środków, które są w dyspozycji 
Wydziału Inwestycji pomiędzy zadaniem dotyczącym rozbudowy żłobka w związku z zakończeniem tego zadania 
na dom pomocy społecznej, na wykonanie zabezpieczenia pożarowego i na zakup kserokopiarki do administracji. 
Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowały Komisje w obszarze, których nastąpiły zmiany i oczywiście Komisja budżetowa.  
To jest: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, Komisja Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa, Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie wymienione Komisje zaopiniowały tą uchwałę pozytywnie. 
Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 22 Radnych.” 

 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

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

Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 425: Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia za zobowiązania 
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Proszę uprzejmie Panie Prezydencie o przybliżenie treści uchwały. 

Proszę bardzo Pani Skarbnik – Anna Łakomska.” 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. 

Uchwała ta mówi o udzieleniu poręczenia za zobowiązania nowego podmiotu powstałego z połączenia 
Beskidzkiego Centrum Onkologii i naszego Szpitala Miejskiego. Ta uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętej 
decyzji przez Radę Miejską o poręczeniu i zobowiązaniu się do przejęcia na takich samych warunkach jak to 
poręczał dotychczas i (…) jest udzielone poręczenie przez Starostwo Powiatowe. Chodzi tu o poręczenie (…) na 
rzecz ING Banku w sumie na okres od roku 2012 do 2015. Jest to ogólnie kwota 2.011.200 złotych, rozpisana na 
kolejne 4 lata w takich wysokościach, w jakich w danym roku będzie (…) spłacany ten kredyt przez szpital. 
Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Grzegorza Pudę.” 

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

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. 

Trochę niepokojące jest to, że po raz kolejny musimy w jakiś sposób uczestniczyć w finansowaniu szpitala. Mam 
pewną obawę, że po tym, jak połączyliśmy dwa podmioty nadal nie funkcjonuje to w taki sposób, jak myśleliśmy, 
że będzie funkcjonowało. I mam takie pytanie: Czy (…) te zobowiązania, które w tej chwili – ja jestem oczywiście 
za i będę to popierał, natomiast chciałbym perspektywicznie – czy jest w stanie ktokolwiek przewidzieć jak długo 
my to będziemy tak współfinansować? Bo wydaje mi się, że nie to było naszym powodem, dla których łączyliśmy 
(…) te dwa podmioty. Dziękuję uprzejmie.” 

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

„Proszę uprzejmie o udzielenie odpowiedzi.” 

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

„(…) Chcę powiedzieć, że nigdy przy połączeniu tych szpitali nie było mowy - przynajmniej ja nie słyszałem -  
że połączenie robimy dlatego, że nagle nam pieniędzy przybędzie. Nigdy takiego nie było - wręcz przeciwnie. 
Połączenie tych szpitali było spowodowane tym, że powiat razem ze szpitalem, jako podmiotem, nie był w stanie 
(…) swoich elementarnych spraw zabezpieczyć. I mieliśmy jako Radni, jako Prezydent, jako mieszkańcy miasta 
mieliśmy do wyboru albo dopuścić do zamknięcia tego szpitala - bo w niedługim czasie ten szpital byłby 
zamknięty, onkologiczny - albo (…) przejąć ten szpital – w postaci połączenia – i oczywiście ponieść pewne skutki 
tego. I te skutki były wiadome, oczywiście może kwestia wysokości. W tej chwili trwa badanie bilansu, będzie 
bilans otwarcia tego nowego podmiotu, czyli w postaci bilansu w tej chwili BCO dawnego, natomiast na pewno 
nigdy nie było mówione, że połączenie nie spowoduje jakichś wydatków finansowych - bo to było powodem 
połączenia właśnie tych szpitali i tamten szpital był niewydolny finansowo i (…) powiat bielski również nie był  
w stanie w sposób taki, jakie były potrzeby w tym szpitalu, (…) sfinansować tego szpitala.  
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Dzisiejsza sprawa jest sprawą stosunkowo bardzo drobną, bo to jest kwestia - tylko i wyłącznie - kwestia 
poręczenia – zresztą jeden z kredytów został tydzień temu w całości nawet przedwcześnie spłacony przez szpital 
onkologiczny – spłacony. To jest kwestia poręczenia i to w rozbiciu jeszcze na poszczególne lata i miesiące - tak, 
że tutaj zagrożenia żadnego nie ma. Na pewno są znaczenie poważniejsze obciążenia z powodu tego szpitala, 
które będą i to na pewno nie to, co dzisiaj jest do przegłosowania. Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta przez 21 Radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – nieczytelna  

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

„Proszę?” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – nieczytelna  
M.in., cyt.: 

„Do protokołu…” 

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

„Proszę do protokołu przyjąć, że głos wstrzymujący Pana Radnego…” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – nieczytelna  
M.in., cyt.: 

„Za.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Że głosował za. Tak [red.: dotyczy Radnego Adama Wolaka]. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia rozumiem, że był za [red.: dotyczy Radnego Piotra Kochowskiego]. Tak, dziękuję 
bardzo. Też proszę do protokołu to przyjąć. 

Proszę bardzo, głos formalny Pana Przewodniczącego Romana Matyi.” 

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

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. 

Na dole jest grupa ludzi, którzy nie mogą się dostać tutaj na hol, już nie mówiąc o galerii. I prosiłbym Pana 
Prezydenta o to żeby w jakiś sposób wpłynął na to, żeby ten problem rozwiązać, ponieważ ci ludzie chcą po 
prostu przebywać na terenie tutaj piętra czy półpiętra - oczywiście mam świadomość, że na górę już nie, może ze 
względu na bezpieczeństwo. Natomiast (…) na dole jest pat i odpowiednie służby Pana Prezydenta był poprosił  
o to żeby w sposób prawidłowy rozwiązać ten temat. 

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

„Dziękuję.  
Proszę bardzo Panie Prezydencie.”  

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

„Ja nie słyszałem, przepraszam…”  

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

„Chodziło o…” 

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

„Przepraszam. 

Sekundę. Tylko, że Pan… – ja końcówkę tylko słyszałem, że mam rozwiązać jakiś problem. Tylko ten problem 
ktoś go stworzył, przepraszam bardzo. To może ci, co stworzyli ten problem będą go rozwiązywać, a nie ja.  
Bo chcę powiedzieć tak, że ilość mieszkańców, która się zmieściła i jest na górze, została wpuszczona - i więcej 
miejsc nie ma. I kwestia jest bezpieczeństwa. Kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo? Ja myślę, że 
organizatorzy. Bo w tej chwili rozwiązało się zgromadzenie na dole i chciałem powiedzieć, że każdy mieszkaniec 
ma prawo wejść do Urzędu do załatwiania spraw. Więc, niech każdy określi z tych mieszkańców, gdzie i do 
którego Wydziału idzie, załatwia sprawę. I wtedy tam na pewno (…) Wydziały pracują i każdy Wydział na pewno 
każdego mieszkańca (…) obsłuży. Natomiast na sesję, na salę sesyjną w tej chwil już nie ma miejsc i nie można 
ze względów bezpieczeństwa więcej osób wpuścić. I myślę, że organizatorzy tej całej imprezy wezmą za to 
odpowiedzialność i co będzie dalej. Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

(…) Głos formalny Pana Radnego Łopatki. Bardzo proszę.” 

 
Radny Józef Łopatka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. 

Sytuacja się powtarza już na kolejnej sesji. Ja stawiam wniosek formalny o to żeby się po sali sesyjnej nie plątali 
ludzie, którzy fotografują. Jest galeria można wszystko fotografować.” 

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

„Rozumiem, chodzi o fotoreportera amatora.” 

 
Pan Rajmund Pollak - wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem 
„Śląska Gazeta.” 

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

„A przepraszam, bo nie wiedziałem, że jest Pan akredytowany w (…) przez Śląską Gazetę.” 

 
Pan Rajmund Pollak - wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Śląska Gazeta. Tak jest.”  

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

„Dziękuję uprzejmie. Ale (…) proszę to robić w taki sposób, ażeby nie przeszkadzać w procedowaniu Radzie. 
Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie, ad vocem, bo udzieliłem Panu Radnemu Łopatce głosu przed (…) Panem Przewodniczącym 
Romanem Matyją. Bardzo proszę Panie Przewodniczący.” 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie.  

Z punktu widzenia formalnego wiec się zakończył, organizatorzy dopełnili wszystkich formalności, a uczestnicy 
tego wiecu, a przynajmniej ich jakaś część chce uczestniczyć albo słuchać obrad naszego posiedzenia – no  
i dobrze byłoby żeby nie odpychać tych osób. Mam świadomość i odpowiedzialność za to żeby ci ludzie byli 
bezpieczni. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będą przebywać na kilku płaszczyznach naszego Ratusza, to 
bezpieczeństwo będzie zachowane. Wydawałoby mi się, że byłoby to najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich, 
Panie Prezydencie, bo to są nasi mieszkańcy. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie – bardzo proszę.” 

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

„Ale proszę o konkrety, bo Pan na okrągło mówi, że byłoby dobrze na różnych płaszczyznach, a to proszę 
konkretnie powiedzieć.  

Przepraszam, rozwiązane zostało zgromadzenie i w tej chwili każdy mieszkaniec ma prawo wejść do Urzędu 
załatwiać swoją sprawę - bo tak twierdzą. Więc proszę powiedzieć, którzy mieszkańcy, do których Wydziałów idą  
i nie ma problemu w załatwianiu spraw, bo Urząd funkcjonuje - nie wszyscy urzędnicy siedzą na sesji, tylko 
Naczelnicy. Więc proszę bardzo, niech mieszkańcy załatwiają swoje sprawy, nikt im nie przeszkadza w niczym.  
A takie na okrągło sformułowania, to ja nie wiem, co ja mam załatwić? Bo ja chętnie załatwię - bo po to jestem - 
tylko chcę wiedzieć, co mam jeszcze załatwić. Bardzo bym prosił o sprecyzowanie: dokładnie, co mam załatwić?” 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem 

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

„Przepraszam, nie udzieliłem Panu głosu. 

Proszę uprzejmie, Pan Radny Łopatka. 

 
Radny Łopatka – wypowiedź poza mikrofonem, nieczytelna 
[Red. rezygnacja z wypowiedzi] 

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

„Dziękuję.  

Proszę, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. No jedną ze spraw, którą mieszkańcy mogą chcieć załatwić no to jest 
posłuchanie - jak mają (…) prawo - sesji. Więc (…) ja nie widzę powodu żeby powiedzieć, że chcą wejść, 
posłuchać sesji. No to jest jedna ze spraw, które mogą po kolei mówić i wchodzić do Urzędu, bo (…) to też jest 
sprawa. No Panie Prezydencie, no…” 

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

„No konkretnie proszę powiedzieć: gdzie mają wejść w tej chwili? Bo tak: na górze jest pełno…” 

 
Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne  

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

„Nie. Nie jest pełno. Z (…) informacji, że są miejsca.” 

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

„Jeśli nie jest pełno to na górę ile jest miejsc, tyle wejdzie mieszkańców. Tyle wejdzie.” 

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

„Ok. No wpuszczać tyle, ile jest miejsc.” 

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

„Nie ma problemu. Nie ma problemu - ile jest miejsc, tyle wejdzie tam jeszcze mieszkańców.” 

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

„A ile tam jest osób?” 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa mam informację. Przepraszam. Tu Panie Przewodniczący Drabek – bo do Pana zwracam się – na 
górze jest 55 miejsc i mam informację, że wszystkie miejsca – 55 miejsc – na górze jest zajętych.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna  

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

„Przepraszam - a w holu to nie jest miejsce. Co tu w holu?” 

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

„Jest tam głośnik – słychać. Słychać, o czym mówimy.” 

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

„(…) Panie Prezydencie ja nawet nie wiem, jako prowadzący te obrady, jaka jest ilość osób, które zgłaszają chęć, 
bo nikt tego nie powiedział.” 

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

„Ja też nie wiem, bo tutaj siedzę – przepraszam też nie wiem. 

No przepraszam. Ja się zwracam do organizatorów tej całej imprezy, czyli do Kolegów tutaj. (…) Przepraszam, 
Pan Radny Matyja (…), jako organizator, zgłosił tutaj, bo zaczął występować pierwszy, więc proszę bardzo  
o sprecyzowanie, po pierwsze ile jest ludzi (…), gdzie proponuje – i wtedy będziemy załatwiali sprawę. Ja jestem 
po to żeby załatwiać, tylko chcę wiedzieć, co mam załatwiać. Na razie nie wiem.” 

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

„Bardzo proszę. Mamy za chwileczkę do procedowania jeszcze jeden punkt, przed tym punktem, który już 
powoduje tyle emocji, a nie chciałbym żeby…” 

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

„Nie chcę żeby emocje Panie Przewodniczący były ponad nami.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Właśnie. Dlatego bardzo proszę żeby określić, jaka ilość osób jest…” 

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

„Panie Prezydencie.  

Z punktu widzenia prawa, jako jeden ze współorganizatorów. To spotkanie, które odbywało się na dole zostało 
rozwiązane. Zostało o tym ogłoszone. Natomiast część ludzi chciała po prostu posłuchać dyskusji na sesji. Będzie 
to około, na moje oko dzisiaj, 100, może 80 do 100 osób. Myślę, że jeżeli część osób zostanie po prawej stronie 
na I piętrze w holu, a część osób po lewej stronie na I piętrze, spokojnie wystarczy to na to, żeby w godnych 
warunkach mogli posłuchać obrad naszej sesji. I to jest wszystko. I ja chciałbym żebyśmy przeszli, Panie 
Przewodniczący, do porządku dziennego i procedowali dalej. Oczywiście mam świadomość, że jest to jakieś 
utrudnienie, ale starajmy się Panie Prezydencie żeby ten temat jak gdyby załatwić polubownie i nie podnosić 
emocji.” 

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

„Panie Prezydencie. Za bezpieczeństwo w obiekcie odpowiada Prezydent Miasta – i proszę ustosunkować się do 
wniosku.  

Panie Prezydencie proszę.” 

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

„Proszę Pana, jest taka sprawa (…) – oczywiście jakieś tu działania podejmiemy, natomiast jeszcze raz chcę 
powiedzieć, że bardzo dobrze się coś organizuje i później za to odpowiedzialności się nie bierze. To jest 
nieodpowiedzialne działanie - to, co dzisiaj niektórzy Koledzy prezentują. Bo jeśli coś robią, to za to proszę wziąć 
odpowiedzialność – bo jeśli się coś stanie to odpowiedzialność będę ja ponosił i moje służby, a nie ci, którzy to 
(…) zrobili, spowodowali. Naprawdę to jest brak odpowiedzialności. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Przechodzimy do punktu, który poprzedza punkt 12. Pan Prezydent, mam nadzieję, w momencie (…) wejścia tego 
punktu pod obrady będzie zorientowany co do możliwości dopuszczenia większej liczby osób do obiektu.  

Szanowni Państwo. Pozostał nam punkt 11.  

A przepraszam – Pan Radny Grzegorz Puda. Z całym szacunkiem – nie zauważyłem.” 
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Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący.  

Mam techniczną sprawę. To znaczy przedtem zgłaszałem się do głosu i ten nowy system zlikwidował moją 
możliwość. I nie chciałby - nie, nie - nie chciałbym tu wnikać, tylko zgłosić, że taka sytuacja miała miejsce.  
Mój Kolega Roman powiedział to, co ja chciałem powiedzieć. Dziękuję.” 

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

„Zauważyłem. Myślałem, że jest to z Pana wniosku. Ale zauważyłem ten sam moment, w którym zmiana 
kolejności w udzieleniu głosu przeze mnie spowodowała, że wnioskujący wcześniej zostali pominięci. 
Przepraszam, wyjaśnimy to od strony technicznej. Rozumiem, że to był wniosek tylko i wyłącznie formalny  
w kwestii sprawności aparatury – tak?” 

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

„Tak, tak.” 

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

„Dziękuję bardzo.” 

 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 
2012-2032 

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

„Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 424, który jest konsekwencją wcześniej przyjętych uchwał dotyczących 
zmian w budżecie, zmian budżetu i poręczenia za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego. Proszę bardzo: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 
2012-2032.  

Proszę bardzo Panie Prezydencie – rozumiem, że Pani Skarbnik przybliży treść tej uchwały, tych zmian.” 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej  Załącznik Nr 4 
  do protokołu Nr XVII/2011  
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
                               w dniu 27 marca 2012 roku 

  Strona 22 z 89 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. 

Tak, jak już Pan (…) Przewodniczący powiedział, jest to w zasadzie w większości konsekwencja tych 
wcześniejszych uchwał, czyli uchwały zwiększającej budżet. Oprócz tego w tej uchwale są jeszcze dwie zmiany 
dotyczące: zadanie „Mam zawód. Mam pracę.” – o takim tytule. Chodzi o przeniesienie środków, które  
w ubiegłym roku nie zostały wykorzystane – mamy 21.181 złotych i równocześnie pomniejszenie wykonania o tą 
kwotę i wprowadzenie do roku 2012. Jak i z zadań i programów realizowanych w części B tego załącznika do tej 
uchwały, jest wykreślenie środków dotyczących nadania międzynarodowego ratingu dla miasta i przeznaczenie 
tych środków na pokrycie wzrostu składki rentowej. Poza tym jest jeszcze tu wprowadzenie jednego zadania, 
które realizuje Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa – zarządzanie nieruchomością Ratuszową, ponieważ dotyczy 
ona zobowiązań wieloletnich. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności oraz oczywiście Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej – i wszystkie wymienione Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 23 Radnych.” 

 
Ad. 12 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie 
cyfrowym do emisji naziemnej 

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

„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu numer 12. Przed przejściem do tego punktu chciałem uprzejmie 
zapytać Pana Prezydenta o stanowisko w sprawie udziału większej grupy mieszkańców niż ci, którzy w tej chwili 
zajmują miejsca (…) na sali.” 

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

„Jeszcze raz powtarzam: ilość miejsc, która jest przewidziana normalnie do procedowania, czyli na górze, jest 
wypełniona. Natomiast (…) podjąłem decyzję - przychylając się tutaj do prośby - że część mieszkańców zostanie 
wpuszczona tutaj na półpiętra – z tym, że uważam, że to nie jest w porządku. Do tej sprawy będziemy musieli 
później podejść, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, kto zapewni bezpieczeństwo. My nie jesteśmy przygotowani 
na tego typu sprawę, bo nie było to zgłoszone nigdzie. Natomiast jeszcze jest jeden walor tej (…) całej sprawy - 
myślę że to jest nacisk powiedzmy na Radnych, co nie powinno mieć miejsca. To jest powiedzmy staranie się 
wpływania na decyzje Radnych poprzez ilość mieszkańców, która bierze udział (…) w procedowaniu danego 
punktu. Myślę, że to nie jest najwłaściwsze i nie ma to nic wspólnego z demokracją, bo my jesteśmy Radnymi 
całego miasta – miasto ma 185 tysięcy – i wszystkich mieszkańców reprezentujemy. I grupy nacisku w takiej czy  
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w innej sprawie – bo za miesiąc może być inna jakaś sprawa – (…) chyba jest to bardzo niewłaściwe. Dziękuję 
bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo w takim razie wniosek został załatwiony przez Pana Prezydenta w taki sposób, że część albo  
w zależności od ilości osób, zostanie wpuszczonych na miejsce obrad, czyli na tą część przy sali sesyjnej.  

Proszę bardzo przechodzimy do punktu numer 12: Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania 
miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej - projekt przedłożony przez Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Szanowni Państwo proponuję następujące rozwiązanie tego punktu. Czyli w pierwszym momencie głos mają 
wnioskodawcy - bardzo proszę. Następnie udzielamy głosu osobom, które zgłosiły chęć zabrania głosu spośród 
mieszkańców, a następnie dyskusje przeprowadzi Rada Miejska. 

Bardzo proszę. Jeszcze Pan Radny…   

Proszę?  

W imieniu wnioskodawców Pan Radny Grzegorz Puda. Proszę uprzejmie zabrać głos w tej sprawie.” 

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

„Szanowny Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Stanowisko Rady Miasta w Bielsku-Białej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyznania miejsca dla Telewizji 
TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Rada Miasta w Bielsku-Białej mając na uwadze coraz 
większy niepokój wielu mieszkańców miasta dotyczący ich prawach w kwestii ładu medialnego w Polsce, zwraca 
się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zweryfikowanie swojego stanowiska i przyznanie Telewizji TRWAM 
miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.  

Wielu bielszczan jest przekonanych, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastosowała względem Telewizji 
TRWAM niesprawiedliwe i dyskryminujące kryteria, odrzucając wniosek Fundacji Lux Veritatis w sprawie 
przyznania koncesji na naziemne nadawanie programów w technologii cyfrowej dla przedmiotowej Telewizji. 

Telewizja TRWAM dociera do tysięcy mieszkańców naszego miasta, niezwykle przywiązanych do swej Telewizji. 
Wśród odbiorców jest wiele osób wiary katolickiej, ludzi samotnych, chorych, nie tylko ludzi starszych, którzy 
poprzez niezrozumiałe decyzje administracyjne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ograniczające im dostęp do 
Telewizji, czują się dyskryminowani. Wykluczenie stacji telewizyjnej o charakterze religijnym z grona nadawców 
telewizji cyfrowej przeczy zasadzie pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa. Odmowa 
przyznania koncesji dla Telewizji TRWAM narusza prawo obywateli do informacji oraz poszanowania przekonań 
religijnych i światopoglądowy, prowadzi również do eliminacji jednej z opiniotwórczych stacji telewizyjnych.  

Rada Miejska w Bielsku-Białej solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii  
i Telewizji o uszanowanie praw widzów Telewizji TRWAM i przydzielenie miejsca na multipleksie naziemnej 
telewizji cyfrowej dla Telewizji TRWAM.  

Podpisali członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość: Andrzej Gacek, Adam Wolak, Roman Matyja, 
Grzegorz Puda, Przemysław Drabek. Dziękuję uprzejmie.” 

 
[oklaski] 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. Proszę pozwolić Radzie Miejskiej na procedowanie tego problemu.  

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą, którą zaproponowałem prosiłbym teraz o zabranie głosu (…) przez Panią 
E______ K________.  

Pani K________, bardzo proszę tutaj obok nas, proszę o wypowiedź z tego miejsca.” 

