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Protokół Nr XVII/2016 

 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz Pana Przemysława Drabka Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XVII sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 

 
 
 
Przyjęty porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2015. 

SPR. NR 33 

 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 

SPR. NR 36 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

DRUK NR 333 - II WERSJA 

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

z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 334 - II WERSJA 

  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek  
i kredytów. 
DRUK NR 335 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

DRUK NR 329 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 

2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną 
wykonane remonty elewacji. 
DRUK NR 321 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 

kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 322 

RM.0002.3.2016 

http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3427100
http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3427538
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_333_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_334_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_335.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_329.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_321.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_322.pdf
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13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz  

z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 323 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz elewacji  

od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości 
położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 324 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz  
z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej 
dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 325 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016. 
DRUK NR 320 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej w 2015 roku. 
DRUK NR 326 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 327 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 

2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące  
w zakresie zadań własnych. 
DRUK NR 328 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów 

właściwych dla tych obiektów. 
DRUK NR 318 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/187/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej". 
DRUK NR 330 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania  
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 319 
 

  22a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. 
 DRUK NR 340 

 Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

22b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny 

 zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej 
 (Dz. Urz.  Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693). 

 DRUK NR 341 
  Projekt uchwały zgłoszony wspólnie przez: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP oraz Klub Radnych Prawo  
  i Sprawiedliwość. 

 Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_323.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_324.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_325.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_320.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_326.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_327.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_328.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_318.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_330.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_319.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_340.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_341.pdf
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23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia 
nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej. 
DRUK NR 331 
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. 

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia 
nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej  
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693). 
DRUK NR 332 
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym. 
DRUK NR 316 - II WERSJA 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług  
dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską  
a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617). 
DRUK NR 317 
Projekt uchwały z inicjatywy grupy Radnych. 

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej  
i potoku Dębowiec. 
DRUK NR 336 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej. 
DRUK NR 337 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej. 
DRUK NR 338 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej. 
DRUK NR 339 

 
31. Sprawy różne. 

 
32. Zakończenie obrad.  

 
 
 
 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_331.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_332.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_316_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_317.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_336.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_337.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_338.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_339.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób, stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
– nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.08 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XVII sesję Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  

w sprawie zmian w porządku XVII sesji Rady Miejskiej. 
 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (Druk Nr 340). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22a,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. 

 
2. Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska1 oraz Wnioskodawców 

projektu o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617)  
– Druk Nr 317. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 26,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, 
pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617). 

                              
1 Wniosek Komisji znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy” 2016 rok  
    (RM.0014). 
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3. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały przygotowanej 
z inicjatywy Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP, zawartej w Druku Nr 331, w punkcie 23 porządku 
obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 23,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia 
wymogów działki budowlanej.  

 
 

4. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały przygotowanej 
z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, zawartej w Druk Nr 332, w punkcie 24 porządku obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 24,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia 
wymogów działki budowlanej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693). 

 
5. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, 

zgłoszonej wspólnie przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP oraz Klub Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia 
nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693) – Druk Nr 341. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku punkt 22b,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia 
wymogów działki budowlanej  (Dz. Urz.  Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informacje dodatkowe dotyczące porządku 

XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku, tzn. wskazał projekty uchwał, do których przekazane 
zostały II wersje: 
 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok – Druk Nr 333 - II wersja  

(punkt 7 porządku obrad), 

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 
2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej – Druk Nr 334 - II wersja (punkt 8 porządku 
obrad), 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_311_wersja2.pdf
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 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – Druk Nr 316 - II wersja (punkt 25 porządku 
obrad). 

 
Przyjęty porządek XVII sesji RM, str.: 1-3. 

 
W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wniosek Pani Bo______ M____ i Pana E_____- M___ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u    Pani B________ M_____ i Panu E_______ 
M___ w punkcie 31. „Sprawy różne”.  

 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2016 roku.  