 
Pani E________ K_________ (mieszkanka) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja mam przyjemność po raz drugi tutaj się pojawić i prosić – jak zwykle prośbą zawsze wszystko osiągniemy. 

Pierwszy raz przemawiałam z prośbą o utworzenie ronda - bo tak dużo tu rond powstałych - imienia  
gen. Fieldorfa Nila. I to otrzymałam. Z tego miejsca, po raz drugi, dziękuję Panu Prezydentowi, bo przychyli się 
pozytywnie do mojej prośby. 

Teraz jest inna prośba, tamta była mniej więcej osobista w połączeniu z córką generała, śp. Pani Marii. Teraz jest 
inna w imieniu własnym oraz bardzo wielu mieszkańców naszego miasta. 

Zwracam się do Szanownej Rady Miejskiej na czele z Panem Prezydentem, Przewodniczącym Panem doktorem 
Ryszardem Batyckim o wystąpienie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z protestem przeciwko dyskryminacji 
katolickiej Telewizji TRWAM.  

Mieszkańcy naszego miasta złożyli wiele tysięcy głosów protestujących przeciwko dyskryminującej decyzji 
Krajowej Rady Radia i Telewizji, nieprzyznającej miejsca na multipleksie katolickim mediom. Pierwszego marca 
przeszła ulicami naszego miasta potężna demonstracja, protestujących przeciwko tej decyzji, bielszczan.  
I podkreślić należy, że wśród nas było wielu ludzi spoza kręgu widzów Telewizji TRWAM, którzy wyrażali swój 
sprzeciw przeciwko ograniczaniu wolności katolickich mediów w Polsce.  

Prawo do prawdy i wolności słowa gwarantuje wszystkim nam Polakom Konstytucja Rzeczypospolitej. Dlatego 
nasze protesty do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to nie polityka, to dobijanie się do prawdy, sprawiedliwości 
i wolności. Bo czyż człowiek może być wolny bez prawdy? Odmowa miejsca na multipleksie, Telewizji TRWAM, nie 
tylko jest złamaniem unijnego prawa pluralizmu mediowego, ale jest również wyrazem ideologii 
antychrześcijańskiej. 

Jesteśmy pokoleniem największego z rodu Polaków, błogosławionego Jana Pawła II, którego rodzinne korzenie 
sięgają naszej beskidzkiej ziemi – to jest ważne. To tutaj na (…) Podbeskidziu, w Skoczowie 22 maja 1995 roku, 
wołał do nas o Polskę ludzi sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem. Wołał o ludzi mocnych prawdą, a nie 
ludzi upartyjnionych sumień, które podporządkowują prawdę przyszłej ideologii albo przyjętej ideologii. Stanowi 
to zawsze zagrożenie dla wolności i godności człowieka, którego wielkim obrońcą był nasz Papież rodak. 

Historia jest nauczycielką życia. Wielu z nas pamięta dobrze czasy komunizmu, kiedy Polacy protestowali 
przeciwko kłamstwom w telewizji publicznej. A jak jest dzisiaj? Poddajmy to refleksji. Protesty w różnych miastach 
Polski są tak liczne i częste, a mimo to telewizja (…) publiczna nie pokazuje tych spraw. Czy 2 miliony Polaków 
opowiadających się za Telewizją TRWAM to mało? Dlaczego ani Rząd, ani Parlament tego nie zauważa? Wielki 
poeta Cyprian Kamil Norwid w liście do Władysława Bentkowskiego 15 stycznia 1851 roku pisał: Nie zaprzeczam, 
że ludzie odbierani nieraz jako masy mają instynkt zdrowego rozsądku, który im wskazuje, co i kiedy jest 
możebne. Mają uczucie, którym odgadną, kto im przewodniczyć może. 

A Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński nauczał i ostrzegał: Wrogowie wiedzą, co Narodowi służy, a co 
mu szkodzi. A jeśli chcą szkodzić, niszczą to, co mu pomaga. (…) Dlatego najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół  
i chcieli zatrzeć ślady moralności chrześcijańskiej w życiu Narodu. Dlatego starali się Naród upodlić, rozpić. 
Wrogów naszego Narodu poznajemy po tym, jak odnoszą się do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni 
ocenić sens tej moralności dla nas. Wiedzą, że jest ona siłą i mocą Narodu, że najlepiej służy jego bytowi, całości 
i jedności. Dlatego chcąc zniszczyć Naród, niszczą jego wiarę, kulturę i moralność chrześcijańską. Tyle cytatu 
Kardynała. 

Dlatego kierujemy do Was Panowie Radni, na czele z Panem Przewodniczącym Szanownej Rady, doktorem 
Ryszardem Batyckim, gorący apel o skierowanie przez Państwa protestu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
przeciwko dyskryminowaniu katolickich mediów w Polsce, którym są Radio Maryja i Telewizja TRWAM,  
i przydzielenie jej należnego miejsca na multipleksie w pierwszej kolejności.  
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Samorządy wielu miast, gmin, powiatów, starostwa wypowiedziały się wyraźnie, wysyłając swoje listy popierające 
Telewizję TRWAM. Czy my możemy być gorsi? Katolicka Telewizja TRWAM pełni wielką misję wobec modlących 
się codziennie katolików, a szczególnie służy ludziom chorym, opuszczonym, samotnym, bezrobotnym, starym, 
młody, dzieciom, którym według naszej opinii przysługuje prawo do własnych mediów katolickich w pierwszej 
kolejności na multipleksie.  

Naszą modlitwą za Ojczyznę zwracamy się do błogosławionego Jana Pawła II i sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, aby kiedyś wypowiedziane przez nich słowa nie miały odzwierciedlenia w obecnej postawie 
Krajowej Rady i Radiofonii.  

Wdzięczna jestem, że wysłuchaliście mnie Państwo, bo w imieniu własnym to mówię i w imieniu bielszczan.  
A nazywam się E_____ K_____ – gdzieś pewnie jest napisane. Bardzo dziękuję i liczę na to, że Rada cała 
przychyli się pozytywnie do naszej prośby, bo to jest prośba…” 

 
[oklaski] 

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

„Bardzo dziękuję Pani E________ K______. 

Proszę, aby Pan E_______ R______ przygotował się do zabrania głosu. Bardzo proszę. 

Panie E________ proszę tutaj. Proszę bardzo.” 

 
Pan E________ R_________ (mieszkaniec) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry wszystkim. 

Ale ja muszę przez okulary i to z pół minuty potrwa. Oj, nie zauważyłem, że krzyż wisi. Chciałem powiedzieć: 
Niech będzie pochwalony. Dobrze. 

Władza, która nie cechuje się patriotyzmem, która nie jest zakorzeniona w Narodzie, to Kościół zawsze będzie dla 
niej niewygodny - i dla zdecydowanej większości Polaków jest to bulwersujące. Dlaczego Panowie uważacie, że  
w Polsce niepotrzebny jest Kościół - to nie jesteście na tej ziemi, pomiędzy Tatrami a Bałtykiem, bo tu Kościół 
szedł zawsze ręka w rękę z państwem w służbie Narodowi i Ojczyźnie.  

Wskrzeszając dziś antyklerykalizm, który ma swoje inspiracje w przepoczwarzonym komunizmie  
i w zlaicyzowanym zachodzie, władze stają w sprzeczności z całą (…) tysiącletnią historią Polski. Wielka nadzieja  
i fenomen, który rodzi się w związku (…) z marszami w obronie Telewizji TRWAM, to jest nasza przyszłość. 
Dziękuję za uwagę.” 

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

„Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu.” 

 
[oklaski] 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę bardzo otwieram dyskusję w (…) tym punkcie. 

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Jan Dzida.” 

 
Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. Szanowni Mieszkańcy naszego miasta. 

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta jest za równym dostępem wszystkich podmiotów do miejsca na 
multipleksie…” 

 
[oklaski] 

 
Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę mi nie przeszkadzać (…). Proszę mi nie przeszkadzać.” 

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

„Szanowni Państwo, proszę nie przerywać oklaskami wypowiedzi.” 

 
Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„na multipleksie telewizji cyfrowej. Jesteśmy za zasadą pluralizmu i za równością wobec prawa. Wszelkie działania 
dyskryminujące jakikolwiek podmiot są nie do przyjęcia, tym bardziej, kiedy dotyczy to stacji nadającej programy 
religijne.  

Mamy dziś przyjąć stanowisko Rady Miejskiej w tej sprawie. Ma to być stanowisko wyważone w imieniu także 
mieszkańców naszego miasta. Myślę, że w przygotowanym wystąpieniu, które precyzuje stanowisko Rady Miasta 
brak niestety argumentów merytorycznych. Nie wiemy (…) jakich warunków nie spełniła Fundacja Lux Veritatis 
ubiegając się…” 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 

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

„Proszę uprzejmie o zachowanie spokoju.” 
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Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„ubiegając się o koncesję. Jakie były kryteria przyznania tej koncesji. Wiemy natomiast, że Lux Veritatis odwołał 
się do Sądu Administracyjnego. Nasze stanowisko wobec tego ma być też – tak można to odczytać – naciskiem 
na Sąd, aby rozpatrzył skargę, odwołanie pozytywnie. Wiemy też, że już niedługo, za kilka miesięcy, będzie 
kolejne posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznającej miejsca na multipleksie naziemnej telewizji 
cyfrowej.  

Uważamy, że ten moment, w którym się znajdujemy nie jest właściwy do protestu. Nasze wystąpienie powinno 
mieć inny charakter. Proponuję inną formę pisma, bardziej skierowanego w stronę ponownego rozpatrzenia 
wniosku, a więc (…) popierającego wniosek, ale w taki sposób, by odnosić się do argumentów merytorycznych, 
których wszystkich nie znamy. Nie możemy w piśmie zawrzeć takich ocen, że jest dyskryminacja, 
niesprawiedliwość, dlatego że nie można tego odczytać w taki sposób. Decyzja bowiem Komitetu (…) Radiofonii  
i Telewizji jest decyzją, która nie jest znana nam w szczegółach. Nie znamy przede wszystkich kryteriów tej 
decyzji.” 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej 
M.in., cyt.: 

„To jest hańba.” 

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

„Proszę o zachowanie spokoju. Szanowni Państwo.” 

 
Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem tutaj przypomnieć Państwu również, że Telewizja TRWAM może być nadal odbierana i będzie 
odbierana. Jest (…) potrzebna. My sobie zdajemy sprawę z tego…(…).” 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 

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

„Proszę nie przeszkadzać w wypowiedzi Radnego. Szanowni Państwo tak nie będziemy procedować.” 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę o zachowanie ciszy i wysłuchanie wypowiedzi. My Państwu nie przeszkadzamy.” 

 
Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jestem spokojny, że nadal Telewizja TRWAM będzie funkcjonować. Jest to tylko kwestia warunków, na jakich 
będzie funkcjonować. Nadal nikt nie zabiera Telewizji prawa do nadawania i ona może nadawać także  
w najbliższym okresie. Tak, że nie ma tutaj problemów do obaw. Uważam, że trzeba się głębiej zastanowić nad 
formą pisma i apeluję o to, by to pismo przybrało formę apelu lub rezolucji Rady Miejskiej, a nie było tak 
sformułowane jako stanowisko protestujące. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.”  

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 

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

„Proszę o zabranie głosu Panią Radną Grażynę Staniszewską. 

Proszę Państwa o zachowanie spokoju.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo. 

Ja także uważam, że i Telewizja TRWAM, i Radio Maryja, i Anioł Beskidów mają swoje miejsce w eterze. (…)  
To są media potrzebne – tak, jak to już powiedziano – szczególnie osobom starszym, samotnym, zwłaszcza 
wobec zdominowania przez krzykliwą muzykę i reklamy innych mediów publicznych – wielu z tych mediów po 
prostu nie da się słuchać ani oglądać. I jest to konieczne. Niemniej, jak to mówi Konstytucja, wobec prawa 
wszyscy muszą być równi. I ja mam pytanie do wnioskodawców: Czy wniosek Telewizji TRWAM spełnił wszystkie 
kryteria, czy Rada Radiofonii i Telewizji zastosowała inne wymogi wobec innych wnioskodawców niż Telewizja 
TRWAM? Jeżeli tak, to bardzo proszę o poinformowanie mnie, bo ja takiej wiedzy nie mam na dzień dzisiejszy. 
Chciałaby też zapytać, czy może służby Pana Prezydenta Miasta mają taką wiedzę czy (…)…”  

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę nie przeszkadzać w wypowiedzi.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„wymogi wobec Telewizji TRWAM były inne niż wobec innych nadawców. Nie ma bowiem nic gorszego, jak 
wymuszanie na siłę specjalnego traktowania. Po to robiliśmy zmiany w Polsce, po to swego czasu siedziałam  
w więzieniach i aresztach (…) co miesiąc po 48 godzin żeby wszyscy wobec prawa byli równi i żeby media 
katolickie na równych prawach wobec innych miały dostęp do (…) mieszkańców Rzeczypospolitej. I myślę, że 
powinniśmy tej zasady równości wobec prawa przestrzegać i w pełni się zgadzam z apelem o (…) zmodyfikowanie 
tego pisma, który wygłosił w imieniu Klubu Jacka Krywulta Pan Jan Dzida. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Józefa Łopatkę.” 

 
Radny Józef Łopatka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Czy mogę głos zabrać, bo znowu Pana Posła Pięty nie ma, a potem Koledzy z PiS-u mnie zaatakują, że nieładnie 
odnosić się do kogoś nieobecnego.” 

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

„Proszę się odnieść do punktu, przy którym jesteśmy.” 

 
Radny Józef Łopatka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście. Więc trudno. 

Proszę Państwa. Boli mnie to, co się tu w tej chwili w Ratuszu dzieje. Boli mnie to, bo (…) nie o to chodziło nam – 
tak, jak tu Pani Grażyna podniosła. Bo ja też w stanie wojennym siedziałem w więzieniu półtora roku i zawsze mi 
chodziło o pluralizm, tylko nie na takich zasadach wymuszania. Nie na takich zasadach. Kultura zobowiązuje 
wszystkich. A poza tym… (…) Przepraszam, boli mnie to, że Państwo się powołują jedynie, że: prawda, prawda.  
A śp. Ksiądz Tischner w swoich gawędach góralskich powiedział, że jest prawda, półprawda i - nie chcę się 
wyrażać. To jest raz. Drugi raz – boli mnie to, jak się powołujecie na Jana Pawła II. Zawsze się podpieracie, 
natomiast za tym nie idą działania – bo takiej złości, takiej nienawiści Papież nas nie uczył, nie uczył.” 

 
Głosy poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę nie przeszkadzać w wypowiedzi.” 

 
Radny Józef Łopatka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, a poza tym (…) w Ewangelii pisze, że są wilki w owczej skórze.” 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 
M.in., cyt.: 

„Nie ucz nas.” 

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

„Proszę, nie ma zwrotu: per ty.” 

 
Radny Józef Łopatka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Mam przed sobą artykuł z 23 marca 2012 roku  w „Dzienniku Zachodnim” gdzie Pan Pięta wypowiada się: 
Mam pełne przekonanie, że katolicy w Polsce odzyskają państwo i nie zatrzyma ich ani Pan Dworak, ani byli 
agenci SB w kościele i w Rządzie. 

Proszę Państwa…” 

 
[oklaski] 

 
Radny Józef Łopatka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja to (…) przerabiałem na własnych plecach. Agenci byli wszędzie. I kto dał prawo Panu Pięcie wtrącania się  
w sprawy kościoła. On będzie może weryfikował? To aż mi ciarki po plecach chodzą, bo za chwilę podważy mój 
status pokrzywdzonego, który otrzymałem z IPN-u i on mnie będzie oceniał. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.”  

 
Głosy poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, proszę o zachowanie spokoju.  

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego, Pana Przewodniczącego Andrzeja Gacka. Bardzo proszę.” 

 
Głosy poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 

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

„Proszę, proszę naprawdę o spokój na górze.”  

 
Radny Andrzej Gacek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję za głos. 

Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. 

No tak, zapisałem się do głosu, bo myślę, że to jest tak ważny temat, że…” 

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

„Proszę odsunąć się troszeczkę od (…) mikrofonu, bo oddech słychać.” 

 
Radny Andrzej Gacek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„że moim obowiązkiem jest zabranie głosu. 

Po pierwsze, podpisałem się pod projektem stanowiska, bo uważam, że stanowisko jest wyważone i bardzo 
przemyślane. To po pierwsze. Po drugie, ono zostało przekazane Koleżankom i Kolegom Radnym miesiąc temu. 
Na poprzedniej sesji był sygnał, że takie stanowisko i było zaraz po sesji (…) przekazane, i była możliwość 
zgłaszania do (…) nas – do wnioskodawców – propozycji zmian. Takie propozycje do nas (…) nie były 
przedkładane. I dlatego ja uważam, że (…) mówienie o propozycjach zmian jest zabiegiem taktycznym  
i chciałbym prosić żeby tego nie robić, bo uważam, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, niech (…) powie to jasno i tyle. 
Ja rozumiem, że można mieć inne zdanie – to jest po pierwsze. Stanowisko nasze jest bardzo wyważone.  
I po drugie, nie wyobrażam sobie, żebym mógł zagłosować inaczej, słysząc głos Pani E_______ K_______. 
Uważam, że ten głos był głosem tak ważnym (…) i wyważonym, że zarzucanie, że ktoś tam się powołuje na  
Jana Pawła II i tak dalej w takim tonie, w jakim to zrobiła Pani E______ K_____ to po prostu jest nieuczciwie, 
mówiąc krótko.  

W związku z tym apeluję do Koleżanek i Kolegów Radnych o przyjęcie tego stanowiska, o nie stosowanie 
wybiegów taktycznych - bo jak ktoś nie chce przyjąć stanowiska, oczywiście zawsze się znajdzie jakiś wybieg 
taktyczny i tak dalej. I po prostu nie róbcie tego, bo to wiadomo, o co chodzi. Poza tym to jest temat tak ważny, 
że każdy mógł się zapoznać i z argumentami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, każdy mógł się zapoznać  
z argumentami osób, które protestują, na pewno na sali jest wiele osób, które podpisało protesty - bo nasze 
stanowisko to nie jest (…) jedyna forma protestu. Po prostu, jeszcze raz apeluję żeby ten temat dzisiaj 
przegłosować i (…) nie wyobrażam sobie inaczej. Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”  

 
[oklaski] 

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

„Tylko w trybie - przysługującym mnie, jako Przewodniczącemu - odpowiedzi krótkiej na pytanie, które Pan 
wypowiedział, jeżeli chodzi o jakby zasygnalizowanie nieprawidłowości w procedowaniu tego punktu przez 
miesiąc od momentu złożenia takiego wniosku. Otóż, jako Przewodniczący, wypełniłem to, co do mnie należy, 
czyli skierowałem do każdego Radnego złożon[e] przez Państwa (…) stanowisko i naprawdę uważam, że (…) to 
stanowisko nie było przedmiotem nie omawiania go do dnia dzisiejszego. Tak, że sprostowuję tylko delikatnie tą 
sprawę, nie dodając absolutnie do emocjonującego - (…) wypowiedzi Kolegi (…) żadnego dodatkowego 
argumentu. Tak chciałem tylko, żeby ci, którzy nas słuchają wiedzieli, że stanowisko to nie uchwała - i uchwała 
jest procedowana w innym trybie, natomiast stanowisko w takim, w jakim to zrobiłem. Jest to zgodne  
z Regulaminem Rady Miejskiej. 

Proszę uprzejmie o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka.” 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja też chciałem powiedzieć jedno zdanie, jako jeden z wnioskodawców. 

Kolega Andrzej Gacek powiedział wiele z tego, co chciałem też przekazać. Panie Przewodniczący, no to nie chodzi 
o problemy jakieś proceduralne, tylko chodzi o to, że w tym momencie, w tej chwili, (…) w tych minutach na tej 
sali próbuje się dokonywać jakichś zmian, wchodzić… - próbuje się użyć jakiegoś wybiegu, żeby nie powiedzieć 
tak albo nie, bo jeszcze podyskutujmy.  

Był miesiąc czasu, każdy z Radnych miał w komplecie dokumentów to nasze stanowisko. Jeżeli miał uwagi, miał 
możliwość zgłosić do nas, do wnioskodawców: proszę zmienić to zdanie czy tamto zdanie, wykreślić tą literę bądź 
też inną, postawić kropkę lub przecinek. To się nie stało. Próba teraz mówienia o merytoryce i wchodzenie w buty 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej chwili, że my będziemy rozpatrywać wniosek czy on był złożony na  
5 kartkach czy na 5000 kartek – to nie ma znaczenia. My, podpisując ten projekt, wystąpiliśmy w imieniu 
mieszkańców Bielska-Białej.  

Tak, jak już na ostatniej sesji Rady Miejskiej mówiłem, przez moje ręce przeszło kilka tysięcy podpisów, które 
zostało wysłane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Były to głosy nie tylko mieszkańców naszego miasta – 
załóżmy, że (…) mieszkańców naszego miasta było 500 osób, może więcej - ale na pewno jest to duża (…) grupa 
ludzi. To było widać na pochodach. My, jako Radni miasta Bielska-Białej, poczuliśmy się w obowiązku do poparcia 
tego stanowiska. Nikt tu nikogo nie przymusza do oglądania, do podjęcia takiej czy innej decyzji na potem, ale 
chcemy wyrazić swoje stanowisko i powiedzieć wprost mieszkańcom Bielska-Białej: czy jesteśmy za przyznaniem 
(…) takiego miejsca na multipleksie Telewizji TRWAM czy przeciw? Mamy taką możliwość i (…) proszę żebyśmy to 
dzisiaj zrobili, bo uciekanie w jakieś takie: może nie teraz, może później, może zmieńmy zdanie – naprawdę, 
bardzo bym prosił żebyśmy zdecydowanie powiedzieli tak albo nie. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Proszę o zabranie głosu…” 

 
[oklaski] 

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

„Proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Klubu PiS Pana Romana Matyję. Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja – Przewodniczący Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. 

Po pierwsze, chcę bardzo serdecznie podziękować Pani K________ – Pani E_______ K______ – Panu 
E__________ R______, że jako ludzie zaangażowani, tak pięknie potrafią mówić o wierze, o Bogu,  
o wartościach, o honorze, o Ojczyźnie. Takich ludzi nam potrzeba. Za to im, (…) za ten głos bardzo serdecznie 
dziękuję. 