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „aktualnej mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 

(AED) na terenie miasta Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.61.2016. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu 

prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.62.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „pilnego wykonania chodników wzdłuż Antycznej i Jaworzańskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.63.2016. 

 
Radna Grażyna Nalepa   
▪ Przedstawiła interpelację złożoną wspólnie z Radnym Maurycym Rodakiem w sprawie „upamiętnienia 

miejsca obozu pracy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.64.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją, Radnym Konradem Łosiem  
w sprawie „podwyżek cen ciepła”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.65.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „polityki ekologicznej miasta". 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.66.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przygotowania służb miejskich na przyjazd pielgrzymów z okazji  

XXXI Światowych Dni Młodzieży”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.67.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak   
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „wytycznych 

dotyczących układu komunikacyjnego w centrum Starego Bielska w związku z wydawaniem uzgodnień dla 
obiektu handlowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.68.2016. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rozbudowy ulic Skarpowa i Ruciana". 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.69.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła wniosek złożony wspólnie z Radnym Maurycym Rodakiem w sprawie „budowy parkingu 

oraz boiska szkolnego na potrzeby SP nr 9”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.70.2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „planowanego remontu Bielskiego Centrum Kultury". 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.71.2016. 
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Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Radnych PiS w sprawie „oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą 

mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.72.2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił wniosek złożony przez grupę Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie „podjęcia działań w celu 

zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.73.2016. 

▪ Przedstawił wniosek złożony przez Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość, skierowany do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Pana Jarosława Klimaszewskiego, w sprawie „pracy w komisjach”. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykupienia przez Gminę miejsc w przedszkolach niepublicznych w ramach 

realizacji zadań własnych gminy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.74.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Poinformował o interpelacji złożonej wspólnie z Radnym Romanem Matyją, popartej przez Radną Dorotę 

Piegzik-Izydorczyk, w sprawie „przebudowy ul. Pocztowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.59.2016. 

 
Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej, złożona wspólnie przez Radnego Marcina 
Lisińskiego i Radnego Romana Matyję: 

▪ „w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu objętego uchwałą XXXVI/881/2009”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.60.2016. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (w zakresie wniosku Klubu Radnych PiS). 

 
O godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Przemysławowi Drabkowi. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna  
Grażyna Nalepa. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

 
Ad 5 
Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  
za rok 2015 

 
Ocenę stanu sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2015 przedstawił dr Jarosław Rutkiewicz  
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. 

 
O godzinie 11.28 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

  
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, dr Jarosław Rutkiewicz – Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, Radna Barbara Waluś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do Oceny stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2015, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 33) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w druku oznaczonym SPR. Nr 33. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a    ocenę stanu sanitarnego - informację o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2015. 



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

  

RM.0002.3.2016 

  Strona 10 z 32 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 6 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 

 
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 przedstawiła Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 36) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w druku oznaczonym SPR. Nr 36. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 333 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 333 - II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/303/2016 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

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

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Informację o pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydanej  
do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (wersja II), przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 334 - wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 334 - II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/304/2016 
 

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

 

 

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

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Anna Łakomska 
– Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 335) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 335. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
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Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/305/2016 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu  

budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku  
oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej  

zaciągniętych pożyczek i kredytów 
 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 329) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 329. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/306/2016 
 

w sprawie wprowadzenia  
opłaty prolongacyjnej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 
zostaną wykonane remonty elewacji 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 

lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 321) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 321. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/307/2016 
 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  
budynków lub ich części, w których  

zostaną wykonane remonty elewacji 
 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont 
konserwatorski elewacji frontowej kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26  

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 322) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 322. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/308/2016 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy Rynek 26  

w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29 
w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont 
konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli 

nieruchomości Rynek 28/29 w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 323) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 323. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/309/2016 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej  

wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości Rynek 28/29  

w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz elewacji 
od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont 
konserwatorski podcieni oraz elewacji od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-
Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 324) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 324. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVII/310/2016 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski  
podcieni oraz elewacji od ul. Słowackiego  

w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości położonej  

przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej  
- osób fizycznych 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 
wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10  
w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont 
konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy 
przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 325) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 325. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVII/311/2016 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej 

 wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej  
w kamienicy przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10  

w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Polityki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

na rok 2016, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 320) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 320. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVII/312/2016 
 

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016 
 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w 2015 roku 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2015 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski. 
 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 326) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 326. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/313/2016 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej w 2015 roku 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

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

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

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

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 327) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 327. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/314/2016 
 

w sprawie nadania Statutu  
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
9 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
będące w zakresie zadań własnych 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
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W tym punkcie obrad Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński zgłosił autopoprawkę w zakresie 

podstawy prawnej, tj. tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym: Dz. U. z 2016, poz. 446. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 328) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 328 z uwzględnieniem autopoprawki. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/315/2016 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 roku  

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

w zakresie zadań własnych 
 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów 
właściwych dla tych obiektów 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Januchta – Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych obiektów, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 318) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 318. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/316/2016 
 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej  
i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych obiektów 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/187/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej" 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jan Pacia – Naczelnik Wydziału Inwestycji.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/187/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej", 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 330) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 330. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/317/2016 
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/187/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13  

w Bielsku-Białej" 
 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania  
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Knapik – Dyrektor Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Do projektu uchwały Dyrektor MZK zgłosił autopoprawkę w zakresie aktualizacji tekstu 

jednolitego ustawy o samorządzie gminnym, zawartej w podstawie prawnej uchwały, tj.: Dz. U. z 2016, poz. 446. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – pod warunkiem zmiany nazwy dwóch przystanków. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 319) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
 
 
W związku z wycofaniem przez Radnego Bronisława Szafarczyka wniosku, złożonego na posiedzeniu Komisji,  
o dokonanie zmiany nazwy dwóch przystanków, wobec braku głosów przeciwnych ze strony członków  
ww. Komisji, opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa uznana została przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego za pozytywną. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Radny Bronisław Szafarczyk, Pan Krzysztof Knapik  
– Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Radny Roman Matyja, Radna Grażyna Nalepa.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 319 z autopoprawką. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/318/2016 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  

 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym  
jest Gmina Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 

 
Punkt 22a, Druk Nr 340 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

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

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 340) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 340. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/319/2016 
 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 22b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny  
zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej  (Dz. Urz.  Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693) 

 
Punkt 22b, Druk Nr 341 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały został zgłoszony wspólnie przez: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP oraz Klub Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: w imieniu wnioskodawców Radny Krzysztof Jazowy – przedstawiciel Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej RP oraz Radny Konrad Łoś – przedstawiciel Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość, jak również Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Klubu 
Radnych KWW Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości 
stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia 

wymogów działki budowlanej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 341) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 341. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/320/2016 
 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 
i wysokości stawki procentowej bonifikaty  

od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz  
właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693) 
 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny 
zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej  

 
Punkt 23, Druk Nr 331 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny 
zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693) 

 
Punkt 24, Druk Nr 332 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku,  
w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 316 - wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 316 - II WERSJA 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 10 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/321/2016 
 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych 

w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych,  
pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617) 

 
Punkt 26, Druk Nr 317 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej  
i potoku Dębowiec 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Roman Matyja. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie 

ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 336) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 336. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Nr XVII/322/2016 
 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, 

obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica,  
w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec 

 

 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy 

Jeździeckiej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 337) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 337. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/323/2016 
 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69,  
w rejonie ulicy Jeździeckiej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy” 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, 

Jeleniowej, Pikowej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 338) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 338 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/324/2016 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej 
 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, 

Sobieskiego, Kopernika, Czystej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 339) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 
2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 339. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XVII/325/2016 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej 
 

 

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

 
Ad 31 
Sprawy różne  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali Wnioskodawcy – Pani B_____ M____ oraz Pan E_____ M____ (w sprawie 

rozbudowy wielorodzinnej na działce przy ul. Pokoju), a także Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław 
Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Roman Matyja, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Radna Małgorzata Zarębska. 
 