Powiem szczerze, ja jestem trzeci raz Radnym, ale nie spodziewałem się, że to stanowisko, które my 
zaproponowaliśmy Szanownym Państwu, zostanie tak odebrane. Stanowisko przez nas zaproponowane jest 
stanowiskiem wyważonym, merytorycznym i myślę, że słusznym – nie myślę, ja jestem pewny, że słusznym.  

Ja w duchu porozumienia apeluję do wszystkich Radnych, bez względu na to, w którym Klubie jesteśmy, żeby 
poprzeć to stanowisko, ponieważ Telewizja TRWAM, Radio Maryja to są dla nas środki medialne, które powodują, 
że trzy słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna – tworzą tą piękną Ojczyznę, jaką jest Polska, powodują, że ta nasza 
Ojczyzna jest silna, suwerenna i niepodległa. Bez takich mediów my jesteśmy bardzo słabi.  

Codziennie oglądam różne media i w tych mediach odnoszenie się do wartości katolickich, chrześcijańskich - 
mówię w mediach prywatnych - jeżeli są jakieś momenty, to są nieliczne. Jeszcze w telewizji państwowej możemy 
oglądać, słuchać mszy - w innych telewizjach nawet słowo katolik czy chrześcijanin jest niemile widziane. Jest 
mocna agresja i mam pewność - bo tak zostałem nauczony przez swoją mamę, która mówiła: pamiętaj synu, że 
bez Boga ani do proga – mam pewność, że Telewizja TRWAM dzięki nam będzie miała możliwość dostępu do 
multipleksu, a co za tym idzie spowoduje, że nasz Naród będzie się jednoczył. Nam potrzeba zjednoczenia, nam 
potrzeba siły, ponieważ jesteśmy w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej, politycznej. W tej sytuacji, w jakiej 
znajdujemy się w Europie, która jest liberalizowana, libertyńska, lewicująca, silna wiara i (…) patriotyzm Polaków 
jest potrzebny.  

Ja jeszcze raz apeluję do wszystkich (…) - Koleżanek i Kolegów Radnych - tutaj naprawdę nie ma podziału. Wiara 
i Bóg jest apolityczna. A ponieważ uważamy, że tą Telewizję trzeba wesprzeć, proszę wszystkich jednocześnie  
o przegłosowanie naszego stanowiska. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.” 

 
[oklaski] 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Adama Wolaka. Bardzo proszę Panie Radny. 

Proszę uprzejmie zbliżyć się do mikrofonu i zobaczymy czy działa. Jeszcze raz włączyć proszę mikrofon, bo jest 
wyłączony w tej chwili.” 

 
Radny Adam Wolak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ok. I teraz powinno być dobrze.” 

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

„Jest dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo zabrać głos.” 

 
Radny Adam Wolak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jakiś czas w kościele…” 

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

„Już chwileczkę, chwileczkę, bo znowu jest niestety awaria. 

Proszę włączyć mikrofon. Nie widzę światła. Jest. Bardzo proszę.” 

 
Radny Adam Wolak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jakiś czas w krakowskim kościele na Dębnikach trwa głodówka byłych opozycjonistów - strajkujących w roku ’81 
- przeciwko zmianom w programach nauczania – tak, głównie historii. Zupełnie pomijana w mediach, ale 
rezonująca coraz większą (…), przyciągająca (…) uwagę różnych środowisk, także całego Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bo ludzie w (…) państwie demokratycznym mają prawo, powinni ogniskować się 
wokół spraw, które uważają za ważne. Nikt nie ma patentu na mądrość. Nikt nie jest w stanie, nie powinien - bo 
wracamy wtedy do czasów minionych, no niestety wracamy do czasów mądrości jednej partii - nikt nie powinien 
dekretować racji. To, że jest uchwała żeby wyłapywać koty i je sterylizować – uchwała Sejmu – to nie znaczy, że 
należy się z nią zgadzać. Może trzeba, należy o tym dyskutować. To, że ktoś ma inne zdanie, to nie znaczy, że on 
nie ma racji. Wszystkie zdania powinny być nagłaśnianie i każda grupa społeczna, szczególnie tak duża, jak grupa 
słuchaczy Radia Maryja, powinna mieć możliwość uczestniczenia w narodowym dyskursie. 

Ja nie jestem rozmodlonym człowiekiem. Czasami, jak jadę, słucham wieczornych czy tam nocnych, północnych 
wiadomości Radia Maryja tylko dlatego, że uważam, że te wiadomości – akurat te wiadomości – są 
najrzetelniejsze, najbardziej wyczerpująco podane. Później to czasami nie wyłączam i (…) przychodzi czas 
modłów monotonnych, ale mi to nie przeszkadza, bo ja w tej kulturze, tą kulturą nasiąkłem. To mi nie 
przeszkadza. Rano, jak jadę samochodem, słucham TOK FM Michnika. Słucham tych wiadomości i widzę, jaka jest 
między nimi różnica w sposobie podania, w interpretacji - ale i jedni i drudzy powinni mieć prawo wyrażać (…) 
swój ogląd świata. 
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My jesteśmy w takim dziwnym miejscu naszej historii, w którym po prostu nasze państwo, nasze społeczeństwo 
się atomizuje. Zamykamy się na (…) racje innych, na ich prawo do kształtowania dyskursu i do kształtowania 
państwa, do oceny. Przykleja im się etykietki: oszołomy, mohery i odwrotnie. To jest zupełnie obce naszej tradycji 
– tradycji, gdzie współistniały różne wyznania na obszarze tego samego państwa. Ba, różne narodowości. Był 
czas, że się nie zabijało. Ja się nie (…) spodziewałem niczego innego tylko właśnie takich argumentów, że brakuje 
(…) uzasadnienia merytorycznego, że jest Sąd Administracyjny, że nie powinniśmy zabierać głosu, nie 
powinniśmy wywierać nacisku. To jest głos części (…) obywateli. (…) My ten głos po prostu możemy wesprzeć – 
nic ponadto.  

Stanowisko Rady – nie nam jest wchodzić w spory administracyjne, ale my nie wchodzimy w ten spór.  
My absolutnie w ten spór nie wchodzimy. Nam nie są potrzebne merytoryczne uzasadnienia, bo my nie jesteśmy 
od tego. My tylko przekazujemy opinię części społeczeństwa, ich pragnienie do słuchania swojego głosu, do 
słuchania radiostacji, która ich przekonania nagłaśnia. My tego nie robimy. Jeżeli bym miał oceniać – widzi Pani to 
też jest (…) niedobrze, taki (…) ortodoksyjny sposób widzenia jest zły. Pani powie tak: od tego jest Krajowa Rada 
żeby podejmować decyzje. Może (…) tak jest, ale czy ta Krajowa Rada na pewno i czy możemy w stu procentach, 
i czy nawet powinniśmy zawierzyć w nieomylność Krajowej Rady? Ja takiej odwagi nie mam. Dlaczego? Dlatego, 
że ja, co prawda nie oglądam praktycznie telewizji, nawet w domu nie mam telewizora, bardzo dużo wiadomości 
czerpię z internetu, trochę z prasy – i jeżeli widzę różnicę w przekazie telewizyjnym z relacji wydarzeń  
w manifestacjach 11 Listopada i widzę filmy nagrane przez zwykłych uczestników tych manifestacji w internecie  
i później słyszę stanowisko Krajowej Rady oceniającej rzetelność przekazu telewizyjnego, to mi, jako obywatelowi, 
coś nie gra. I ja to nagłaśniam. Nie możemy powiedzieć tak: za nas decydują ci, to jest ich działka. Tamci robią, 
inni, to robią sądy, od tego jest Parlament – nie. Ja, jako obywatel, mam prawo do własnej oceny. Ja, jako 
obywatel, ma prawo wygłaszać własną opinię. Na tym właśnie demokracja polega. Ci ludzie mają prawo 
wygłaszać własną opinię, ci ludzie mają prawo mieć swojego reprezentanta. I my nic innego nie chcemy, tylko po 
prostu my mówimy, że im się to należy. Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.” 

 
[oklaski] 

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

„Proszę uprzejmie o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego.” 

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

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. 

Ja na początku chciałem bardzo podziękować Panu Adamowi Wolakowi za ten głos, bo wiele z tych wypowiedzi 
mogę cytować jako swoje. Tutaj nikt na tej sali, mój Klub, którego jestem członkiem, nie neguje niczyjego prawa 
do wypowiadania się. Wręcz zachęcamy – tak. Społeczeństwo obywatelskie ma to do siebie, że ma się 
wypowiadać, ma bronić swoich poglądów i (…) ma mieć swoich przedstawicieli. I to jest spełnione. Czasami formy 
są ostrzejsze, czasami łagodniejsze.  

Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz - na to, że każdy mógł się wypowiedzieć. Jest mi niezmiernie przykro, 
jeżeli Koledzy z PiS-u stawiacie sytuację w taki sposób, że albo przyjmiemy to stanowisko, albo wartości „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” są nam obce. Chciałem naprawdę zaprotestować. To nie o to chodzi. Dopuście nas - proszę 
Was - dopuśćcie nas do dyskusji. Nie mówcie, że nie ma, o czym dyskutować, bo to było dane miesiąc temu. 
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Nieprawda. Nie poszło to na żadną Komisję, nie było procedowane. Od tego jest sesja. Sesja swoją władzę 
posiada tylko w tym czasie – od klepnięcia laski do zakończenia. I nie odbierajcie nam prawa, proszę, do dyskusji 
w tym temacie. I myślę, że nam się to należy. Zwróćcie uwagę, to (…) nie ma znaczenia w tej chwili, bo już 
wyszliśmy całkowicie poza przedmiot tego punktu – tak? Wyszliśmy na sprawy światopoglądowe i poglądów.  
I pewnie bardzo dobrze – nikt (…) od tej dyskusji nie ucieka. Tylko róbmy to z szacunkiem – i z tym, co mówił 
Pan Radny Wolak – bądźmy otwarci na swoje poglądy. I o to apeluję. 

Jeżeli stawiacie stanowisko w ten sposób, że albo przyjmujemy to w takim kształcie, albo to, co już wcześniej 
powiedziałem, no to niestety, na to się nie zgodzimy. Natomiast dyskutujmy. Zgadzam się z tym, co mówił Pan 
Radny Dzida, że tam jest wiele niejasności – tak? To, że to jest poza naszymi kompetencjami my o tym wiemy – 
tak? Ale nikt z nas nie powiedział – z Klubu Platformy – że nie jesteśmy otwarci na rozmowę tylko z tego powodu. 
Nie znamy dokumentów, nie znamy procedur, które tam się działy. Wszystkie uchwały – bo to jest rzeczywiście 
ważna sprawa – wszystkie uchwały, które tu podejmujemy, mamy materiały, informacje.  

I Szanowni Radni z Klubu PiS, jako wnioskodawca, dajcie nam te informacje żebyśmy mogli podejmować decyzje. 
A potem oczekujcie, że będziemy formułować i głosować. Dziękuję Państwu na górze.” 

 
Głosy poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej - nieczytelne 

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

„Dziękuję. 

Proszę o zachowanie spokoju.  

Proszę bardzo – ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowny mój przedmówco. 

Wiesz, że jako Klub jesteśmy dostępni w każdej godzinie, bez mała dnia i noc. Skoro na poprzedniej sesji 
stanowisko zostało nieprzyjęte ze względów proceduralnych, w ten sam dzień zostawiliśmy tej samej treści 
stanowisko i przedłożyliśmy Przewodniczącemu. Skoro tak Przewodniczący przedłożył wszystkim Kolegom 
Radnym to stanowisko, należało się z nim zapoznać i sobie, nie wiem, tydzień potem powiedzieć czy 
identyfikujemy się czy nie. Jeżeli nie, mamy propozycję dla Kolegów z PiS-u. Na to my natychmiast przystępujemy 
do tego żeby przeprojektować, zmienić, dostosować do innych poglądów, może trochę bardziej delikatnie niektóre 
sformułowania zapisać – nie ma znaczenia. Dla nas ma znaczenie samo przesłanie, sformułowanie stanowiska – 
natomiast co do treści byliśmy na to przygotowani. Jeszcze nie tak dawno z Przewodniczącym Batyckim na ten 
temat rozmawiałem i ja myślałem, że ten miesiąc wszystkim nam wystarczy do tego, żeby się porozumieć bądź 
przynajmniej spotkać w tej sprawie. Z tą myślą składaliśmy tą propozycję. Tak, że ten argument o to, żeby 
przesunąć na następny miesiąc jest argumentem nietrafionym. 

Ja rozumiem Państwa sytuację i Państwa poglądy. Ja może nie do końca je akceptuję, ale wiem, że jest taka 
Wasza rola w polityce w samorządzie. Natomiast, myślę że dzisiaj należałoby naprawdę, ponad podziałami, bo to 
jest apolityczne – tam nie ma nigdzie sformułowania politycznego, nigdzie nie ma żadnej nazwy. Jeżeli Państwo 
chcecie, to proponuję: poprzyjcie to dzisiaj stanowisko. Być może kiedyś będziecie mieć jakieś dodatkowe uwagi. 
Tutaj naprawdę musimy stanąć ponad podziałami, bo wartości są dla nas jasne i oczywiste. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.” 
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[oklaski] 

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

„Proszę uprzejmie o zabranie głosu – po jednym ad vocem – proszę bardzo Pan Jarosław Klimaszewski.  
Ad vocem. Przepraszam Pana…” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. 

Ja mam jedno pytanie do mojego Szanownego przedmówcy: Dlaczego nie możemy o tym dyskutować dzisiaj?  
Bo nie rozumiem?” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„No to super. To, po co ta tyrada. No po prostu rozmawiajmy. No siądźmy i ustalmy jakieś koordynaty, 
odpowiedzcie na nasze pytania - tak, jak to było zawsze w tysiącach już chyba uchwał, które tu podejmowaliśmy.  

(…) Co stoi na przeszkodzie żeby na sesji Rady Miejskiej – to jest najwyższy wymiar władzy uchwałodawczej  
w gminie – tak? – żeby o tym dyskutować spokojnie, rzeczowo. Nie unikajcie tych dyskusji.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna 
M.in., cyt.: 

„Miesiąc temu.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale ok. Dobrze miesiąc temu. Ale, co to wnosi? To jest sesja, chcieliśmy o tym rozmawiać na sesji. I nie 
odbierajcie nam tego prawa. Jeżeli jesteście nieprzygotowani powiedzcie – też zrozumiemy.”   

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

„Proszę uprzejmie Pan Przemysław Drabek – ad vocem.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie można mówić (…) już ad vocem do ad vocem – nie dopuszczam. 

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Przemysław Drabek ad vocem. Proszę.” 

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

„Panie Przewodniczący. Ja do Przewodniczącego Klimaszewskiego ad vocem.  

Kolego Radny, no dyskutujemy – no cały czas dyskutujemy, nikt nie odbiera prawa głosu. Pan zabrał głos – jako 
jedyny się tutaj zgłosił. Mówimy o tym tylko, że mam wrażenie, że jest próba ucieczki w jakieś zmiany  
w ostatniej chwili, gdzie w tej chwili był miesiąc czasu, gdzie mogliśmy dyskutować wielokrotnie tak czy inaczej. 
Mówienie o tym: „czy wy macie dokumenty, czy wy macie wniosek” – no naprawdę nie bawmy się tu w Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji i przeglądanie dokumentów, bo nie od tego jesteśmy. My przedstawiamy stanowisko 
nasze, na wniosek, na prośbę wielu tysięcy, a w Polsce około 2 milionów jak nie więcej osób, które chcą, abyśmy 
na ten temat swoje stanowisko przedstawili. I dlatego tutaj ta dyskusja jest. Jest stanowisko, jest propozycja. 
Jeżeli Pan Przewodniczący ma jakąś konkretną propozycję, proszę powiedzieć – no, no (…). Ale chce Pan 
rozmawiać, to rozmawiajmy, ale (…) też konkretnie no. Nie wiem: nie podoba mi się w trzecim akapicie (…) drugi 
przecinek, to go przestawmy. Ale Panie Przewodniczący nie uciekajmy znowu w jakieś proceduralne zabawy, tylko 
naprawdę przystąpmy do (…) pracy nad tym stanowiskiem.  

I jeszcze raz apeluję za (…) Kolegami żebyśmy ponad wszelkimi takimi różnymi nieścisłościami zagłosowali za tym 
stanowiskiem, bo to jest stanowisko, (…) które po prostu jest w tej chwili konieczne. Stanowisko do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji jest w tej chwili konieczne, bo to jest głos wielu, wielu obywateli nie tylko naszego 
miasta. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.” 

 
[oklaski] 

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

„Ad vocem Pan Przewodniczący Klimaszewski do wypowiedzi, rozumiem, Pana Przemysława Drabka.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.” 

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

„Bardzo proszę.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący. 

Jednego tylko nie rozumiem, no my (…) chcemy rozmawiać, dyskutować. Przypominam, że nie tylko Wy macie 
tutaj prawo reprezentowania mieszkańców - bo w Radzie jest 20 Radnych, Wasz Klub liczy 5 Radnych -  
i z wielkim szacunkiem, cała pozostała – myślę, że mogę, jeżeli ktoś się nie zgodzi z pozostałych 20 Radnych z tą 
wypowiedzią – cała 20-ka, jak widać, dąży do tego żeby rozpocząć rzeczową dyskusję.  

Państwo stawiacie sprawę tak, że: albo przyjmujemy wniosek 5 Radnych, jako reprezentacji całego miasta, 
Narodu i świata, albo – przepraszam, ja Panu nie przerywałem – albo jest coś nie tak. No, więc ja informuję – 
grzecznie i oficjalnie – jeżeli Radni z PiS-u nie będą z nami dyskutowali na ten temat, nie chcą odpowiadać na 
nasze pytania, na nasze wątpliwości, no to w tej formie Klub Radnych Platformy tego nie poprze. I chciałem 
zakończyć tym, tą dyskusję.  

Zapraszam do dyskusji. Myślę, że to jest dobry moment, aby ogłosić przerwę i ustalić dalszy tok procedowania. 
Bardzo proszę. Składam wniosek formalny.” 

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

„Też zamierzam ogłosić przerwę, natomiast dziękuję. Rozumiem, że to ostatnie ad vocem, bo dyskusja zaczyna 
mieć charakter polemiki pomiędzy dwoma, a dokładnie trzema Radnymi, czemu chcę zapobiec. 

Proszę bardzo, ostatni głos ad vocem, Pan Przemysław Drabek. Proszę bardzo.” 

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

„Szanowny Kolego Przewodniczący. No już Pan zabrał trzeci albo czwarty raz głos (…) w czasie tej dyskusji i ja…” 

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

„Ale zmieścił się w czasie.” 

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

„ale mnie nie posłuchał - ale nie - nie posłuchał Pan tego, o czym powiedziałem. No proszę dać konkretną 
propozycję: przecinek przestawiamy, kropkę. No mówicie: chcemy dyskutować, a jak na razie tylko Pan się zgłosił 
i nie ma żadnej propozycji. Dziękuję.” 

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

„(…) Z całym szacunkiem, Panie Przewodniczący, ta wypowiedź nie wniosła nic do tego, co do tej pory 
rozmawialiśmy. 

(…) Ostatnie dwa słowa – proszę bardzo.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W trybie odpowiedzi.” 

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

„W trybie ad vocem.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo. 

No, pytanie już padło – na żadne nie odpowiedzieliście. Pierwsze pytanie było Pani Radnej Grażyny Staniszewskiej 
– bardzo konkretne. Proszę na nie odpowiedzieć, potem my zadamy pytania. Przecież wszystko jest zgodnie  
z procedurą. Nie rozumiem. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący. Ad vocem do ad vocem, do ad vocem i jeszcze raz ad vocem. Proszę uprzejmie szanować 
zarówno mieszkańców na górze, jak i procedowanie na tej Radzie.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo serdecznie dziękuję.” 

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

„Ostatni raz. Ostatni raz ad vocem.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, że (…) zabieram głos, ale Panie Przewodniczący, myślę że do tej pory poziom dyskusji był 
merytoryczny i (…) na wysokim poziomie – i nie zniżajmy się do takich argumentów. (…).” 

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

„Tak jest. Bardzo dziękuję.” 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To tyle. Szanujmy się wzajemnie. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. Nikt nikogo na razie – czuwam tutaj nad tym bardzo – nie obraził. 

Proszę bardzo, Pani Grażyna Staniszewska. Pani Radna Grażyna Staniszewska. Dziękuję.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Już, już. Ja zadałam właśnie kilka pytań, dlatego że tekst uchwały mówi o tym, że my oceniamy działania (…) 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako dyskryminujące. To jest ocenia i tu jest polityka. Żeby ocenić czy coś, 
kogoś dyskryminuje to ja muszę mieć na to argumenty. I dlatego ponownie pytam: Czy warunki postawione przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wobec Telewizji TRWAM były inne niż wobec innych nadawców? Jeżeli nie 
mamy takich…” 

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeżeli inne, to proszę mi to chociaż ustnie (…) opowiedzieć, bo ja tego nie wiem.” 

 
Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 

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

„Proszę nie rozmawiać w ten sposób.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I jeżeli…” 

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

„Szanowni Państwo.” 
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Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeżeli nie wiemy, to proponuję żeby słowa o dyskryminacji, zgodnie z apelem Pana Radnego Drabka, wykreślić  
i będzie to miało wtedy charakter apelu…” 

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

„Na przykład.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„o Telewizję TRWAM, bez oceny. Jeżeli nie mamy dowodów na taką ocenę to nie możemy się - jeżeli szanujemy 
Konstytucję Rzeczypospolitej - to nie możemy się pod czymś takim podpisywać.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Jestem zobowiązany przegłosować wniosek formalny Pana Szczepana Wojtasika. Proszę ten wniosek 
wypowiedzieć Panie Radny – bardzo proszę.” 

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

„Myślę, że formalnie padł wniosek o zrobienie przerwy.” 

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

„Nie padł wniosek.” 

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

„i myślę, że Panie Przewod…” 

 
Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 
M.in., cyt.: 

„Nie.” 
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Radny Szczepan Wojtasik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Właśnie w ten sposób nie można prowadzić dyskusji.  

I tutaj nasze deklaracje wchodzą już naprawdę w temat deklaracji czy jestem za…” 

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

„Proszę sprecyzować Panie Radny czy jest to wniosek formalny i proszę go wypowiedzieć.” 

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

„Wniosek formalny o wyznaczenie przerwy.  

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

„Szanowni Państwo przegłosowuję ten wniosek.  

Kto z Państwa Radnych jest za przerwą w tej dyskusji? Nie musiałem tego wniosku głosować, ale go 
przegłosowałem. Będzie 20-minutowa przerwa. 

Szanowni Państwo ogłaszam przerwę półgodzinną – przepraszam. Powtarzam: półgodzinną.”  

 
[red.: godz. 12.13 ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej] 

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

„Chciałem Państwa przeprosić jeszcze. Proszę o 10 minut przerwy. Bardzo przepraszam.” 

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

„Proszę Państwa o zajmowanie miejsc [red.: godz. 13.43].  

Przepraszam bardzo – wydawało mi się, że już powinniśmy zaczynać. 

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

„Pozwólcie Państwo żeby do tej debaty doszło. Jeszcze kilka minut i naprawdę wyciągnę Radnych już tutaj na 
salę. Nie może trwać… Bardzo Państwa przepraszam, już raz przepraszałem i nie dotrzymałem ponownego 
terminu. Jeszcze chwileczkę.” 
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[red.: godz. 14.17 wznowienie obrad Rady Miejskiej] 

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

„Proszę o zajmowanie miejsc. Proszę Radnych o zajmowanie miejsc. Jeszcze raz przepraszam mieszkańców 
miasta za przydługą przerwę - przepraszam uprzejmie - ale debatowaliśmy cały czas i ciężko pracowaliśmy nad 
stanowiskiem. 

Szanowni Państwo proszę o zajmowanie miejsc. Przypominam, że jesteśmy w 12 punkcie porządku obrad: 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ws. przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym 
do emisji naziemnej. Projekt został przedłożony przez Klub Radnych PiS. 

Szanowni Państwo (…) stanowisko zostało uzgodnione przez Kluby i całą (…) Radę. Chciałem również w tej 
sytuacji, aby to stanowisko odczytał, jako wspólne stanowisko Rady, Pan Przewodniczący Drabek.  

Natomiast jeszcze przedtem, przed przeczytaniem tego stanowiska, pytam Pana Radnego Grzegorza Pudę, 
któremu odebrałem prawo zabrania głosu w momencie głosowania formalnego wniosku: Czy chce zabrać w tej 
chwili głos?” 

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

„Tak oczywiście.” 

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

„Bardzo proszę w takim razie zabrać głos przed odczytaniem stanowiska.” 

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

„Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący. Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni. 

Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości wypowiedzenia się co do stanowiska naszego wspólnego, jako Rady, 
chciałbym krótko powiedzieć i dodać kilka zdań od siebie. 

Biorąc pod uwagę szczególny i wyjątkowy charakter sprawy, chcę zaapelować do Przewodniczących wszystkich 
Klubów Radnych, do Klubu Wyborców Jacka Krywulta – Prezydenta Miasta, do Klubu PO, także do Radnej 
niezrzeszonej z prośbą o przyjęcie tego stanowiska w sprawie przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na tzw. 
multipleksie. 

Bardzo proszę, aby w czasie głosowania wyzbyć się uprzedzeń, nieuzasadnionych niechęci, a wczuć się (…)…  

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 

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

„Proszę nie przeszkadzać.” 
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Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„w niepokój wielu bielszczan i uszanować prawa widzów Telewizji TRWAM nadającej od ponad 8 lat. Innymi 
słowy, by głosowanie odbyło się ponad podziałami. Stawianie barier niczemu nie służy, a rodzi tylko zbędne 
emocje, niepotrzebnie podgrzewa nastroje społeczne i to w czasach, kiedy wielu Polakom żyje się ciężko.  

Będąc jednym z inicjatorów złożonego miesiąc temu wniosku w sprawie przyznania Telewizji TRWAM miejsca na 
tak zwanym multipleksie cyfrowym – jednak wówczas nierozstrzygniętego – wyrażam szczerą nadzieję, że dzisiaj 
znajdzie szczęśliwy finał i Bielsko-Biała dołączy do wielu miast i samorządów w Polsce, które poprały prawo do 
nadawania tej Telewizji na platformie cyfrowej. 

Chcę dodać, że aktualnie prawie 2 miliony Polaków stanęło w obronie Telewizji TRWAM, co jest rzeczą 
niespotykaną i dowodzi, że problem jest szczególnie ważny. 

Należy podkreślić, że pozytywna decyzja Rady Miejskiej, w przedmiotowej kwestii, wpisze się w polskie tradycje 
wolności, pluralizmu i demokracji w naszej Ojczyźnie, w poszanowanie prawa, jak również pomyślnie wpłynie na 
wizerunek naszego miasta, na czym, jak sądzę, wszystkim nam zależy. 

Dlatego zwracam się do wszystkich Pan[ów] i Pań, Panów Radnych, osób uważających się za katolików, 
stanowiących zdecydowaną i znaczącą grupę naszego społeczeństwa, do Radnych działających w różnych 
organizacjach katolickich, aby wyrazili swoje poglądy w sprawie, zgodnie z sumieniem i poczuli się zobowiązani do 
wsparcia inicjatywy dla wspólnego dobra. Sprawa ta…” 

 
[oklaski] 

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

„Proszę uprzejmie o kontynuowanie swojego pisma.” 

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

„Panie, Panie Przewodniczący…” 

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

„Proszę.” 

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

„Sprawa ta jest też autentycznym testem na wiarygodność swoich poglądów religijnych.  

Wystąpienie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zweryfikowanie swojej decyzji, w przedmiocie Telewizji 
TRWAM, umocni dobre stosunki z duchowieństwem, co też nie jest bez znaczenia przy współpracy 
zainteresowanych podmiotów dla dobra wspólnego i pomyślności mieszkańców Bielska-Białej. 

Ponadto, korzystne rozstrzygnięcie przez Radę Miejską naszego wniosku pozwoli na uniknięcie niezręcznych 
sytuacji i kłopotliwych zachowań, a nawet wstydu w bezpośrednich spotkaniach z duchownymi przy różnych 
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okazjach. Trudno, bowiem sobie wyobrazić, jak będą wyglądały spotkania bądź relacje na przykład opłatkowe  
z udziałem hierarchów kościelnych, podczas których patrząc …” 

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

„Proszę do rzeczy.” 

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

„prosto w oczy, wzajemnie składamy sobie najlepsze życzenia.” 

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

„Panie Radny.” 

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

„Do tej pory…” 

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

„Nie jesteśmy przy spotkaniach opłatkowych. Bardzo proszę.” 

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

„Do tej pory uroczystości te były dostojnego charakteru i towarzyszyła im taka atmosfera serdeczności, szczerości 
i powagi. I choć nadal będziemy składać życzenia, to jednak w tle będą różne oblicza. 

Wobec powyższego, raz jeszcze proszę o rozsądek i przyjęcie przez Radę Miejską stanowiska przyznania miejsca 
na multipleksie cyfrowym dla Telewizji TRWAM.  

Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Prawdopodobnie moje oświadczenie byłoby przedstawione dużo wcześniej – ja go przygotowałem wcześniej – 
natomiast, no procedura spowodowała, że dopiero po przerwie swoje oświadczenie mogłem przedstawić. 
Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak. Zostało ono na pewno wysłuchane. Generalnie bardzo proszę… Ale spowodowało następne głosy  
w dyskusji, a mieszkańcy, sądzę są ciekawi stanowiska, które (…) Rada Miejska zamierza w tej sprawie zająć – 
uzgodnionego stanowiska. 

Proszę bardzo Pana Radnego Józefa Łopatkę.” 

 
Radny Józef Łopatka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Szanowni obywatele Bielska-Białej. 

W związku z tym wystąpieniem Pana Grzegorza Pudy, który przypisuje sobie wszystko i za wszystkich, to 
spowodowało moje postanowienie, że głosuję przeciw.” 

 
[głosy z sali] 

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

„Proszę o zachowanie ciszy.” 

 
Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem 
M.in., cyt.: 

„Hańba! Hańba! Hańba!” 

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

„(…) Nie na tym polega demokracja, żeby głos sprzeciwu wzbudzał takie emocje.” 

 
Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem 
M.in., cyt.: 

„Hańba! Hańba! Hańba!...” 

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

„Proszę o ciszę.” 
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Wypowiedzi z galerii sali sesyjnej – poza mikrofonem 
M.in., cyt.: 

„Hańba! Hańba! Hańba!...” 

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

„Proszę o ciszę.  

Zostało uzgodnione stanowisko, które zaraz zostanie odczytane.  

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Marek Podolski.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. 

W związku z wygłoszeniem oświadczenia – tak bym to nazwał – przez Kolegę Grzegorza, poproszę o 15 minut 
przerwy.” 

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 
M.in., cyt.: 

„Hańba! Hańba! Hańba!...” 

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

„Jest to wniosek formalny. 

Szanowni Państwo ogłaszam 15-minutową przerwę. 

 
[red.: godz. 14.25 ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej] 

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

„Proszę Państwa Radnych o zajmowanie miejsc z szacunku dla mieszkańców [red.: godz. 14.36]. 

Proszę o zajmowanie miejsc.” 

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

„Proszę o zajęcie miejsc [godz. 14.43]. 

Szanowni Państwo jesteśmy w 12 punkcie porządku obrad w dalszym ciągu od kilku godzin. Wystąpienie Pana 
Radnego Pudy spowodowało przerwę w tych obradach – jeden moment – spowodowało przerwę w tych 
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obradach, wobec powyższego jakby te ustalenia, które były miejscem dwugodzinnych negocjacji w okresie 
poprzedzającym przystąpienie do tego punktu, przed (…) przerwą, spowodowały, że stały się one nieaktualne.  

Proszę uprzejmie Pana Radnego Grzegorza Pudę o zabranie głosu. Krótkie zabranie głosu, bo to jest kolejne - po 
raz kolejny zabiera Pan głos, Panie Radny, w momencie (…) tego samego punktu. Proszę bardzo.” 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Panie Przewodniczący, chciałbym to wygłosić w formie stojącej, natomiast no przyjęliśmy taki stan rzeczy, że przy 
nowym sprzęcie zgłaszamy wszystko na siedząco, więc wszystkich serdecznie proszę o (…) wyrozumiałość.  

Podczas przerwy kilka osób zwróciło mi uwagę, że czują się urażeni tym, co powiedziałem. Chciałem oświadczyć, 
że jeżeli ktokolwiek z Państwa, w jakikolwiek sposób, czuje się urażony tym wystąpieniem, jakie miało miejsce, to 
chcę je serdecznie przeprosić. Nie to było moim zamiarem i nie to, aby ktokolwiek odebrał to indywidualnie. 

Chcę tylko powiedzieć, że moje wystąpienie było przygotowane wcześniej do wniosku, który przedstawiliśmy na 
samym początku. Przeczytałem to dlatego, ponieważ zgłosiłem się i czekałem cierpliwie na głos.  

Jeżeli mogę Państwa, jeszcze raz, serdecznie przeprosić za to, jeśli kogoś uraziłem, to serdecznie przepraszam. 
Mam nadzieję, że to nie zmieni w jakikolwiek sposób stanowiska, które wcześniej (…) wypracowaliśmy. Dziękuję 
uprzejmie.” 

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

„Dziękuję. 

Szanowni Państwo w przerwie - ja przepraszam, udzielałem głosu tym, którzy się zgłaszają. Natomiast w imieniu 
obu Klubów chciał zabrać głos Pan Przewodniczący Marek Podolski. I przepraszam w tej kolejności, udzielam 
Panu w tej chwili głosu.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. 

Ja mam prośbę, ponieważ pierwszy zgłosił się Kolega Romek – tak, że ustępuję miejsca i proszę, niech Romek 
zabierze głos.” 

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

„Proszę Pana Przewodniczącego Romana Matyję o zabranie głosu.” 

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

„Dziękuję mój Szanowny Przedmówco. Szanowni Państwo. 

Przed chwilą usłyszeliśmy taki moment, kiedy się przeprasza. Uważam, że to słowo to klucz, to słowo to wytrych. 
To słowo, które myślę, że trzeba przyjąć w duchu porozumienia.  
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Jeżeli Państwo wszyscy przyjmujecie te przeprosimy, ja również dołączam się do tych przeprosin, bo celem 
naszym nadrzędnym jest wspólne ustalenie stanowiska. 

Jeżeli Państwo uznacie, że to jest dobry moment żeby powtórzyć – nie wiem – 5-minutową przerwę, uzgodnić 
stanowisko – bardzo o to proszę. Mam świadomość, że cel jest celem szczytnym i nie może nas podzielić. 
Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Marek Podolski. Proszę zabrać głos. Nie traktuję wniosku Pana 
Przewodniczącego, jako wniosku formalnego, gdyż Przewodniczący Podolski zgłosił się wcześniej. Bardzo proszę.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, ponieważ już procedujemy nad tym punktem 3 godziny - tak, że myślę, że 5-minutową 
przerwę, którą prosił Przewodniczący Klubu PiS – Romek – należy uszanować i bardzo proszę o tą przerwę.” 

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

„Ogłaszam 5-minutową przerwę. Prawdziwie 5-minutową.” 

 
[red.: godz. 14.48 ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej] 

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

„[red.: Proszę o zajmowanie] miejsc [red.: 14.51]. 

Pięć minut było. Pięć minut minęło – miałem powiedzieć. 

Bardzo dziękuję. Powracamy do punktu 12. 

Szanowni Państwo w tej 5-minutowej przerwie dokonaliśmy (…) zmiany punktu widzenia. Myślę, że wystąpienia 
poprzedzające miały charakter taki, że Radni doszli do porozumienia. (…) W imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości oraz Klubu Wyborców Jacka Krywulta zostanie przedstawione – i z Klubu PiS przepraszam, 
również – zostanie przedstawione wspólne stanowisko, które odczyta Pan Wiceprzewodniczący Rady Pan Jarosław 
Klimaszewski.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo.  

Tak, jak powiedział Pan Przewodniczący, w wyniku konsensusu w tej ważnej sprawie przecież, zawartego 
pomiędzy wszystkimi Klubami, jak również Panią Radną Grażyną Staniszewską, pozwolę sobie odczytać 
ostateczny tekst projektu uchwały.  

Adresatem tej uchwały jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Stanowisko w sprawie przyznania miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej mając na (…) uwadze niepokój wielu Mieszkańców Bielska-Białej spowodowany 
nieprzyznaniem stacjom o charakterze religijnym, w tym Telewizji TRWAM, miejsca na multipleksie naziemnej 
telewizji cyfrowej, zwraca się z apelem o przyznanie miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym po 
spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych prawem.  

Telewizja TRWAM dociera do tysięcy Mieszkańców naszego miasta, którzy są niezwykle do niej przywiązani. 
Wśród odbiorców jest wiele osób samotnych, chorych oraz starszych, dla których kontakt z Telewizją TRWAM ma 
ogromne znaczenie. 

Wykluczenie stacji telewizyjnych o charakterze religijnym z grona nadawców telewizji cyfrowej przeczy zasadzie 
pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa. 

Dziękuję za uwagę.” 

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

„Szanowni Państwo.  

To jest uzgodnione stanowisko wszystkich Radnych tego Klubu (…) – tego miasta, przepraszam. 

Przystępujemy do głosowania tego stanowiska.  

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

Stanowisko Rady zostało przyjęte jednogłośnie.” 

 
[oklaski] 

 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim 
Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13a, Druk Nr 426. Przepraszam, a przepraszam 13 ominąłem. 

Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 421: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – 
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 
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Proszę uprzejmie, Panie Prezydencie, kto w Pana imieniu przybliży temat uchwały. 

Pani Naczelnik Gajewska, bardzo proszę.” 

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

„Szanowni Państwo. 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Rada Społeczna 
funkcjonuje w oparciu o uchwalony Regulamin i zatwierdzony przez podmiot tworzący. Stąd projekt uchwały 
Regulaminu, o zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej funkcjonującej w Beskidzkim Centrum Onkologii – 
Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, dla którego podmiotem tworzącym jest miasto Bielsko-Biała. 
Dziękuję.” 

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

„Dziękuję uprzejmie. 

Szanowni Państwo, powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu i zaopiniowała ją 
pozytywnie.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 21 Radnych.” 

 
Ad. 13a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
Białej na lata 2007-2013 

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

„Przechodzimy do punktu 13a, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady, Druk Nr 426: Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2[00]7-
2[0]13. 

Proszę uprzejmie Panie Prezydencie o przybliżenie treści uchwały.” 

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

„Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. 

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej. 
Pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów. 

21 grudnia 2007 roku została podjęta uchwała przez Radę Miasta w sprawie Rewitalizacji Obszarów Miejskich.  
Ta uchwała, wtedy przyjęta, jak i również i ta aktualna, dotyczy przede wszystkim określenia tego obszaru, 
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poszczególnych wskaźników, które muszą być tutaj uwzględnione, oraz określiła zadania przestrzenne, 
gospodarcze i społeczne. To jest…” 

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

„Przepraszam Panie Prezydencie. Ja bym prosił mieszkańców o (…) troszeczkę bardziej ciche zachowanie się na 
górze, bo nam przeszkadza w procedowaniu (…) sesji. Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

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

„Rozporządzenie Rady Europy w sprawie tego typu programów, a tego typu program stanowi podstawę do 
możliwości sięgnięcia po środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
stanowi o określonej procedurze. Ta procedura tutaj w tym przypadku została zrealizowana. Po pierwsze (…) 
propozycja zmiany tejże uchwały została (…) przedstawiona do konsultacji społecznych, jak również zostało 
ogłoszone - od dnia 1 października do 30 listopada informacja - o tym, że można zgłaszać konkretne projekty.  

Po wyczerpaniu tej procedury koniecznym było zasięgnięcie opinii, zgodnie znowuż ze stosownymi przepisami, 
zasięgnięcie opinii zarówno Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jak i (…) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, celem wydania decyzji środowiskowych. Te decyzje zostały wydane i powodem, że to 
zostało wprowadzone w ten sposób i w tym trybie, no to jest m.in. data, kiedy te decyzje żeśmy otrzymali. 

Chcę powiedzieć, że zmiana tej uchwały dotyczy (…) przede wszystkim wycofania jednego wniosku  
z dotychczasowego programu. Ten wniosek to w związku z niewyrażeniem zgody przez Konserwatora Zabytków  
i przeanalizowaniem tego przez Prezydenta Miasta, przy pełnej akceptacji został wycofany projekt dotyczący (…) 
kładki łączącej Zaułek Zamkowy z ulicą Żwirki i Wigury, natomiast zostało w skutek (…) tego ogłoszenia - od 
października do końca listopada - zostało zgłoszonych kilkanaście projektów. One generalnie dotyczą zadań (…) 
przestrzennych. Nowe projekty to przede wszystkim termomodernizacje budynków i remonty elewacji budynków 
(…) mieszkalnych w obszarze Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich - ja nie będę tu przytaczał,  
w uzasadnieniu to wszystko jest, jak również i w samej zmianie uchwały. 

Jeżeli chodzi o zadania przestrzenne, to przede wszystkim tutaj z inicjatywy gminy zostało włączone zadanie: 
poprawa dostępności do kultury wysokiej poprzez rozbudowę Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Zdania gospodarcze, 
to dotyczy jednego projektu zgłoszonego przez podmiot zewnętrzny przy ul. Partyzantów _. Zadania społeczne – 
znowuż dwa kolejne zadania zgłoszone (…) z inicjatywy gminy – w tym konkretnym przypadku przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej – tj. przede wszystkim przez (…) podmiot zajmujący się sprawami społecznymi,  
tj. utworzenie parku rehabilitacji, szkoleniowo-usługowego oraz (…) inkubator przedsiębiorczości społecznej 
rehabilitacji i profilaktyki uzależnień. 

Proszę Państwa również nastąpiła zmiana, w związku z upływem okresu czasu, w szeregu – one są tutaj 
wszystkie wymienione - w szeregu projektów już wprowadzonych w tymże Programie Rewitalizacji Obszarów. 
Przede wszystkim dotyczy to ewentualnej zmiany zakresu rzeczowego, terminu realizacji, kosztów projektów czy 
nawet nazwy samego projektu. 

Upływający czas od grudnia 2007 roku no spowodował to, że te szacunki trzeba było po prostu zmienić. I w tym 
stanie rzeczy, bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej zmiany uchwały w sprawie Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich. Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej oraz Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Proszę uprzejmie, Pani Grażyna Staniszewska.” 
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Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja tylko chciałam zapytać czy owo utworzenie parku rehabilitacyjno-szkoleniowo-usługowego i inkubator 
przedsiębiorczości społecznej, czy to dotyczy budynku (…) Teatru Grodzkiego - tak? 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem 
M.in., cyt.: 

„Tak.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.” 

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

„Dziękuję uprzejmie.  

(…) Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami Radnych.” 

 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 416: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych 
dróg gminnych w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie o skrótowe przybliżenie treści uchwały.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Jest to kolejna uchwała precyzująca przebieg ulicy Agronomówki, Błękitnej, Józefa Braka, Czystej.  

W załączniku graficznym do tej uchwały pokazane jest, po jakich działkach ta ulica przebiega i jest określony 
właśnie jej przebieg.” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej  Załącznik Nr 4 
  do protokołu Nr XVII/2011  
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
                               w dniu 27 marca 2012 roku 

  Strona 55 z 89 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej i zaopiniowała ją 
pozytywnie. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosami Radnych.” 

 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała  

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 420: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała. 

Proszę uprzejmie o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący. Szanowni Radni.  

Zgodnie z art. 11 Ustawy z 21 sierpnia ’97 roku, która została znowelizowana i weszła nowelizacja w życie  
1 stycznia tego roku, rada gminy została zobowiązana do przyjęcia w formie uchwały, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program ten przede wszystkim, który został przedstawiony, zapewnia: 

Bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – ten temat był dla nas nienowy, jest to załatwiane 
od, można powiedzieć, zawsze. 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - i to jest temat nowy, który po prostu obliguje 
również nas do tego, ażeby po prostu tym Programem otoczyć opieką przede wszystkim wolno żyjące koty i ich 
dokarmiać w okresie zimy.  

Odławianie bezdomnych zwierząt – to było prowadzone do tej pory przez schronisko.  

Obligatoryjna sterylizacja oraz kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – i to jest problem dosyć poważny, 
duży problem, z którym po prostu musi się uporać nasze schronisko. Wszystkie zwierzęta, które w tym schronisku 
są, a będą adoptowane, muszą być poddane tym zabiegom. Jest to około tysiąca zwierząt rocznie.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – ten temat również jest na bieżąco realizowany, który znalazł 
się w tym Programie. 