Załącznik Nr 7 do protokołu – pismo Wnioskodawców, tj. Pani B_______ M_____ oraz Pana E_____ M__ złożone 
na sesji RM na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego. 
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Ad 32 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 13.27. 

 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Przemysław Drabek 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 kwietnia 
   2016 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    26 kwietnia 2016 roku 
Załącznik Nr 3 –  Lista obecności Radnych – XVII sesji RM w dniu 26 kwietnia 2016 roku  
   oraz usprawiedliwienie nieobecności na sesji RM Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
    Ryszarda Batyckiego    
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności gości – XVII sesji RM w dniu 26 kwietnia 2016 roku 
Załącznik Nr 5 –  Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek pani B______ M___ i Pana E_____ M____ o udzielenie głosu na sesji  
    Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku 
Załącznik Nr 7 –  Pismo Wnioskodawców, tj. Pani B____ M____ oraz Pana E____ M___ złożone  
      na sesji RM w punkcie 31 na ręce Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosława  
    Klimaszewskiego 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Klubu Radnych PiS skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
    (pkt 3 porządku obrad) 
Załącznik Nr 9  –  Pisma Komisji wydane do sprawozdań 
Załącznik Nr 10  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 11 –  Uchwały podjęte podczas XVII sesji RM w dniu 26 kwietnia 2016 roku (dokumenty  
    z podpisami elektronicznymi Naczelników Wydziałów) 
Załącznik Nr 12 –  Pozostałe załączniki 
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Szczegółowy przebieg 
XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 26 kwietnia 2016 roku 
 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę wszystkich Radnych o zajęcie miejsc. 

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Serdecznie witam Koleżanki Radne, Kolegów Radnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 

Witam Pana Prezydenta wraz z Kierownictwem Urzędu. Witam wszystkich Naczelników, szefów Wydziałów, 
szefów spółek miejskich. Witam media i mieszkańców, którzy zechcieli przybyć na naszą sesję.  

Witam też serdecznie na naszej sesji Panią Radną Sejmiku (...) Wojewódzkiego Panią Magdalenę Idzik  
– serdecznie witam na dzisiejszej sesji.  

I przystępujemy do realizacji porządku obrad.  

Szanowni Państwo jest propozycja kilku zmian. 

Pierwsza – na wniosek Pana Prezydenta – wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały  
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej – Druk Nr 340.  

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby ten punkt wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo dziękuję. 

Informuję, że punkt ten został wprowadzony w punkcie 22a. 

Kolejny wniosek złożony zarówno przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, jak 
również przez Wnioskodawców, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na to, że sprawa jakby 
uległa – miejmy nadzieję – pozytywnemu zakończeniu, w związku z tym i Komisja i Wnioskodawcy – tutaj 
przed chwilą ustalałem to z Panem Przewodniczącym Drabkiem – wnioskują o zdjęcie tego punktu. Chodzi 
o punkt 26, Druk Nr 317. I przystępujemy do głosowania.        

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

Tak tu jest poprawka. Oczywiście najpierw zakończymy głosowanie. 

(...) Rada zdecydowała, że ten punkt będzie zdjęty z porządku obrad. A tu słusznie Pan Przewodniczący 
mnie poprawia, że nie był to wniosek, tylko Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale również Pani Radna 
Małgorzata Zarębska ten wniosek składała. To tytułem wyjaśnienia. 

Są też kolejne wnioski o zdjęcie z porządku obrad.  

Jak Państwo Radni wiecie, zgłoszono dwa wnioski w tej (...) samej sprawie – przed Prezydium Rady 
Miejskiej – dotyczące bonifikaty przy zakupie terenów przez Wspólnoty; tak na razie, ogólnie to nazwę.  