Nowym tematem jest również usypianie ślepych miotów. Wszyscy właściciele zwierząt powinni te ślepe mioty 
przekazać do usypiania, z uwagi na to, że jest zakaz jakiejkolwiek hodowli zwierząt domowych – kotów czy 
psów.” 
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Wypowiedzi z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelne 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Niezarejestrowanych oczywiście. 

Hodowli – zaznaczę. Rozmnażanie – to może być. Tylko, że hodowla (…) polega na rozmnażaniu – prawda?” 

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

„Tak jest – zwierząt.”  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zwierząt. Oczywiście zwierząt. 

Dalej – zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Takiej 
sytuacji jak samorząd istnieje na razie nie było w naszym mieście. Coraz mniej mamy tego typu zwierząt i ten 
problem jest zapisany, ale on nie występuje. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Do tej 
pory - również to było realizowane, ale jakby w części przez nasze schronisko, ponieważ w schronisku znajduje 
się odpowiednio wyposażony samochód, gdzie udziela tej pomocy zwierzętom, jeżeli (…) uległy wypadkom 
drogowym no, a w części (…) te zwierzętach giną na drogach. Natomiast niestety, ale nowelizacja ustawy obliguje 
do tego, że ma być zapewniona całodobowa opieka nad tymi zwierzętami. 

I to wszystko. Te wszystkie tematy, które po prostu w tej chwili przedstawiłem zostały umieszczone w Programie 
opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności.  

Jeżeli są jakieś pytania?” 

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

„Dziękuję Panu Naczelnikowi. 

Proszę uprzejmie Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Panie Naczelniku jedno takie wyjaśniające pytanie. (…) Z Pana wypowiedzi wynika, że jeżeli właściciel psa lub 
kota, pies się oszczeni bądź też są małe kocięta, on musi je oddać do (…) schroniska - nie może ich rozdać, bo to 
jest uznane za hodowlę już, zgodnie z nową ustawą?” 
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak. Tak dokładnie wygląd. 

Jeżeli ktoś posiada zwierzę - czy kotkę, czy sukę - i jeżeli się oszczeni czy okoci, no niestety nie może hodować  
i rozdawać tych zwierząt, ponieważ jest to zakazane ustawą. To nie jest zakazane tym Programem, ale jest 
zakazane ustawą, która została znowelizowana z dniem 1 stycznia tego roku, po to, ażeby całkowicie ograniczyć 
po prostu populację nierejestrowaną zwierząt.” 

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

„Tylko, że to niestety może skutkować tym, że (…) no naprawdę najczęściej się to zdarza np. z kotem, który (…) 
wróci i nagle mamy małe kotki.”  

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

„Z kotką. Z kotką.” 

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

„Z kotką – tak.  

Które (…) będzie trzeba te małe koty oddać do schroniska, zamiast rozdać osobom, które by chętnie je ze sobą 
zabrały. No to jest troszeczkę dziwne, ale (…) no ja rozumiem, że ustawa jest tak (…), według mnie, błędnie 
skonstruowana. No, bo to (…) jest nielogiczne.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli mogę. 

Akurat to pytanie nie (…) do nas prawda, ponieważ to jest zapis ustawowy, ale żeby takich sytuacji nie było 
miejsca, proponuję po prostu przeprowadzić zabieg u tego zwierzęcia i będzie święty spokój.”  

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

„Proszę uprzejmie, Pani Radna Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przepraszam. Ja mam dwa psy i dwa koty. Wszystkie są, że tak powiem, kundlami i gdzieś tam znajdami, 
znalezionymi gdzieś tam, ale bardzo się cieszę, że są – że tak powiem – ze mną. To - to jest absurd. Ja sobie 
przeczytam tą ustawę i albo musimy wpłynąć na przygotowanie jakiejś interpelacji poselskiej w tej materii, bo to 
przecież jest (…) niemożliwe. Co innego hodowla w celach zarobkowych, a co innego, jeżeli akurat ktoś miał 
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niewysterylizowane - zwierzaczka - i on zaszedł w ciążę, że tak powiem i potem znajomemu się oddaje za darmo. 
Za darmo, a nie zarabiając na tym - bo rozumiem, że zarobek.  

Ale ja chciałam, o co innego jeszcze zapytać, bo ta informacja mnie tu zszokowała, mianowicie o (…) tych 
opiekunów społecznych, których już rejestruje czy będzie rejestrował Urząd. Co to będzie za procedura 
rejestrowania opiekunów – ja rozumiem kotów wolno (…) biegających – jak to będzie wyglądało w ogóle? I druga 
rzecz, która mnie zaniepokoiła - bo rzeczywiście lepiej sterylizować niż usypać ślepe mioty zwłaszcza, jeżeli ktoś 
chce je wziąć na wychowanie – mianowicie w rozdziale środki finansowe Programu jest kwota na zadania przy 
czym, jeżeli chodzi o ową sterylizację to jest to (…) do tych funduszy mogą trafić tylko - sfinansowanie zabiegów 
z kastracji i sterylizacji - tylko kotów wolno żyjących, a nie tych przebywających już w schronisku. Nie ma tutaj 
tego zapisu, wobec powyższego ja bym proponowała żeby to przeredagować na: zlecanie świadczenia usług 
zakładom leczniczym - a nie dla zakładów leczniczych tylko zakładom leczniczym - na zabiegi kastracji  
i sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przebywających w schronisku. Bo potem będzie taka sytuacja, ostatnio 
mieliśmy skargę na zebraniu w Białej Krakowskiej, że oddano do adopcji zwierzę szczenne, że tak powiem, i ktoś, 
kto w dobrej woli wziął zwierzaka nagle uzyskał ich kilkoro, a nie (…) jednego i żadne potem rozmowy ze 
schroniskiem nie dawały skutku.  

Tak, że ja uważam, że ten zapis jest dość nieszczęśliwy, bo eliminuje możliwość przekazania środków na ową 
sterylizację dla schroniska.” 

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

„Proszę, czy Pan Naczelnik ma jakąś odpowiedź w tej sprawie?” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak. 

Szanowna Pani Radna. 

Jeżeli chodzi właśnie o sterylizację i kastrację zwierząt, wyraźnie jest w ustawie zapisane: w schronisku. Od tej 
pory wszystkie zwierzęta, które wychodzą, będą wychodziły ze schroniska, wychodziły do adopcji muszą być po 
zabiegach. A w związku z tym, tam co jest zapisane w tym regulaminie dotyczy tylko i wyłącznie kotów wolno 
żyjących, natomiast pozostała kwota będzie przeznaczona do schroniska – i tak, jak powiedziałem wstępnie – 
około tysiąca zwierząt rocznie musi być poddane w schronisku tym zabiegom. Tak, że nie ma tutaj takiej 
możliwości żeby w tej chwili – to zgodnie z ustawą – żeby w tej chwili odebrane zwierzę ze schroniska było po 
prostu nie po zabiegu.” 

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

„Dziękuję. 

Proszę uprzejmie o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Marka Podolskiego.” 

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

„(…) Jeśli można w tej…” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A przepraszam Panie Prezydencie.” 

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

„Po pierwsze nie widzę – sygnalizacja powinna być, a nie ma widzę sygnalizacji.” 

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

„Może jest niewłączony?” 

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

„Jest, jest włączony – jak słychać jest włączony. Jest włączony. 

Ja chciałem dwa słowa tu powiedzieć. Bo tak – bo widzę rozpętuje się dyskusja podobna jak opłatom za psy 
zawsze była tutaj kilka godzin.  

Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że ustawa jest i nie jesteśmy winni tej ustawie, że taka wyszła, jaka wyszła. 
Można mieć tutaj uwagi i wtedy trzeba ewentualnie wnioskować o zmianę tej ustawy, natomiast nie atakować 
tutaj nas, Naczelnika, że taka ustawa jest. A po drugie, (…) mam pytanie, na które nie umiem sobie 
odpowiedzieć, ale to ono tutaj jest zasadne w tej chwili. Jakie są konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie 
odpowiednich punktów tej ustawy – bo to jest zasadnicze pytanie? Bo prawnicy uznają takie pojęcie, że jeśli nie 
ma żadnych sankcji to ustawa jest, natomiast (…) jeśli nie ma żadnych sankcji to możemy przejść do porządku 
dziennego i dalej sobie procedować inne punkty. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Proszę uprzejmie, Pan Przewodniczący Marek Podolski.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo.  

Ta ustawa to jest następny bubel – tak to po prostu trzeba, sprawę należy nazwać po imieniu, jak również 
odpowiedź się należy Koledze Przemkowi, który się zastanawia, co się stanie z kotkami. Kotki wylądują po prostu 
w wiadrze z wodą. Taka jest po prostu (…) prawda. Jeżeli chcemy cokolwiek zmieniać w ustawie o zwierzętach – 
psach i kotach - to należy działania rozpocząć od chipowania zwierząt. To jest (…) po prostu pierwsza rzecz, którą 
należy zrobić żeby te sprawy po prostu uporządkować.  

Ja oczywiście tutaj nie mam żadnych pretensji do Pana Naczelnika - tak jak tutaj Pan Prezydent wspominał – 
absolutnie nie. Ja tylko mam takie, że tak powiem, techniczne pytanie: Jest ustawa, zobowiązani jesteśmy do jej 
przyjęcia. A co się stanie, jeżeli jej nie przyjmiemy? Dziękuję.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To już odpowiadam.  

Rada Miejska jest zobowiązana wszystkie swoje uchwały dostosować do ustaw, które są. Jeśli nie dostosuje, to 
Wojewoda ma prawo zwrócić uwagę raz i drugi, a za trzecim razem - czy nawet za drugim - może rozwiązać 
Radę. Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za tą wizję przyszłości, natomiast (…) proszę o zabranie głosu Pana Radnego 
Józefa Łopatkę.” 

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

„Jest pytanie to jest odpowiedź – przepraszam.” 

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

„Tak jest, oczywiście.” 

 
Radny Józef Łopatka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja mam pytanie takie. Czy to uśpienie miotów jest odpłatne? 

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

„Panie Naczelniku.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli to się będzie odbywało w schronisku – nie.” 

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

„I Pani Radna Staniszewska ponownie. Bardzo proszę.” 
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Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Że ponownie, ale tu jest 115 tysięcy złotych przeznaczone na kastrację kotów wolno żyjących. Czy oprócz tych 
115 tysięcy będą inne pieniądze na kastrację w schronisku, przebywających już w schronisku, a nie wolno 
żyjących i dopiero teraz doprowadzonych do schroniska?” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Radna. Ja przepraszam, te 115 tysięcy to jest na cały ten Program, a 15 tysięcy z tego jest tylko na 
bezdomne koty. Natomiast 100 tysięcy jest przeznaczone na całą działalność jeszcze dodatkową schroniska, którą 
przedstawiłem prawda. (…) I tak to wygląda. Natomiast to generalnie jest 115 tysięcy.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Wypowiedź poza mikrofonem – nieczytelna. 

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

„Tak - nie było odpowiedzi na temat opiekunów.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Do tej pory – o przepraszam - do tej pory prowadzone to było przez Wydział Ochrony Środowiska i na dzień 
dzisiejszy tych opiekunów społecznych na terenie miasta było 45. Oni się zajmowali przede wszystkim 
dokarmianiem tych (…) kotów, wyłapywaniem je i ewentualną sterylizacją czy kastracją. W tej chwili po przyjęciu 
tego Programu do tego tematu wrócimy, będziemy rozmawiać ze wszystkimi tymi opiekunami, w jaki sposób 
sobie wyobrażają, ile mają tych kotów na utrzymaniu. I chodzi o to przede wszystkim dokarmianie i sterylizację,  
i kastrację. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Rozumiem, że w dyskusji zabraliśmy głos Panu Przewodniczącemu Markowi Podolskiemu – nie dokończył myśli. 
Bardzo proszę.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie. Ja tylko z całym szacunkiem do Pana Naczelnika – no, bo to usypianie to Panie Naczelniku nie będzie 
bezpłatne. No, bo przecież rozumiem, że to będziemy robili w sposób farmakologiczny, a nie kijami 
baseballowymi, prawda. Tak, że zapłaci za to obywatel miasta Bielska-Białej. No taka jest prawda.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Zapłaci za to miasto, a obywatel niekoniecznie.” 

 
Radny Marek Podolski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„No trzeba te sprawy, po prostu no mówić jasno – bo nie jest to bezpłatnie.” 

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

„Dziękuję. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Chciałem zdyscyplinować Kolegów Radnych żeby jednak uczestniczyli w sesji, bo dzisiejsze obrady to nie tylko  
i wyłącznie punkt 12 naszej sesji. Mamy jeszcze kilka punktów. Dziękuję za tą żywą odpowiedź na (…) tematykę 
naszej (…) sesji. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Nie zadziałało, ale uchwała została przyjęta 16 głosami Radnych. Dziękuję.” 

 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XII/270/2011 z dnia  
25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 890/19 o pow. 67 m2 położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 415: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej nr XII/270/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka (…) 890/19  
o pow. 67 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Malwowej. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Po podjęciu uchwały przez Państwa nastąpiły protesty mieszkańców tej ulicy. W związku z tymi protestami Pan 
Prezydent zdecydował, że działka ta nie powinna być przedmiotem zbycia.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i zaopiniowała ją 
pozytywnie.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

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

 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/1426/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 października 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 782/37 i 782/83, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
oznaczonej jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __  

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 417: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr LXII/1426/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010 r. w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działki 782/37 i 782/83, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka 1284 przy ul. Listopadowej __. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Po podjęciu przez Państwa uchwały zmienił się właściciel. W związku z tym trzeba dokonać zmiany – po prostu 
kwestia innego nazwiska.” 

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

„Dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
i zaopiniowała ją pozytywnie.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 17 Radnych.” 
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Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  
dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej KW BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Listopadowej __ 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 418: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dz. 782/37 i 782/83 obręb Górne Przedmieście objętej  
KW BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej __. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jest to jedna z wielu uchwał, które Państwo podejmujecie - chodzi o zbycie nieruchomości na uzupełnienie 
nieruchomości sąsiedniej. Chodzi o sprzedaż lokali mieszkalnych - i w związku z tym Rada przyznaje bonifikatę od 
pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
i zaopiniowała ją pozytywnie.  

Nie widzę więcej głosów sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 19 Radnych.” 

 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola 

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

„Przechodzimy do punktu nr 19, Druk Numer 414: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic 
Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.  

Proszę uprzejmie o przybliżenie treści uchwały.” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Niniejsza uchwała jest zmianą uchwały, którą Rada już podjęła w poprzedniej kadencji - i zmiany te idą  
w kierunku takim, jakim sugerowali Radni - dotyczącą przebiegu pewnych dróg. 

O szczegóły proszę - przedstawienie - Pana Dyrektora Gleindka.”  

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

„Tak, jak powiedział Prezydent, ten projekt uchwały jest realizacją wniosku - chwileczkę, poproszę Kolegę tutaj 
żeby się połączyć z rzutnikiem. Natomiast ja przypomnę, że uchwalono w 2009 roku plan miejscowy obejmujący 
teren w Komorowicach w rejonie ulicy Dusznickiej i wówczas zaprojektowano w tym planie drogę zbiorczą, 
stanowiącą przedłużenie Dusznickiej w kierunku północnym, poprzez ulicę Barkowską, Jasna Rola, aż do 
Krompareckiej. I po przyjęciu tego planu, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wnioskowała  
o to, żeby zmienić północny fragment przebiegu tej drogi w ten sposób, żeby ją włączyć do Bestwińskiej, bliżej 
miasta - czyli na ulicy Jasna Rola, a nie na Krompareckiej - natomiast na tym północnym odcinku zastąpić ją 
jedynie drogą lokalną, w dodatku wykorzystać na tą drogę lokalną zlikwidowaną linię wysokiego napięcia i w jej 
strefie zlokalizować tę drogę. 

Przepraszam, ale są kłopoty tutaj z rzutnikiem bezprzewodowym, za chwileczkę powinniśmy mieć obraz - to 
wszystko było przygotowane. Nie wiem, widocznie w czasie tych przerw coś tutaj się zmieniło z tą (…) łącznością.  
Przepraszam bardzo. (…) Już to powinno być, przepraszam. (…) Dziękuję za cierpliwość i jeszcze raz 
przepraszam. 

To jest rysunek planu uchwalanego w 2009 roku: od zachodu mamy ulicę Bestwińską, od południa Barkowską, 
natomiast tutaj, mniej więcej w środku tego terenu, przebiega ta projektowana droga zbiorcza, stanowiąca 
przedłużenie Dusznickiej. I tak jak mówiłem w tym przyjętym planie, który już obowiązuje od ponad dwóch lat, 
włącznie tej drogi do Bestwińskiej było mniej więcej na skrzyżowaniu z ulicą Kropmarecką, natomiast wniosek 
Komisji był taki, (…) żeby ten północny odcinek od ulicy Jasna Rola zastąpić ulicą lokalną, natomiast włączenie tej 
zbiorczej do Dusznickiej zrobić w miejscu skrzyżowania z Jasną Rolą. I to jest właśnie ten rysunek, który 
proponujemy w projekcie uchwały - czyli włączenie byłoby bardziej na południe tym łukiem, tutaj do Bestwińskiej, 
na skrzyżowaniu z ulicą Jasna Rola. Natomiast dalej na północ, projektuje się - już w miejscu strefy likwidowanej 
linii wysokiego napięcia - ulicę lokalną, która spina prostopadle te ulice biegnące od Bestwińskiej  
w stronę Kropmarku. Tu jest rysunek projektu planu na mapie zasadniczej i na ortofotomapie. Gdyby były jakieś 
pytania można tu wszystko jeszcze przybliżyć. Natomiast po wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu 
planu wpłynęły trzy uwagi. I czy mogę przejść do omawiania uwag?” 

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

„Już momencik, bo będziemy te uwagi głosować.  

Także proponuję w takim razie, jeżeli Państwo nie macie pytań w sprawie tego planu, przejść do…  
Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejsca przed 
przystąpieniem do głosowania projektu może stwierdzić, że konieczne jest dokonanie zmian w przedstawionym do 
uchwalenia projekcie planu, a w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu.  

Zgodnie z tym, co zaczął mówić Pan Dyrektor, przechodzimy do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia 
przez Radę Miejską, zgłoszonych uwag do projektu planu przez podmioty wymienione w załączniku numer 2 do 
przedłożone[go] Państwu Radnym projektu uchwały.  

Chciałem zwrócić uwagę, że sformułowanie głosowania danej (…) uwagi, którą będziemy kolejno przedstawiać  
i głosować (…), że głosujemy… Jeżeli zostanie taka uwaga uwzględniona, to powracamy do ponownego 
rozwiązywania planu. Tak, że zgodnie z tym, co Pan Prezydent ocenił, uwagi zostały odrzucone. 

Proszę uprzejmie [do] przedstawiania (…) kolejnych uwag do głosowania.” 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pierwsza uwaga dotyczy działki oznaczonej tutaj na rysunku numerem 1 - jest to działka przy ulicy Fredry.  

Po pierwsze zwrócę uwagę, że jedynie jej środkowa część jest objęta w ogóle tym nowym planem. Dlatego tutaj 
te skrawki wschodniej i zachodniej, w stosunku do tego projektu, są bezprzedmiotowe - uwagi dotyczące tych 
dwóch części działek. Natomiast wnoszący uwagę proszą żeby zmienić przeznaczenie terenów z zabudowy 
usługowo-rzemieślniczej - tak jak było dotychczas i tak jak jest to w projekcie tego planu - na zabudowę 
mieszkaniową.  

Zwrócę uwagę, że ten fragment, poza obecnym projektem, jest w planie przyjętym poprzednio, przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową, natomiast cały ten pas od ulicy Bestwińskiej do tej projektowanej drogi lokalnej jest 
przeznaczony dla funkcji właśnie usługowo-rzemieślniczych. Stąd jest naszym zdaniem nieuzasadnione robienie 
tutaj takich zmian dla pojedynczych działek, bo to by mogło powodować konflikty przestrzenne wynikające  
z sąsiedztwa właśnie funkcji mieszkaniowej i usługowej. Natomiast dodatkowym argumentem w przypadku tej 
działki jest fakt, że akurat w tej środkowej części przebiegają i gazociąg wysokoprężny, i linia wysokiego napięcia, 
które dodatkowo ograniczają możliwości zagospodarowania działki, co predestynuje ją bardziej do funkcji właśnie 
takich usługowo-rzemieślniczych niż do mieszkaniowych. Stąd propozycja nieuwzględnienia tej uwagi  
w projekcie.”  

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

„Dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania tej uwagi. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonych przez Panów J_____ N______ i P____ 
N________ pismem z dnia 26 października 2011 roku, (…) nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta Miasta? 
Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania. Uwaga głosami 17 Radnych nie została uwzględniona. 

Proszę o przejście do drugiej uwagi.” 

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

„Druga uwaga dotyczy działek położonych tutaj bardziej na południe wzdłuż ulicy Jęczmiennej. I wnoszący 
oczekuje czegoś wręcz przeciwnego niż (…) autor tej pierwszej uwagi, mianowicie tutaj oczekuje się zmiany 
terenów z przeznaczenia mieszkaniowego na usługo-rzemieślnicze - z tym, że dotyczy to tej części można 
powiedzieć, która znajduje się poza planem, bo w planie one są przeznaczone na cele usługowo-rzemieślnicze. 
Natomiast w tym zakresie, którego dotyczy projekt, Pan F___ sugeruje dokonanie takiej zmiany, która by jeszcze 
umożliwiała lokalizację bardziej uciążliwych funkcji przemysłowych. I tego też z kolei proponujemy nie 
uwzględniać – konsekwentnie utrzymać to przeznaczenie terenu pomiędzy Bestwińską a tutaj tą drogą lokalną dla 
tych funkcji usługowo-rzemieślniczych, natomiast nie dopuszczać też tych bardziej uciążliwych funkcji 
przemysłowych. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonej przez Pana J_____ F_____ pismem z dnia  
14 listopada 2011 roku, nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania. Uwaga nie została uwzględniona głosami 17 Radnych. 

Proszę uprzejmie przejść do trzeciej uwagi.” 

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

„I trzecia uwaga to jest uwaga, którą wnieśli mieszkańcy tych działek zaznaczonych tutaj na czerwono  
i oznaczonych trójką, czyli tego terenu, przez który przebiega nowy wariant drogi. Nie można powiedzieć, że to 
jest konsekwencja zmiany przebiegu drogi, ponieważ tutaj wnoszący uwagę zwracają uwagę na to, że z tą drogą 
będą się wiązały uciążliwości, pewne oddziaływanie na (…) działki. Natomiast nie wymaga ta droga wyburzeń 
oczywiście, jedynie jest to wprost realizacja wniosku Komisji. Jeżeli rezygnujemy z tego przebiegu północnego no 
to włączamy, zgodnie z wnioskiem tamtej grupy mieszkańców, tutaj drogę na (…) skrzyżowaniu z Jasną Rolą. 
Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania uwagi trzeciej. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonej przez mieszkańców ulicy Jasna Rola  
w Komorowicach Krakowskich: Pan J___ K______, T____ K______, T______ W_____, A_____ W______, 
A_______ W______, J___ J_____, E_____ J_____, A____ J______, P_____ K_____, K______ K_____, Ł______ 
H______, M______ H_______, W______ S______ i M_____ S_______, pismem z dnia 15 listopada 2011 roku, 
nieuwzględnionych przez Pana Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest 
przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania.”  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna 

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

„Trzeba dłużej przytrzymać, ale uwaga nie została uwzględniona, głosami 15 Radnych, wstrzymało się 2 (…).  
I proszę zapisać do protokołu dwa głosy, że Pani Radna Staniszewska i Pan Radny Gacek również wstrzymali się  
w głosowaniu. 

Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Czy są głosy w sprawie?  

Pani Radna Grażyna Staniszewska – bardzo proszę.” 
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Radna Grażyna Staniszewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przy okazji, że tak powiem, chciałam zapytać: Co decyduje, że te plany są tak dziwnie kawałkowane? Że - o tu - 
mamy, o taki dziubek, zamiast od ulicy Mazańcowickiej do którejś logicznie – nie wiem – prosto, kątem, 
kwadratem, a nie jakąś dziwaczną figurą taką, która wchodzi, wcina się w połowę czyjejś działki.  

Kto o tym decyduje, że tak dziwacznie jest kawałkowane?” 

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

„Proszę uprzejmie Panie Dyrektorze ten (…) dziubek wyjaśnić.” 

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

„Więc od strony formalnej oczywiście decyduje o tym Rada Miejska, podejmując uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia planu, bo tam załącznik pokazuje granice planu. Natomiast ten dziwny kształt tego konkretnie planu 
wynika z tego, że jest to zmiana planu obowiązującego. Ten plan uchwalony w 2009 roku miał właśnie takie 
granice – nie, właśnie takie logiczne od Bestwińskiej do Kromparku mniej więcej, natomiast wniosek dotyczył 
tylko fragmentu układu komunikacyjnego. Dlatego zostało to specjalnie… - ten kształt wiąże się z tym, co 
zmieniamy, żeby niepotrzebnie nie obejmować nowym projektem tego, czego nie trzeba zmieniać.” 

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

„Bardzo dziękuję. Wyjaśnienie jest jasne. 

Szanowni Państwo, nie widzę więcej głosów w sprawie.  

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską złożonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest na obecnej sesji podjęcie uchwały w sprawie tego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania 
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony 
w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.  

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

Ogłaszam: przy 1 wstrzymującym się głosie, plan został przyjęty 19 głosami Radnych. 

Bardzo dziękuję.” 

 
 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

(s.: 1-68) 
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Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2012 roku Pana K______ J____ na 
działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Przechodzimy do punktu nr 20, Druk Numer 419: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  
12 stycznia 2012 roku Pana K_____ J_____ na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Proponuję, aby była następująca kolejność wystąpień: najpierw Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan 
Andrzej Gacek - przedstawi stanowisko Komisji, następnie Pan K_____ J_____ - Skarżący - ma prawo zabrania 
głosu i potem ewentualne wystąpienia i głosowanie.  

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego o zabranie głosu. 

 
Radny Andrzej Gacek 
Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. 

W tej sprawie Komisja Rewizyjna zbierała się dwukrotnie.  

Na pierwszym posiedzeniu rozpatrywaliśmy sprawę, wstępnie już na tym pierwszym posiedzeniu otrzymaliśmy 
wstępne wyjaśnienie podpisane przez Pana Prezydenta w sprawie wyjaśnienie tej skargi. Oczywiście też z (…) 
Wydziału Geodezji i Kartografii też była Pani Zastępczyni, która składała wyjaśnienia. Komisja Rewizyjna poprosiła 
o dodatkowe jakby uzupełnienie tych wyjaśnień.  

Na drugie posiedzenie zaprosiliśmy (…) osobę Skarżącą – Pana K______ J______, który naprawdę miał 
możliwość przedstawienia swoich argumentów. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na to. No tu oczywiście (…) 
nasze stanowisko nie było takie, jak by Skarżący sobie życzył. I po tej analizie, tych wszystkich, po tej całej 
dyskusji, po wysłuchaniu Skarżącego, po wysłuchaniu Pani Naczelnik i tych pisemnych odpowiedzi, Komisja 
Rewizyjna jednogłośnie (…) proponuje (…) uznanie skargi za bezzasadną - uzasadnienie nasze jest dosyć długie 
no, bo skarga jest dosyć zawiła i (…) sprawa się toczy od kilkunastu lat - co niniejszym, w imieniu Komisji 
Rewizyjnej, wnioskuję o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Widzę Pana K________ J_________. 

 
Pan K_______ J________ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem, nieczytelna 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę uprzejmie tutaj.  

Nie jest to zeznanie - jest to Pana wypowiedź.  

Proszę (…) podejść do sprawy bez komentarza. 
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Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Sprawa w ogóle nie została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną – zupełnie - dlatego, że pominięto podstawowe 
rzeczy. Podstawową rzeczą, czyli w ogóle wracając do sprawy chodzi o zasób geodezyjny.  

Każdy z Państwa mający jakąkolwiek własność ma dokumenty, które są w zasobie geodezyjnym. Dokumenty te 
są - po prostu stanowią własność Skarbu Państwa. To nie są dokumenty miejskie tylko własność Skarbu Państwa 
– jeszcze raz powtarzam. Te dokumenty nie mogą poświadczać nieprawdy. W tym momencie, dokumenty te, 
poświadczają nieprawdę i dlatego nie mogą być po prostu w tej formie w zasobie geodezyjnym.  

Państwo nie uwzględnili tego, że my jako właściciele, nie jesteśmy wymienieni na tych dokumentach z datą 
powstania dokumentu. Jak może być dokument, który poświadcza nieprawdę przez Was, jako po prostu Komisję, 
uważany za rzecz normalną i legalną?  

Ja proponuję żeby Komisja jeszcze raz wnikliwie rozpatrzyła te dokumenty, między innymi szkic polowy, na 
którym jest dokładna data 8 marca ’98 roku, kiedy my rok czasu jesteśmy właścicielami, a na tym dokumencie 
figurują nazwiska poprzednich właścicieli. To jak może być w zasobie geodezyjnym porządek i w jaki sposób te 
dokumenty zostały wsadzone do tego zasobu? Jeżeli te dokumenty zostały wsadzone do zasobu to znaczy, że  
w zasobach wsadzone nielegalnie, ponieważ obowiązuje 10-dniowy termin, po prostu na przyjęcie do zasobu  
i zbadanie legalności tych dokumentów. Jak mogą być dokumenty legalne, jeżeli one są wytworzone, po prostu 
antydatowane o jeden miesiąc - przyjęte do zasobu geodezyjnego 11 lutego po prostu ’98 roku, a my jako 
właściciele nie jesteśmy o tym zawiadamiani? Jakim prawem, my jako właściciele nie wiemy o podziale naszej 
własności? Dokumenty w ogóle zostały wytworzone bez wiedzy właścicieli - mam na to dowody. Tymi sprawami 
zajmowały się sądy - sądy jednoznacznie wykazały sprawy. Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę naszej własności: 
czy ktoś zasiedział naszą własność, czy nie zasiedział - okazało się, że nie zasiedział. Wszystkie sprawy sądowe są 
rozstrzygnięte. Jest nieprawdą, że są nierozstrzygnięte, że się ciągną. Tylko ten dokument, który powinien i mam 
między innymi okładkę tutaj z tych dokumentów, która (…) notabene nie chciała mi być mi w ogóle - to znaczy 
nie chciano mi wydać, nawet okładki, dopiero co ją uzyskałem. I proszę bardzo, jest: operat pomiaru PGR 2856/4 
– robota przerwana, czyli niedokończona, wiadomo – gmina, kat. Lipnik, nie kartować. Co to znaczy nie kartować? 
Czy Państwo po prostu zaznajomili się z tym po prostu? Nie można używać ich do dalszych prac geodezyjnych, 
czyli one są nieważne. Następna sprawa: nie wydawać do zgłoszeń tylko informacji o możliwości do wglądu - 
 i podpisana po prostu tutaj jest Wicenaczelnik (…) i to z datą 23.II.2011.  

My mamy po raz kolejny przeprowadzone rozgraniczenie. Po raz kolejny, mimo że Sąd Najwyższy zatwierdził 
rozgraniczenie. Jakim prawem? Jakim prawem te dokumenty nagle wypływają w czasie rozgraniczenia? Ja 
wzywam Policję, dlatego że z tego dokumenty się pojawiają, ale one nie mają prawa się pojawić. Więc, na jakiej 
zasadzie się pojawiają? Kto w tym wszystkim, po prostu tym wszystkim kieruje? Dlaczego my nie możemy 
spokojnie żyć od 14 lat? Ciągle jesteśmy nękani, ciągle dokumenty jakieś się podkłada nam? Sprawy 
rozstrzygnęły sądy - jednoznacznie prawomocnymi wyrokami, prawomocnymi postanowieniami te sprawy są 
zakończone. Dlaczego po prostu po raz kolejny mamy być nękani za parę lat?  

Dlaczego te dokumenty w jakiś sposób nie są zabezpieczone, jeżeli one muszą być? Dlaczego te dokumenty, jeżeli 
był 10-dniowy po prostu termin, dlaczego zgodnie z prawem nie zostały po prostu przeanalizowane i wsadzone 
tak, jak powinno być? Nie czy te dokumenty mają dzisiaj istnieć, tylko czy one w ogóle zostały – to jest 
podstawowe pytanie - prawidłowo wsadzone. A ja mam tutaj po prostu (…) do Głównego Geodety pismo 
kierowane, świeże zupełnie, gdzie jasno wyraża po prostu Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
w Katowicach, czyli główna osoba Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odnośnie geodezji. Proszę bardzo: 
Tutejszy organ stwierdził również, że ośrodek przyjmując dokumentację geodezyjną nie dopełnił obowiązku,  
o którym stanowi przepis paragraf 11, ust. 1 ww. wymiennego Rozporządzenia z dnia 15 maja ’90 roku,  
a mianowicie nie sprawdził czy forma i zakres przekazywanej dokumentacji są zgodne z wymaganiami, o których 
mowa w paragrafie 8, ust. 1 i w paragrafie 9 tego Rozporządzenia oraz nie dokonał oceny zgodności z zasadami 
wykonywania prac geodezyjnych kartograficznych. Ponadto data sporządzenia szkicu polowego, późniejsza jest 
od daty dokumentacji wsadzonej do zasobu.  

Tych rzeczy ja mam dużo więcej - to byśmy z godzinę chyba rozmawiali - ale tego nie uwzględnił nikt. Dlaczego? 
Dlaczego dokumenty, które poświadczają nieprawdę – jeszcze raz powtarzam – poświadczają nieprawdę mają 
być po prostu w Państwowym Zasobie Skarbu Państwa. Dlaczego? Niech mi ktoś odpowie na to pytanie. Mówi się, 
że (…) dokument został wytworzony wcześniej. Czy ktokolwiek po prostu napisał rok - bo mówi się, że rok 
wcześniej - nie stwierdzając faktu? Faktem jest, że jest data wypisana podwójnie na tym dokumencie. A w tym 
momencie twierdzi się, że geodeta się pomylił. Czy ktoś z Państwa napisał teraz w marcu 12’ roku marzec 13’ rok, 
2013? Nie. Bo dlatego, że jeżeli ktoś by się pomylił to do tyłu, a nie do przodu.  
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Nie ma domniemań, są fakty. Fakty przemawiają za tym, że nikt z właścicieli nie był obecny przy podziale, nikt nie 
znał geodety i nikt nigdy po prostu nie uczestniczył w tych podziałach. Takie są fakty, a domniemania są po 
prostu różne i przedstawia się domniemania zamiast faktów.  

Postanowienie zostało wydane, było dwóch współwłaścicieli, a postanowienie - na dwa tygodnie, tzn. na miesiąc 
przed naszym kupnem, a na dwa tygodnie zaczęto te prace po prostu geodezyjne - było wydane na jednego  
z współwłaścicieli niby na jednego, dlatego że inicjał powstał, tylko sam inicjał imienia, natomiast nie było 
wydane na dwóch właścicieli faktycznych - czyli postanowienie jest automatycznie nieważne.  

Wniosek również po prostu nie był zgodny z prawem, dlatego że składany był na podział - telefonicznie zresztą,  
z zawiadomienia telefonicznego do geodety - składany był po prostu na podział działki - ja końcówki podaję - 
przez 4. I nagle włączono działkę 2 w to wszystko, w ten podział, i nagle okazało się, że (…) po prostu stroną 
postępowania jest sąsiad. I sąsiad w 2003 roku dostaje całą dokumentację i ją rozprzestrzenia. Na jakiej 
zasadzie, jeżeli ja nie mam prawa, bo zasób się dzieli – nie wiem czy wszyscy dokładnie wiedzą – na trzy części: 
zasób bazowy, użytkowy i przejściowy. Do użytkowego każdy z Państwa ma dostęp, do bazowego i do 
przejściowego nie ma nawet właściciel dostępu. Czyli dokumenty, które zostały wytworzone, zostały schowane po 
prostu do tego zasobu. I my nie wiedzieliśmy w ogóle o tych dokumentach, póki one nie wypłynęły w sądzie, 
które to dokumenty sąd odrzucił. Biegły geodeta sądowy dokładnie wskazał prawne granice, po prostu powołując 
się na to, że (…) tamte granice są nieważne, dlatego że ktoś mu pokazał, że to granice użytkowania są. W czasie 
wizji lokalnej dokładnie wskazał punkty graniczne, które dokładnie wykazały następne rozgraniczenia. I następne 
po prostu orzeczenia sądów jednoznacznie wykazały również te granice.  

Więc, o co tutaj, w tym wszystkim chodzi? Dlaczego te dokumenty zostały wytworzone? Dlaczego te dokumenty 
zostały wsadzone do zasobu? I dlaczego się ich w dalszym ciągu używa? Dlaczego ja mam wzywać Policję po 
prostu do Urzędu, który przeprowadza rozgraniczenie, ponieważ te dokumenty znowu się pojawiają.  

Prosiłbym jeszcze raz o rozpatrzenie tej sprawy dokładnie. Ja dysponuję wszystkimi dokumentami. To, co 
powiedziałem to jest jedna może setna tego wszystkiego. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie. Zwracałem się po 
prostu również, żeby do Prezydenta Miasta po prostu zwrócić się i żebym mógł być wysłuchany przez Prezydenta 
Miasta. Odmówiono mi w sekretariacie, nie pozwolono mi wpisać się na książkę, do książki po prostu (…)  żebym 
mógł z Prezydentem porozmawiać. Jest mi przykro Panie Prezydencie, że po prostu musimy w ten sposób 
rozmawiać, ale nie dopuszczono mnie do Pana. Uważam, że (…) przedwcześnie podjęto decyzje, przedwcześnie 
Państwo po prostu… - nie zapoznali się z dokumentami, nie zapoznali się Państwo z opinią do Głównego Geodety 
Kraju, Inspektora Wojewódzkiego. Ale nie zapoznali się Państwo - no, bo skoro by się Państwo zapoznali to po 
prostu by było to uwzględnione. Więc w związku z tym po prostu proponuję jednak zapoznanie, żebym mógł po 
prostu z  Prezydentem, mógł po prostu te dokumenty mu pokazać. I proszę zadecydować, co z tym po prostu,  
 z tym dalej zrobić - dlatego, że nie chodzi o to, że te dokumenty istnieją tam, tylko w jaki sposób one się tam 
znalazły. Dziękuję bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Dziękuję. 

Pan Prezydent, bardzo proszę. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Tak. 

Bardzo to skomplikowane było, co Pan powiedział. Myślę, że większość nie wie, o co chodzi, powiedzmy. 
Natomiast po pierwsze: nieprawdą jest, że Pan się ze mną nie spotkał, bo był Pan u mnie w ramach przyjęć. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Tak, ale w sprawach… 
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Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Przepraszam, ja Panu nie przerywałem. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Przepraszam, dobrze. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Był to… Proszę mówić prawdę, bo tu wielu ludzi przychodzi na (…) mównicę i kłamie. Pan też skłamał przed 
chwileczką. Był Pan u mnie, więc był Pan przyjęty. To jest po pierwsze. Po drugie był Pan kilkakrotnie  
u Prezydenta Michniowskiego, czyli resortowego Prezydenta, więc proszę nie mówić, że Pana nikt nie przyjął, nikt 
nie wysłuchał, bo to jest po prostu nie prawda. 

A następna sprawa to będziemy tu wyjaśniać, bo to, (…) co Pan przedstawił to jest Pana wersja – ona nie do 
końca jest zgodna z prawdą, tak jak te dwie poprzednie rzeczy, o których powiedziałem, że Pan, nikt Pana  
u Prezydentów (…) nie przyjmuje i Pan nie może (…) wyjawić. I dlatego bardzo bym prosił żeby naprzód Pan 
Prezydent – Pana Przewodniczącego przepraszam, ale my tu musimy merytorycznie (…) wyjaśnić sprawę, bo  
przecież materiały mieliście od nas, Komisja Rewizyjna miała, więc bardzo proszę żeby Pan Prezydent 
Michniowski, a później Wydział Geodezji żeby (…) przedstawił jak sprawa wygląda. Proszę bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo proszę. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Przypominam jedną kwestię, mianowicie sprawa dotyczy okresu roku ’98, kiedy to powstały te główne 
dokumenty, o których Pan J______ mówi. I następna sprawa, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę na jedną 
rzecz, że Pan J______ również powiedział o tym dokumencie podstawowym, że on nie ma wystarczających tam 
klauzul zatwierdzenia, że jest po prostu tylko i wyłącznie dokumentem, na którym się nikt nie opiera, natomiast 
został wykonany przez geodetę, został złożony w zasobie, w związku z tym musi po prostu występować - 
zwłaszcza, że były również sprawy sądowe, które potwierdziły wersję Pana J______ i nikt tego nie neguje nigdy. 
Natomiast Pan J______ ma ciągle pretensje, że w (…) zasobie pozostają dokumenty, które po prostu powinny być 
wycofane. My ich nie możemy wycofać nawet, jeżeli nie są podstawą do podejmowania decyzji. Bo co by było 
gdyby w tej chwili na przykład sąd się zwrócił – być może ktoś zaskarży sprawę – i sąd powie: chwileczkę  
w latach tam, na początku lat 2000 rozpatrywaliśmy sprawę i widzieliśmy jakiś dokument, którego w tej chwili nie 
ma. Dlatego te dokumenty muszą być i nie ma żadnych podstaw żeby je wycofywać. Natomiast nikt nie neguje 
tego - następne wyroki po porostu były sądowe i nikt ich nie podważa. Natomiast, jeżeli sprawa się toczy i ktoś 
po prostu w tym momencie żąda - tak jak prowadzi w tej chwili sprawę Burmistrz Czechowic-Dziedzic i żąda po 
prostu wszystkich dokumentów - to my wszystkie dokumenty służbowo musimy przekazać.  

O szczegółach po prostu dokumentów powie Pani Naczelnik Jodkowska. Bardzo proszę. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę uprzejmie Pani Naczelnik. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Barbara Jodkowska 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Ja chciałam tylko podkreślić, że Wydział Geodezji i Kartografii starał się wszelkimi sposobami pomóc Panu 
J______ i wyjaśnić wszystkie jego wątpliwości. Zostało to, wydaje mi się, w sposób wyczerpujący i absolutnie 
dokładny zrobione w korespondencji, która trwa trzeci rok i zawiera kilkadziesiąt pism.  

Powiem tylko, że stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, który z inicjatywy 
Pana J_______ przeprowadził w Wydziale Geodezji i Kartografii w tej sprawie postępowanie kontrolno-
wyjaśniające, liczy sobie 6 stron, a nie 2 zdania, które tutaj wybiórczo Pan J______ przytoczył. Chcę powiedzieć, 
że Śląski Wojewódzki Inspektor nie zajął innego stanowiska niż prezentowane przez służby Pana Prezydenta.  
I to jest w zasadzie wszystko, co w tej sprawie mam do powiedzenia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie Pan Przewodniczący Andrzej Gacek. 

 
Radny Andrzej Gacek 
Dziękuję za głos. 

(…) Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. 

Tak się składa, że mój głos będzie dokładnie uzupełnieniem tego, co usłyszeliśmy z wyjaśnień Pana Prezydenta, 
Pana Zastępcy Prezydenta i Pani Naczelnik.  

Pan J________ powołuje się właśnie na dokument - który zresztą Pani Naczelnik przed chwilą powiedziała - 
Śląskiego Wojewódzkiego (…) Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tytułem uzupełnienia tych 
naszych wyjaśnień ja pozwolę sobie przeczytać. Ostatnia stronica tego pisma (…), pismo jest kierowane do Pana 
J______ właśnie, dotyczy tego wątku, największych pretensji Pana J_______, że ten dokument nie został 
wycofany z zasobu. Pozwolę [sobie] przeczytać, bo to jest właśnie… - (…) Pan się powołuje na ten dokument, 
tylko nie na te zdania najistotniejsze w tym momencie. I tak, na stronie 6: W sprawie wyłączenia dokumentacji  
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwestionowanej dokumentacji tutejszy organ 
prowadził postępowanie wyjaśniająco-kontrolne w roku 2003 i między innymi stwierdził, iż o tym, czy 
dokumentację spraw zaniechanych należy przechowywać i udostępniać, dla potrzeb kolejnych prac geodezyjnych, 
decyduje wyłącznie organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny. I tutaj następuje najważniejsze zdanie. 
W badanym przypadku decyzja o przechowywaniu i udostępnianiu tej dokumentacji jest zasadna ze względu na 
to, że w terenie pojawiły się znaki betonowe niebędące znakami granicznymi i każdy mierzący musiałby ustalać 
każdorazowo, kiedy znaki te były zastabilizowane na gruncie, kto je (…) posadowił i jakie jest ich znaczenie.  