Był to wniosek w tej samej sprawie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, ale Kluby uzgodniły wspólne stanowisko. Też wiemy, że mamy poparcie w zasadzie całej 
Rady, bo Klub Radnych Jacka Krywulta – Prezydenta Miasta, również odniósł się do tego pozytywnie,  
ale w sensie formalnym jest to wniosek... I Pani Radna też. Tak, tak. Przepraszam, coś dzisiaj o Pani 
zapominam – proszę o wybaczenie. Aż to dziwne. I w związku z tym i jeden Klub, i drugi wycofał swoją 
propozycję uchwały i (...) będziemy wprowadzać wspólny wniosek, ale żeby formalności stało się zadość 
punkt 23 i 24 porządku obrad będziemy w tej chwili głosować ich zdjęcie. Każdy musi być głosowany 
osobno. 

                                                 
1 Godz. 10.08. 
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Przystępujemy do głosowania.                   

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu 23 z dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że punkt został zdjęty jednogłośnie. 

I tak jak już wstępnie mówiłem dotyczy to samo punktu numer 24. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu 24 z porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Również ten punkt został zdjęty jednogłośnie.  

I w tej chwili wspólny wniosek dwóch Klubów o wprowadzenie wspólnej uchwały. Proponuję, aby punkt 
ten wprowadzić w punkcie 22b.  

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

Również ten punkt został wprowadzony jednogłośnie.  

Informacyjnie dodam, że w punktach 7, 8 i 25 porządku obrad obradować będziemy nad II wersją 
projektów uchwał, tj. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej – Druk Nr 333, jak również, jeśli 
chodzi o wieloletnią prognozę finansową – Druk Nr 334 oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku. 

Jeżeli nie wpłyną żadne dodatkowe wnioski, uznam porządek obrad za przyjęty.  

Nie widzę – jest przyjęty.  

Mamy również wniosek o zabranie głosu na dzisiejszej sesji – Pani B____ M____ i Pana E____ M___ –  
w punkcie Sprawy różne. Temat: rozbudowa wielorodzinna na działce przy ulicy Pokoju.  

Jak wiemy taki wniosek trzeba przegłosować.  

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem Państwu głosu w punkcie (...) Sprawy różne? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. I kto się wstrzymał?  

Informuję, że Rada jednogłośnie udzieli (…) [Państwu] głosu w punkcie - Sprawy różne.”      

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo, 

przechodzimy do punktu numer 2, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony w Biurze Rady. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi, zatem 
przyjmuję - jeżeli nie ma teraz uwag - że protokół został przyjęty.”  

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

Będę prosił Państwa Radnych o przedstawianie swoich interpelacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia. 

Interpelacja, która była złożona przez Panów Radnych – Pana Marcina Lisińskiego i Pana Romana Matyję  

– odpowiedź już dotarła i dziękujemy Panom Radnym za zajęcie się tą sprawą. 
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Następnie bardzo proszę, aby swoją interpelację przedstawiła Pani Radna Agnieszka (…) Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Aktualnej mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na terenie miasta 

Bielsko-Biała. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.61.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Zanim przejdziemy do następnej interpelacji, chciałem powitać na dzisiejszej sesji Pana Posła Stanisława 
Piętę. Serdecznie witamy. Witamy Panie Pośle. Dzień dobry.  
Jak również dopełnię też obowiązku, bo na początku sesji nie przywitałem Pana doktora Jarosława 
Rutkiewicza – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – dzień dobry Panu.  

I przechodzimy do kontynuacji porządku obrad. Bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji 
Pana Radnego Konrada Łosia. 
Pierwsza w sprawie kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego 
nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a (…) ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami – taki zgrabny, krótki tytuł. I druga interpelacja w sprawie pilnego 
wykonania chodników wzdłuż ulicy Antycznej i Jaworzańskiej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”  

 
Radny Konrad Łoś  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości 

gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.62.2016. 