I to jest właśnie zasadnicza kwestia, skoro organ kontrolny, który (…) lepiej się zna niż Radni Rady Miejskiej, 
Komisji Rewizyjnej - po prostu on utwierdził w przekonaniu, że (…) jest zasadne, że te dokumenty nadal są  
w zasobie - to po pierwsze. A po drugie, jeżeliby usunął te dokumenty to sąsiedzi, z którymi Pan tam ma kłopoty, 
sądzi się, to po prostu by zakwestionowali, że ktoś te dokumenty usunął i po prostu byłby jeszcze większy 
problem. Więc skoro organ kontrolny doszedł do takiego… - to, to jest jakby, to przekonało moim zdaniem 
Komisję Rewizyjną, że jednomyślnie poparła. 

Szanowni Panie, musi Pan przyjąć do wiadomości, że w tej spawie występuje różnica zdań. Musi Pan z pokorą 
przyjąć, że tutaj się różnimy zdaniami i nie jakoś tam obrażać. Myśmy poświęcili Panu naprawdę, o ile dobrze 
pamiętam, ponad godzinę czy tam może nawet półtorej miał Pan możliwość przekazania tych wszystkich 
szczegółów tego tematu i podjęliśmy taką decyzję, i taki wniosek nasz jest, (…) wniosek Komisji Rewizyjnej do 
Rady Miasta.  

Tyle tytułem uzupełnienia. Dziękuję bardzo.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 
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Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Czy ja jeszcze mogę na sekundkę zabrać głos? 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Ale proszę minutę. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
To więc ja mam (…) pytanie. Jak do tego wszystkiego, do Pana odpowiedzi w tym momencie, koresponduje 
okładka operatu? Jak do tej odpowiedzi Pana koresponduje inne nazwisko w operacie niż nasze - z datą, kiedy my 
już od roku jesteśmy właścicielami? Dlaczego w tych dokumentach, które po prostu nie ma w ogóle z ksiąg 
wieczystych wyciągu właścicieli? Dlaczego właściciele w ogóle nie zostali uwzględnieni ani zawiadomieni o tych 
sprawach, że próbuje im się dzielić po prostu ich posesję? Więc nie ma tutaj odpowiedzi żadnych. Dlaczego te 
dokumenty po prostu, skoro jest wiadome, że nie mogą być udostępniane do prac geodezyjnych, udostępnia się? 
Dlaczego nie zabezpieczono tych dokumentów, odpowiednio nie przekreślono, nie przepieczętowano na 
dokumentach tych po prostu, że one są niezgodne ze stanem po prostu prawnym.  

Więc (…) pytanie brzmi, dlaczego w dalszym ciągu są udostępniane, skoro nie są zgodne z prawem, co 
poświadczyły wszystkie dokumenty i sądowe, i między innymi od Głównego Geodety Kraju, który w 2003 roku 
dokładnie na ten temat też się wypowiadał? Bo są - ale, w jaki sposób zostały wsadzone? Niezgodnie z prawem, 
bo obowiązywał 10-dniowy termin, kiedy dokładnie trzeba było sprawdzić właścicieli i dokładnie granice prawne, 
dokładnie wszyściuteńko. Nie zostało to zrobione.  

Natomiast mam jeszcze jedną ostatnią sprawę. Dlaczego zginęły w ’97 roku, zginęło 21 tomów akt 
administracyjnych? Dlaczego giną akta administracyjne? Bez tych akt administracyjnych nie można się odnieść 
częstokroć do… 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Panie J_______.  

Nie było to przedmiotem naszej… rozpatrywań. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Ale to koresponduje jedno z drugim, dlatego że jeżeli giną te akta… 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Z całym szacunkiem. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Nie można (…) po prostu odnieść się do akt, które znajdują się w zasobie geodezyjnym, do których właściciel nie 
ma (…) dostępu.  

Wszystko.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie Panią Radną Grażynę Staniszewską. 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
Ja chciałabym zapytać tak: bo przechowywanie błędnych, wadliwych dokumentów wydaje mi się, że w pewnym 
okresie czasu jest obowiązkiem każdego Urzędu, natomiast niedobrze by było żeby na podstawie wadliwych 
dokumentów podejmować działania, podejmować następne decyzje. I ja teraz nie bardzo wiem, czy tak 
rzeczywiście jest, że unieważnione de facto przez sąd, przez sądy, dokumenty stają się podstawą jakiś, 
jakichkolwiek działań, czy to Pańskich, czy Urzędu. Bo gdyby tak było, no to… - co jest niedopuszczalne. 
Właściwie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej chciałabym zapytać (…): czy te wadliwe dokument są 
podstawą jakichkolwiek operacji kogokolwiek, czy one są tylko w archiwum? 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
One są przekazywane do innych instytucji między innymi do SKO. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę uprzejmie (…) Pan Prezydent - bardzo proszę - Michniowski. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
(…) Szanowny Panie Radny, Szanowni Radni. 

Ten dokument, jak już sam zresztą Pan stwierdził, nie ma żadnych wartości prawnych.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej – poza mikrofonem, nieczytelna 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
Chwileczkę. On ma wartość historyczną, być może tylko, natomiast nie jest nigdzie zatwierdzony. W związku  
z tym nie były podejmowane na jego podstawie żadne decyzje. On tylko po prostu figuruje w zasobie i - tak 
zresztą jak tutaj (…) było cytowane stanowisko tego Geodety Wojewódzkiego - po prostu powinien i musi zostać 
w zasobie. Natomiast nikt po prostu się nim nie posługuje, jako dokumentem wiarygodnym. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem 
To po co ja wzywałem Policję? 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
Ani nie podejmowano w oparciu o niego żadne decyzje.  

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej  Załącznik Nr 4 
  do protokołu Nr XVII/2011  
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
                               w dniu 27 marca 2012 roku 

  Strona 76 z 89 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

Pan K______ J_______ (Skarżący)  - wypowiedź poza mikrofonem 
Ale to dlaczego ja…  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
Ale nigdy nie zostały zatwierdzone podziały, które są, bo ten dokument nie jest skończony w ogóle, no. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem 
Ja mam pytanie: dlaczego ja wyzywałem Policję? 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
A to ja nie wiem. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem 
No właśnie. Dlatego, że ten dokument zaistniał. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę uprzejmie, proszę Pan - ad vocem - Pan Andrzej Gacek. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Michniowski 
(…) Pani Naczelnik Jodkowska jeszcze słówko. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę Pani Naczelnik. 

 
Radny Andrzej Gacek (ad vocem) 
Może ja jeszcze Panu chwilę odpowiem, bo Pan… 

Ja przeczytałem fragment, bardzo istotny, z odpowiedzi, które Pan zna, bo to była odpowiedź do Pana. I z tej 
odpowiedzi wynika jednoznacznie, że Urząd by błąd zrobił jakby to usunął z tego zasobu. I to jest jednocześnie 
odpowiedź do Pani Grażyny. Być może (…) ja mało precyzyjnie, ale ja dosłownie przeczytałem fragment pisma, 
które (…)  otrzymał Pan K_____ J______. I po prostu to jest sedno sprawy. Po porostu jeszcze raz jakby został 
ten dokument wycofany, Urząd Miasta byłby zasypany jakimiś skargami (…) przez sąsiadów Pana, którzy z Panem 
się sądzą. Ale to, że sąsiedzi się z Panem sądzą to Urząd na to nie ma wpływu. I działania Urzędu Miasta  
w niczym Panu jakby nie zaszkodziły, bo sądy potwierdziły, że (…) granice Pana działki, Urząd tego ani nie 
kwestionował. Tak, że tu w ogóle spieramy się o temat (…) tych dokumentów w zasobie geodezyjnym. Ja mam 
do Pana prośbę: żebyśmy w kółko na ten temat nie dyskutowali, bo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, co 
najmniej ze dwie godziny na ten temat dyskutowaliśmy i nie może być tak, że my w kółko wracamy do tego 
tematu. Nas - Komisję Rewizyjną - jakby utwierdziło między innymi to pismo (…) właśnie Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego. I tak, jak powiedziałem, no tu jest różnica 
zadań, ale musimy kiedyś tą dyskusję skończyć. I ja bym proponował żebyśmy to, co przez dwie godziny było 
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dyskutowane na Komisji Rewizyjnej… - ja mam do Pana prośbę, zresztą ja już na Komisji Rewizyjnej prosiłem 
Pana żebyśmy w kółko nie wracali do tego tematu. To po prostu, sam Pan widzi, że zarówno Radni, jaki i Pan 
Prezydent, jak i organ kontrolujący ma inne zdanie w tej sprawie i proponuję żebyśmy to przyjęli do wiadomości. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem 
To ja mam. Mogę jedno pytanie? 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Dziękuję.  

Przepraszam bardzo. 

Może coś wniesie wypowiedź Pani Naczelnik Jodkowskiej. Bardzo proszę. 

 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Barbara Jodkowska 
To znaczy ja chciałam w uzupełnieniu i może w wyjaśnieniu Pani Radnej, że Prezydent nie ma dowolności  
w przechowywaniu czy nieprzechowywaniu dokumentów gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym  
i Kartograficznym, dlatego że ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje Pana Prezydenta do 
przechowywania tych dokumentów wieczyście.  

Mimo, że organ nadzorczy wypowiedział się na temat tych dokumentów w sposób nie do końca pozytywny - to 
znaczy, te wybiórczo tutaj przytoczone przez Pana J______ zdania świadczyłyby o tym, że Prezydent Miasta  
w jakiś sposób nie dopełnił w tamtym okresie, bo mamy tutaj do czynienia z latami 78, że w tamtym okresie nie 
dopełnił swoich obowiązków - jednakże mimo, że organ stwierdził coś takiego, że praca może nie do końca 
została dokładnie sprawdzona, organ nie przekreślił tych dokumentów i nie powiedział: proszę wycofać z zasobu 
dlatego, że są nielegalnie wytworzone. Nie. Dlatego, że były od 2003 roku przedmiotem rozważań różnych 
organów, również prokuratury, także poprzedniego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, znalazły się w sądach -  
tym bardziej nie można tych dokumentów z zasobu wycofać. I my w tej chwili nie poradzimy nic na to, że one być 
może mają pewne wady.  

Ja chcę tylko jeszcze dodać, że zgodnie z obowiązującym na tamten okres, kiedy były przyjmowane te dokumenty 
do zasobu, Rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i ich ewidencjonowania, Prezydent Miasta 
miał obowiązek przyjąć także niedokończoną dokumentację do zasobu i taką dokumentację miał obowiązek 
przechowywać.  

Chcę jeszcze dodać - i to już będzie ostatnia kwestia - że od momentu, kiedy zostały po raz pierwszy te 
dokumenty wykorzystane i kiedy opuściły zasób, za każdym razem znajdując się w rękach biegłych sądowych są 
komentowane w opracowaniach jako nie do wykorzystania. I żaden sąd i żaden organ nie podejmował na ich 
podstawie decyzji.  

To jest wszystko, co mam na ten temat. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Podolski. 

 
Radny Marek Podolski 
Przewodniczący, Szanowni Państwo. 

W zasadzie Pani Naczelnik Jodkowska myślę, że wyjaśniła tą sprawę. Myślę, że tak w skrócie, dosłownie w dwóch 
zdaniach, powiem jak to wygląda. 
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Powstały w pewnym czasie dokumenty, które były niekorzystne (…) dla Pana J_______ czy niezgodne ze stanem 
faktycznym i zostały później włączone do dokumentacji sądowej. Pan J_____ wszystkie postępowania sądowe 
wygrał, czyli wyroki były korzystne dla Pana J______. Te dokumenty zostały zarchiwizowane - taka jest rola 
Urzędu – muszą zostać w zasobach. I teraz są obawy Pana J______, że ewentualnie w przyszłości w sporze  
z sąsiadami - które prawdopodobnie dalej się toczą - te dokumenty są udostępniane. No jeżeli ktoś prosi sąd  
o dokumentację, no to tą dokumentację mu należy przekazać, włącznie właśnie z tym dokumentem, który był zły 
fałszywy, czy po prostu niekorzystny, ale nie ma możliwości prawnej żeby ten dokument z tych zasobów wycofać.  

Ja myślę, że po prostu nie ma również takiej możliwości żeby na podstawie tych dokumentów, w tych dalszych 
sporach z sąsiadami, ktoś je mógł wykorzystać i w przyszłości wydać wyrok, który będzie dla Pana niekorzystny.  
I taki jest cały spór o to wszystko, prawda, i tak dalej. I o to wszystko chodzi. Ja myślę… 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem 
Chodzi o zabezpieczenie. 

 
Radny Marek Podolski 
Nie ma (…) takiej możliwości. Urząd ten dokument w zasobach musi przechowywać, jeżeli sąd się zwróci musi go 
udostępnić. A problem polega na tym no, że niestety, ale macie tam Państwo po prostu z sąsiadami no potyczki. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący) - wypowiedź poza mikrofonem, nieczytelna 
… zabezpieczenia odpowiedniego. 

 
Radny Marek Podolski 
No nie ma takiej opcji. No nikt Panu tego dokumentu nie zniszczy, bo jest to niezgodne z prawem. 

 
Pan K______ J_______ (Skarżący)  
Nie, chodzi o zabezpieczenie żeby nie był używany po prostu do dalszych… 

 
Radny Marek Podolski 
Ale to tak Panu tłumaczę: jeżeli sąd poprosi to należy mu cały ten zasób historyczny po prostu wydać. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo przepraszam Panie J________. Dziękuję. 

 
Radny Marek Podolski 
Dziękuję. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Dziękuję Panu, Panie J_______, za wystąpienie w tej sprawie. 

Szanowni Państwo, nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania (…) rozpatrzenia skargi  
z dnia 12 stycznia Pana K______ J_____ na działalność Prezydenta Miasta. Rada Miejska w wyniku 
przeprowadzonego postępowania w sprawie skargi Pana K______ J_________ na działalność (…) Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej [red. proponuje] uznać skargę za bezzasadną. 

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

Podaję wyniki głosowania. Skarga na Prezydenta Miasta została uznana za bezzasadną jednogłośnie przez  
20 Radnych.  

Bardzo dziękuję. 

 
Ad. 21 
Sprawy różne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
(…) Dobrnęliśmy do punktu porządku obrad 21, tj.: sprawach różnych.  

Przypominam i przepraszam, że tak długo oczekiwała prawa zabrania, głosu Pani U_____ J_____ w sprawie 
brakujących ekranów na odcinku Bielsko-Biała węzła Komorowice do węzła Rosta.  

Jest Pani U______ J_____? Bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo, zapraszam Panią. 

 
Mieszkanka U______ J_____ 
Dzień dobry. 

Dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję Panu Przewodniczącemu i Szanownym Radnych za umożliwienie 
przestawienia sprawy dotyczącej brakujących ekranów na odcinku węzeł Komorowice i węzła Rosta.  

W imieniu mieszkańców ulic przylegających do drogi S1, mianowicie ulica boczna, ulica Siostrzana i ulica 
Braterska, to jest około 63 posesje, 63 budynków, (…) mieszkańcy zwracają się do Pana Prezydenta oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych z prośbą o interwencję w sprawie niewybudowanych ekranów 
akustycznych, które winny nas zabezpieczyć przed ogromny hałasem, brudem i związkami toksycznymi.  

Ekrany te były zaprojektowane i w niewiadomych okolicznościach usunięte z projektu. Tymczasem Pan Wojewoda 
Śląski zapewniał nas w formie pisemnego listu, że po wybudowaniu drogi S1 diametralnie wszystko nam się 
poprawi, zostaną poprawione parametry naszego życia, że będą ekrany, że będzie zapewniony dojazd do domów, 
jak również komunikacja dla pieszych, będzie zmniejszony hałas oraz zanieczyszczenia powietrza. Nurtuje nas też 
sprawa wybudowanych ekranów po drugiej stronie tej drogi. Ekrany zabezpieczą dosłownie cmentarz oraz 
nieużytki rolne, powodując jeszcze większy hałas poprzez to, że ten hałas się odbija – i po prostu jak w studni, 
tak wygląda na posesjach naszych ulic. Nadmieniam, że te pisma w wyżej wymienionej sprawie były kierowane  
i do Pana Prezydenta i do Przewodniczącego, i do GDDK, i do MZK, i do Ochrony Środowiska, gdziekolwiek. Nie 
przyniosły dla nas żadnych rezultatów. Mnie w imieniu naszych mieszkańców przystało błagać Pana Prezydenta 
żeby nam pomógł bo (…) naprawdę w tym hałasie (...) nie możemy dalej żyć, nasze dzieci na dobrą sprawę – jak 
tak dalej będzie – ogłuchną, nie mogą się uczyć, zamykamy ich w domach, nie mogą wyjść na posesję by bawić, 
a my po pracy też chcemy odpocząć – nie mamy takiej możliwości.  

W związku z taką sytuacją jeszcze raz się zwracam: pomóżcie nam, bo po prostu do tej chwili nie mamy żadnej 
możliwości żeby to w jakiś sposób rozsądny załatwić. Ja nie oczekuję dziś odpowiedzi, bo wiem, że to nie da się, 
że to jest bardzo poważna sprawa. Ale wiem, że nawet w takich sprawach gdzie nie można nic zrobić, jeżeli są 
dobre, przyjazne dusze – da się.  

Ja dziękuję.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję Pani J_____, na pewno stanowisko w tej sprawie zostanie przez Prezydenta wypowiedziane lub  
w przyszłości zajęte. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej, nieczytelna  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę zostać chwileczkę proszę Pani, bo być może będzie potrzeba jeszcze jakaś odpowiedź. 

Bardzo proszę, ad vocem Pan Radny Wieczorek. 

 
Radny Leszek Wieczorek 
(…) Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. 

W tamtej okolicy, o której Pani J______ tutaj mówiła mieszkam też ja. (…) Chociaż nie mieszkam tak blisko tej 
drogi to ten ruch samochodowy jest bardzo uciążliwy. Ja jeszcze chciałem uzupełnić, bo Pani tutaj nie powiedziała 
tego. Przez dłuższy czas zaplanowane były te ekrany i już na etapie wykonawstwa rysunki z ekranami wisiały  
w biurze kierownika budowy tego odcinka i na którymś etapie właśnie przestały wisieć te rysunki i zmieniono, 
powieszono rysunki, które są bez ekranów. Tutaj w tej sprawie na pewno, mieszkańcy myślą, zaważyła sprawa 
jednego przedsiębiorcy, który tam handluje przy drodze tymi drewnianymi urządzeniami, on ma tam taką 
wystawkę i tenże pan napisał pismo do Urzędu – nie wiem, do jakiego Urzędu – że ekrany na tym odcinku nie są 
potrzebne. Ten pan tam nie mieszka i osoby, które się podpisały pod tym pismem to byli jego pracownicy, którzy 
też tam nie mieszkają. I chciałbym jeszcze tutaj też podkreślić, że po drugiej stronie ulicy, gdzie – jak Pani J____ 
tu powiedziała – nie ma domów, są pola tylko i ten cmentarz, który jest tam zlokalizowany, są te ekrany i ten 
ekran dopiero powoduje spotęgowanie dźwięku dlatego, że wszystko odbija się jakby dwukrotnie, uderza w te 
budynki, które są po tej stronie gdzie nie ma. (…) Chciałabym powiedzieć, że ten odcinek brakującego ekranu to 
nie jest jakiś długi odcinek, to jest 400, może 500 m wszystkiego, a może nawet i mniej – nie mierzyłem tego – 
to jest bardzo krótki odcinek. Bardzo prosimy żeby interweniować. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jak się jedzie 
drogą do Cieszyna, że na wielu odcinkach, gdzie jest jeden dom, budujemy wysokie ekrany, 7-metrowe, jeszcze 
takie pochylone żeby ten głos ten... 

A też powiem Państwu, może to się nie łączy, ale też powiem. (…) W ubiegłą niedzielę jechałem drogą 
ekspresową z Wisły do Katowic, jest taka mała miejscowość Ochaby, proszę Państwa, i tak: wyjeżdżając z tej 
miejscowości są pastwiska, na których chodzą tylko konie, nie ma nic, nie ma, budynki są daleko, daleko gdzieś 
tam na widnokręgu, tylko chodzą konie i też tam budują bardzo wysokie ekrany, że no pewno też ten dźwięk 
zwierzętom przeszkadza i dlatego tak postanowiono. I dlatego my mieszkańcy bardzo prosimy Pana Prezydenta 
żeby jeszcze do tej sprawy wrócić i pomóc nam. Droga jest piękna, my się z niej cieszymy, ale te ekrany bardzo 
są konieczne w tym miejscu.  

Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Dziękuję. 

Cały czas jesteśmy przy punkcie Pani wystąpienia, Pani J________.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie, tak rozumiem, że rozgorzała dyskusja nad tym tematem. Proszę uprzejmie. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Znaczy Kolego Wieczorek, to po pierwsze nie było ad vocem w ogóle, tylko to było wystąpienie normalne. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Tak jest, dlatego powiedziałem, że jesteśmy w tym punkcie Panie Prezydencie. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Tu tak a propos powiedzmy formalnych spraw. Chciałem powiedzieć taką rzecz, widzę, że, bo do dyskusji się tam 
iluś Państwa zapisało: proszę Państwa nie przekonujmy się… 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Nie, to są osobne wnioski Panie Prezydencie. Ja przepraszam, źle się wypowiedziałem, natomiast jest to dyskusja 
nad wystąpieniem Pani J______. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Dobrze.  

Proszę Państwa nie przekonujmy się o tym, że te ekrany są potrzebne, bo to nie przekonujmy się o tym. 
Oczywiście tu taki fragment był wypowiedzi Pana Radnego Wieczorka, że były te ekrany i zniknęły. Kto by to 
mógł potwierdzić, bo my nawet takich danych nie mamy? Sekundę. No jak Pan ma jakieś dane to nam poda Pan 
te dane, że Pan widział takie dokumenty. Natomiast jest kilka miejsc na tej trasie, tej obwodnicy północno-
wschodniej, gdzie ekrany powinny być, a ich nie ma po prostu. I jest zapisane, że: po roku. Z tym, że my 
wystąpimy wcześniej, bo występowaliśmy już w niektórych sprawach – wystąpimy, generalnie chyba podamy tych 
kilka miejsc, bo jest kilka takich miejsc na tej trasie, gdzie ekrany powinny być, bo są bardzo uciążliwe, że ich nie 
ma. Oczywiście ja też się dziwię, że jadąc do Cieszyna się ekrany buduje w miejscach, gdzie są krzaki i jakieś tam 
samosiejki i nie ma w okolicy kilkuset metrów żadnego domu tylko, że to nie my budujemy, bo tu powiedział 
Kolega Wieczorek, że my budujemy – nie my budujemy te ekrany tylko Generalna Dyrekcja. Tak, że trzeba to 
rozróżnić, że nie miasto to buduje ani udziałów miasto w tym nie ma. Natomiast my – mogę Panią zapewnić – 
wystąpimy jeszcze raz do Generalnej Dyrekcji żeby nie czekać na rok czasu, bo po roku czasu, zgodnie z umową 
Generalna Dyrekcja – ten rok mija w październiku Generalna Dyrekcja jest zobowiązana do badań hałasu i wtedy 
oczywiście do działań. Nie będziemy czekać do października tylko wystąpimy wcześniej jeszcze raz tylko w tych 
punktach, bo jak powiedziałem to nie jest jedyne miejsce tylko newralgiczne, w których są potrzebne ekrany.  
I wystąpimy żeby Generalna Dyrekcja przyspieszyła ten proces badania hałasu i budowy ekranów. Na pewno 
zrobimy to w najbliższym czasie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

Ad vocem jeszcze w tej samej sprawie Pan Radny Wieczorek.  

Zaraz Pani udzielę głosu. 

 
Radny Leszek Wieczorek (ad vocem) 
Pan Prezydent mnie zapytał skąd my mieszkańcy wiemy, że takie ekrany były. Ja powiem tak: na etapie budowy 
bardzo się tym mieszkańcy interesowali, odwiedzali, rozmawiali z kierownikiem budowy i tenże kierownik wziął 
plany, które były tam u niego w biurze i pozwolił skserować. I dlatego rysunki z ekranami są w posiadaniu 
mieszkańców. Jak Pan Prezydent by potrzebował to my… 
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Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Proszę bardzo nam dostarczyć jak najszybciej. Proszę jak najszybciej nam dostarczyć ksero takich rysunków. 
Bardzo proszę. 

 
Radny Leszek Wieczorek 
Dobrze (…). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Bo aż się wierzyć nie chce, że jakiś jeden przedsiębiorca napisał i Generalna wzięła i tego… Gdyby tak było, to 
(…) [sobie] damy z tym radę na pewno. Proszę dostarczyć jak najszybciej. 

 
 
Radny Leszek Wieczorek 
Dobrze i pismo tego przedsiębiorcy też Panu Prezydentowi dostarczę. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Proszę bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo, Pani J_____ chciała Pani jeszcze zabrać głos. 

 
Mieszkanka U______ J_____ 
Ja po prostu bardzo chciałam podziękować, bo aż mi się wierzyć nie chce, że Pan Prezydent zajął się nam tą 
sprawą i nam pomoże. Wierzymy, bo nigdy nas Pan nie zawiódł i wiem, że Pan to do końca doprowadzi. Dziękuję 
ślicznie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej, nieczytelna 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Nie mogę szanowna Pani, jest inna forma tutaj u nas procedowania.  

Chciałem zwrócić tylko uwagę, z całym szacunkiem, że budowane są ekrany tam gdzie być może droga 
wymuszając rozwój gospodarczy w przyszłości będzie przewidywała taką czy inną strukturę w pobliżu drogi – tak 
zawsze się dzieje. Natomiast no widziałem tutaj wyrazy zdziwienia. Pozwoliłem sobie zabrać głos w tej sprawie.  

Proszę bardzo Szanowni Państwo przechodzimy do następnych wniosków. Pierwszy zgłosił się Pan 
Przewodniczący Jarosław Klimaszewski, proszę uprzejmie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący. 

Ja chciałem poruszyć temat Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz. Jak już wiemy, tylko nie 
mamy pełnej informacji, Urząd planuje przenieść tą znakomitą skądinąd placówkę w nową lokalizację. Ja 
spotkałem się z rodzicami z komitetu rodzicielskiego tej placówki i tam jest niepokój, ponieważ nie są 
doinformowani jak ten plan i ten proces zmiany ma przebiegać. I dlatego chciałem prosić o informację – najlepiej 
[w formie] pisemnej – jaki tam jest harmonogram na tą operację, czy to była jakaś informacja, jak to na 
wyglądać, do rady rodziców. Z tego, co wiem, ma to być przeniesione niedaleko w sumie, bo kilkaset metrów do 
góry w tym budynku, gdzie między innymi dotychczas była aula Liceum nr IV. Z tego, co wiem – no i właśnie 
chodzi o to, że nie wiem czy wiem to co wiem to jest aktualne, nieaktualne – chodzi o to że zależałoby chyba i mi 
oczywiście, i radzie rodziców na uporządkowaniu tych informacji żeby przedstawić jak ten nowy obiekt będzie 
dostosowany (…), jaka jest lista prac planowanych do wykonania i czy są na to pieniądze, czy też planowane 
pieniądze (…) jako – nie wiem – poprawka do budżetu, czy w kolejnym budżecie – bo też nie wiem, kiedy to na 
nastąpić – i czy te zmiany są jakoś skoordynowane z rodzajem działalności tej instytucji. Ja myślę, że taka 
informacja by była bardzo cenna i jakieś – bo jest tam pewien niepokój i pewnie prędzej czy później będziemy 
mieli tutaj wizytę tych rodziców – warto by najpierw przekazać informacje, bo z tego co wiemy są jak zwykle  
w takich sytuacjach zdania podzielone, część głownie rodziców nie chce tych przenosin. Wiadomo, że jest tam 
plan rozbudowy i chyba sensowny Bielskiego Centrum Kultury, dokładniej widowni, natomiast no nie ma 
szczegółów jak to będzie wyglądało w tym miejscu docelowym. Myślę, że tym rodzicom należy się taka 
informacja, a też myślę Radni też, bo też z paroma rozmawiałem – są zainteresowani żeby tą ścieżkę przedstawić. 
Bardzo o to proszę. 

Dziękuję za uwagę. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

Proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Marka Podolskiego. 

 
Radny Marek Podolski 
Ja mam tylko taką prośbę do Koleżanek i Kolegów z Komisji Gospodarki Przestrzennej, aby zapoznali się  
z projektem studium. Tam w skrytkach znalazła się dzisiaj informacja. Szanowni Państwo, mamy (…) 11 chyba 
kwietnia posiedzenie Komisji specjalnie poświęcone temu studium i chodzi o to żeby po prostu zadać ewentualnie 
jakieś tam konkretnie pytania żebyśmy mogli po prostu pracować szybko (...) nad tym nowym projektem, 
żebyśmy po prostu na Komisji nie tracili czasu na zbędne dyskusje. 

Korzystając jeszcze z okazji, że jestem przy głosie, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem wszystkim 
Państwu złożyć serdeczne życzenia: zdrowych, spokojnych Świąt w Wielkiej Nocy. Wbrew temu, Szanowni 
Państwo, w jakim świetle starano się nas tu dzisiaj parę godzin temu przedstawić, my również obchodzimy Święta 
Chrystusa Zmartwychwstałego.  

Dziękuję. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie o zabranie głosu Panią Radą Dorotę Piegzik-Izydorczyk. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. 

Ja tak kilka słów dosłownie. Trwają spotkania Rad Osiedli – sprawozdawcze – i tak na szybciutko chciałam prosić 
w imieniu mieszkańców Mikuszowic o ustawienie większej ilości koszy na śmieci, ponieważ ta nasza dzielnica, 
której jestem mieszkanką jest odwiedzana przez licznych mieszkańców, turystów, mieszkańców innych dzielnic  
i po prostu zostawiają po sobie… – no zabierają te piękne wrażenia, prawda, z tego miejsca do domu,  
a zostawiają nam śmieci. I mieszkańcy bardzo są oburzeni, że muszą za innymi sprzątać, szczególnie w obrębie 
tych ścieżek spacerowych, szlaków turystycznych i szczególnie tam w okolicach ulicy Kaktusowej, gdzie jedna  
z mieszkanek właśnie mówiła, że nic innego nie robi, tylko sprząta po mieszkańcach naszego miasta, którzy tu 
przychodzą i robią sobie wycieczki turystyczne. Tylko tyle. Tak, że myślę, że… – chciałabym żeby to było dosyć 
szybko załatwione. 

Dziękuję bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję.  

Proszę uprzejmie o zabranie głosu Pana Radnego Franciszka Nikla. Proszę Panie Przewodniczący. 

 
Radny Franciszek Nikiel 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. 

Ja też jeszcze w sprawie ekranów akustycznych przy trasie S69. Są takie wnioski mieszkańców sąsiadujących z tą 
trasą i wiem, że pewna procedura przewidziana badania natężeń hałasu, natomiast mam obawę że jeżeli to od 
razu nastąpi to będzie to obraz wypaczony dlatego, że po prostu w tej chwili natężenie ruchu na tej trasie jest tak 
małe, że wnioski Generalnej Dyrekcji będą takie, żeby nigdzie nic nie postawić. I te – nie wiem jak to, bo to 
bodajże procedura przewiduje, że to do roku. (…) I teraz z jednej strony wartałoby coś może pomyśleć, jak 
skierować większy strumień ruchu, wprawdzie dopiero... Czy ograniczyć jakieś, stworzyć jakieś trudności na 
Warszawskiej (…) i 3 Maja, Partyzantów żeby tutaj nie opłacało się jechać, bo tak wolno. No, w każdym bądź 
razie prosiłbym o jakieś działanie w tym kierunku. Z drugiej strony jest też sytuacja po prostu w wielu innych 
miejscach, to znaczy u nas (...) najgorsze jak gdyby efekty tego występują w sąsiedztwie między ulicą Witosa  
a Potokiem Krzywa – na tym odcinku, tam ulice powiedzmy Ametystowa i inne, jest tam taki paradoks, że 
przeciwległa skarpa od terenów zieleni i gdzie wzgórze ma bardzo wysokie ekrany akustyczne ustawione, 
natomiast od osiedla mieszkaniowego przy Ametystowej i tych ulicach Kępnej i innych po prostu są tak niskie 
ekrany, że po prostu z jezdni jest (…) bezpośredni przepływ (…) tego strumienia hałasu. 

Podobne zastrzeżenia są już nawet też z ulicy Niepodległości, Lwowskiej, z tej drogi krajowej (…) 52, która była 
przebudowywana. Tam jest chyba jakiś mankament w dylatacji, dlatego że co przejdzie cięższy pojazd, następuje 
takie uderzenie i taki hałas, który jest szalenie dotkliwy nocą. I bardzo bym prosił, pisma odpowiednie w tej 
sprawie zostały skierowane przez mieszkańców, i prosiłbym zwłaszcza o zbadanie tamtego defektu. 
Prawdopodobnie to jest na granicy dylatacji – jakiś element metalowy, ruchomy wywołuje ten hałas. 

To tyle prośby w tej materii. Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Leszka Wieczorka. 
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Radny Leszek Wieczorek 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. 

Ja chciałem zapytać jeszcze raz o plan miejscowego zagospodarowania położony w Komorowicach Krakowskich 
przy ulicy Groszkowej i Samotnej. Ten plan tam istnieje – ja już o tą sprawę pytałem we wrześniu, październiku  
w ubiegłym roku – ten plan tam już obowiązuje od 2005 roku. Przez właśnie ten teren przechodzi rura z gazem  
i obok tej rury w odległości 15 m wyznaczono pas ochronny. To nie jest zgodne z planem, dlatego że 
rozporządzenie ministra z – nie wiem – 2008 mówi, że ten pas powinien być tylko 5-cio metrowy. Wtedy też 
prosiłem o to żeby zmienić ten plan zagospodarowania, dlatego że mieszkańcy chcą budować. Ja tak szeroko 
omawiam, a tu wszyscy już wiedzą, o co to chodzi. I dzisiaj Panie Prezydencie dowiaduję się od Pana Dyrektora, 
że to jest jeszcze wszystko w powijakach, że prawdopodobnie pół roku trzeba czekać żeby cokolwiek, żeby było 
wyłożenie, a to wszystko już trwa od 2009 roku – ci mieszkańcy chcą budować. Ja bardzo bym prosił, ja wiem, że 
procedury, ale to tylko chodzi o zlikwidowanie jednej jedynki – zamiast 15 ma być 5 i to wszyscy się na to 
zgadzają. Minister tak wyznaczył, mieszkańcy nie protestują, bo sami o to proszą i po prostu wstyd, że od 2009 
roku ktoś chciał tam budować. Dzisiaj mamy 2012 pewną nie zaczną, bo skoro pół roku zanim to zostanie 
przedłożone Radzie Miejskiej, ten plan do zmiany, to po prostu… 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
No właśnie. 

 
Radny Leszek Wieczorek 
No następny rok mają ci mieszkańcy (…), jakby powiedzieć brzydko, w plecy. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Panie Prezydencie… 

 
Radny Leszek Wieczorek 
Tak, że bardzo proszę co by się dało w tej sprawie zrobić. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo proszę, Panie Prezydencie chciał Pan odpowiedzieć bezpośrednio czy na końcu? Bo jeszcze… 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Zaraz, bo tam w tej chwili coś tu, no. Pan Przewodniczący, właśnie wziął i… Nie, bo chcę do tej sprawy 
powiedzieć ad vocem, bo to jest nie do końca tak jak… Po pierwsze nie od 2005 roku, więc proszę znowu nie 
epatować, że od 2005 roku zmieniamy plan. No nie, nie prawda jest. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej, nieczytelna 
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Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Przepraszam, ale (…) powiedziałem, że zmieniamy od 2005 roku plan. No nie. Sprawa wyszła, (…) Pan 
Przewodniczący Drabek z tą sprawą wystąpił na jednej z sesji. I nie w powijakach – znaczy nie wiem co, kto 
rozumie za powijaki, to jest kwestia interpretacji. (…) W kwietniu będzie prawdopodobnie ten plan wyłożony, więc 
jest w końcowej fazie, a nie w powijakach, no. Tak, że proszę tu nie epatować, musi procedura być czy jest jedna 
kreska czy jest 55 kresek musi procedura cała planu zagospodarowania przejść. I ta procedura, jeśli chodzi o ten 
plan, jest w fazie końcowej i prawdopodobnie w kwietniu (...) wyłożony ten plan będzie po zmianach, ten  
o którym mówimy. I nie od 2005 roku te zmiany wprowadzamy. 

Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Chciał Pan jeszcze coś dodać, rozumiem Panie Radny Wieczorek, tak? Bardzo proszę. 

 
Radny Leszek Wieczorek (ad vocem) 
Oczywiście, że chcę dodać. 

Panie Prezydencie nie powiedziałem, że zmieniamy od 2005 roku, tylko powiedziałem, że plan tam istnieje od 
2005 roku, a teraz to, że w powijakach to też chcę to obronić. Przed momentem byłem i rozmawiałem z Panem 
Dyrektorem i powiedział, że nie wie czy zdążą przed wakacjami wyłożyć, czy gdzieś tam przedstawić Radzie 
Miejskiej. To jak to? No przed wakacjami to rozumiem jeszcze 3 miesiące... 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
To jak na plan to naprawdę nie powijaki. 

 
Radny Leszek Wieczorek 
Nie ma się o co pytać. No to (…) naprawdę no to już… 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
To jest koniec. 

 
Radny Leszek Wieczorek 
Blisko rok. A chodzi tylko o zmianę jednej cyfry. Ja wiem, że procedurę trzeba przejść, ale no – bardzo proszę. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Proszę uprzejmie, Panie Prezydencie, mam nadzieję, że zakończy Pan tą polemikę, bardzo proszę. 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult (ad vocem) 
Nie, no nie ma co dalej prowadzić, bo jeszcze raz powtarzam: w kwietniu zeszłego roku rozpoczęliśmy procedurę, 
Rada przyjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany, czyli jeszcze roku nawet nie ma. Ta procedura trwa, tak jak 
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powiedziałem, jeszcze raz: kwiecień też jest przed wakacjami, tak dla informacji tylko powiem, kwiecień też jest 
przed wakacjami. 

Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Jak na plan to jest zupełnie przyzwoity czas. Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka, bardzo proszę. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
Panie Prezydencie. 

Ja korzystając jeszcze z okazji chciałem powiedzieć, że znowu się nasila problem niezidentyfikowanego źródła 
zapachów w rejonie (…) Finnvedena, trudno powiedzieć Cooper Standarda i tak dalej. Tam były prowadzone 
wiem, że kontrole. Ostatnio na Radzie Osiedla znowu ten temat był mi przedstawiony, że w okresie zimowym 
mniejsze natężenie było tych nieprzyjemnych zapachów takich: spalonego kabli. Jeden z mieszkańców Białej 
Północ powiedział mi, że on przypuszcza, że to jest źródłem (…) tego smrodu, wprost powiem, może być 
Finnveden, ponieważ do jakiegoś czyszczenia (...) takich jakiś form odlewniczych czy czegoś jest używane coś, co 
ma podobny zapach. Ja mam prośbę żeby – jeżeli jest taka możliwość – żeby znowu spróbować przeprowadzić 
jakąś kontrolę w tym rejonie czy (…) uciążliwości zapachowe nie są szkodliwe dla zdrowia. 

Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, czy zechce się Pan ustosunkować wstępnie do wniosków złożonych przez Radnych? 

 
Prezydent Miasta Jacek Krywult 
Odnośnie ekranów tośmy mówili. 

CWE- Centrum Wychowania Estetycznego. Było to wyjaśniane już 100 razy, będzie jeszcze 101 raz wyjaśnione na 
piśmie. Chcę powiedzieć, że naprawdę naciski tu nic nie pomogą, bo nie możemy się ulegać naciskom pewnych 
grup mieszkańców, bo dojdzie do takiej sytuacji, że sprowadzimy drugą grupę mieszkańców, która być może 
będzie większa… bo mieliśmy takie sytuacje. Bo my ciągle tylko słuchamy tych, którzy protestują, natomiast nie 
słuchamy innej części, która jest często wielokrotnie większa (…), bo oni siedzą zadowoleni w domu. Nie możemy 
takich rzeczy robić, że będziemy ulegać naciskom. Jest jakiś program, ten program został przyjęty, realizujemy go 
i teraz jakieś naciski – bo to w prasie nagle wywiady się na całe strony ze zdjęciami ukazują nie pomogą, bo my 
odpowiadamy za całość sprawy, za całe miasto, za wszystkie dzieci, za wszystkich rodziców, a nie tylko za pewną 
grupę, która ma w sam raz element nacisku bardzo znaczący, chce mieć ten element znaczący nacisku. Na piśmie 
Pan Przewodniczący dostanie jeszcze jedną odpowiedź, chociaż była tu bardzo wielokrotnie dyskutowana ta 
sprawa była i jeszcze raz damy odpowiedź na piśmie. Jest mogę to powiedzieć, że jest skoordynowane  
i naprawdę żadne naciski tu nie pomogą, bo jak będziemy się patrzeć jak każdy jeden mieszkaniec ma jakieś inne 
zdanie, my odpowiadamy za całe miasto, trochę więcej mieszkańców jest jak te, którzy tu nawet dzisiaj przyszli to 
nie jest też reprezentacja całego miasta. 

Pan Przewodniczący Podolski – studium zagospodarowania. Aha, tak to była sprawa Komisji, tak. 

Kosze na śmieci. No dobrze, zobaczymy co się da zrobić żeby tych koszy było więcej, faktycznie tam jest to część 
miasta, gdzie więcej turystów niż normalnie jest. 

Ta dylatacja – nie wiem, nie znam, pierwszy raz słyszę o tym (…) 52 – zobaczymy, co to jest, w którym miejscu. 
Trzeba zdefiniować dokładnie, w którym miejscu to jest tylko żebyśmy mogli. (...) No to będziemy rozmawiać. 
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(…) Na temat ekranów mówiłem. Wystąpimy, bo musimy – w ogóle jest sprawa ekranów w kilku innych 
miejscach tutaj. 

Groszkowa. Powiedziałem to. 

Zapachy. Znaczy to na pewno nie są zapachy z naszego wysypiska, bo na wysypisku już myślę, że nie będzie 
tutaj nigdy żadnej dyskusji. Mamy specjalne urządzenia – żeśmy kupili. Tak mówiąc popularnie, perfumujemy to 
(…) wysypisko żeby już nie było żadnych wątpliwości. Tak, że tu już nie będzie żadnych spraw. Tam są specjalne 
urządzenia żeśmy doszli, wreszcie kupujemy, pomijając czy tam są zapachy czy nie, żeby już nie było dyskusji – 
powinno pachnieć od wysypiska. Natomiast sprawa Finnvedenu – no to jest jakiś problem, bo my nie mamy 
prawa wejść, zobaczymy jak (…). Bo my nie mamy prawa wejść na zakład i robić badania, natomiast może 
zgłosimy do Wojewódzkiego Inspektoratu, który ma prawo robić tego typu badania, bo my nie mamy prawa 
takich badań robić. Zgłosimy, że jest taki sygnał i żeby ten Wojewódzki Inspektorat przeprowadził badania, bo on 
ma takie uprawnienia do tego.  

Dziękuję bardzo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że ad vocem Pan Przewodniczący Jarosław Klimaszewski. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Tak. 

Ja bardzo krótko Panie Prezydencie. Ja nie zamierzam wchodzić w żaden konflikt, broń Boże, bo wiadomo, że 
zawsze strony są dwie, a po prostu proszę o informację. Jeżeli były i je przeoczyłem, bardzo przepraszam, ale 
żaden konflikt tutaj nie grozi, zwłaszcza po dzisiejszej sesji. Na pewno Pan wie, że jestem bardzo ugodowym 
człowiekiem.  

Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
 
 
Stażystka 
 

(s. 69-88) 
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Ad. 22 
Zakończenie obrad 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszych obrad. 

Proszę Państwa o powstanie. 

Ogłaszam zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej. 

Dziękuję.” [red.: 16.43] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

(s.: 89-89) 

 