 Pilnego wykonania chodników wzdłuż Antycznej i Jaworzańskiej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.63.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Radną – w zasadzie to jest grupa 
Radnych, dwójka. Pani Grażyna Nalepa i Maurycy Rodak mają wspólną interpelację. Kto z Państwa będzie 
ją przedstawiał?  
Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”   

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Grażyna Nalepa   
Przedstawiła poniższą interpelację złożoną wspólnie z Radnym Maurycym Rodakiem w sprawie: 
 Upamiętnienia miejsca obozu pracy. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.64.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

(…) Mamy kolejną interpelację zgłoszoną przez kilku Radnych – również Panią Radną Grażynę Nalepę, 
Pana Romana (…) Matyję (…) oraz Pana Radnego Konrada Łosia. Dotyczy ta interpelacja podwyżek cen 
ciepła. Kto z Państwa Radnych będzie [przedstawiał]? Również Pani Grażyna. 

Bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Grażyna Nalepa   
Przedstawiła poniższą interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją oraz Radnym Konradem 
Łosiem w sprawie: 
 Podwyżek cen ciepła. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.65.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Dalej jesteśmy w tematach ekologicznych – swoją interpelację przedstawi Pani Radna Małgorzata Zarębska 

i ona dotyczy właśnie polityki ekologicznej miasta. 

Bardzo proszę Pani Radna.”    

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Polityki ekologicznej miasta. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.66.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie przygotowania służb miejskich na przyjazd 
pielgrzymów z okazji Światowych Dni Młodzieży. 

Bardzo proszę Pan Radny Marcin Lisiński."    

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Marcin Lisiński  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Przygotowania służb miejskich na przyjazd pielgrzymów z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.67.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I proszę o przedstawienie swojej interpelacji dotyczącej wytycznych układu komunikacyjnego w centrum 
Starego Bielska w związku z wydawaniem uzgodnień dla obiektu handlowego. Jest to interpelacja dwóch 

Panów Radnych ze Starego Bielska: Pana Adama Ruśniaka i Dariusza Michasiowa – Dariusza Michasiów, 

przepraszam. 

Przedstawia Pan Radny Ruśniak.  
Bardzo proszę."     

 
Radny Adam Ruśniak   
Przedstawił poniższą interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie: 
 Wytycznych dotyczących układu komunikacyjnego w centrum Starego Bielska w związku  

z wydawaniem uzgodnień dla obiektu handlowego. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.68.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz poproszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Romana Matyję w sprawie rozbudowy 
ulic Skarpowa i Ruciana. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Rozbudowy ulic Skarpowa i Ruciana. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.69.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelacja złożona przez Panią Radną Małgorzatę Zarębską i Pana Radnego Maurycego Rodaka  
w sprawie budowy parkingu oraz boiska szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej numer 9. 

Kto z Państwa Radnych będzie przedstawiał?  
Pani Radna. 
Bardzo proszę.” 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Małgorzata Zarębska  
Przedstawiła wniosek złożony wspólnie z Radnym Maurycym Rodakiem w sprawie: 
 Budowy parkingu oraz boiska szkolnego na potrzeby SP nr 9. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.70.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Teraz bardzo proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie planowanego remontu Bielskiego  
Centrum Kultury. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek."     

  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
Przedstawił interpelację w sprawie: 
 Planowanego remontu Bielskiego Centrum Kultury. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.71.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Kolejna interpelacja – w nagłówku jest: Radni Rady Miejskiej, ale patrząc na podpisy wydaje mi się,  

że to są podpisy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – w sprawie oszczędności w bielskiej (...) 

oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach. 

Interpelację będzie przedstawiał Pan Radny Maurycy Rodak.” 
 
Radny Maurycy Rodak  
Przedstawił poniższą interpelację złożoną przez Radnych PiS w sprawie: 
 Oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia  

w bielskich szkołach.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.72.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz mamy dwa wnioski – również podpisane przez Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwość.  

Pierwszy wniosek w sprawie podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i drugi dotyczy pracy w Komisjach. Obydwa wnioski 
będzie przedstawiał Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.” 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Przedstawił poniższe wnioski złożone przez Radnych PiS: 
 Wniosek w sprawie podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.  
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.73.2016. 

 Wniosek złożony przez Radnych PiS, kierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława 
Klimaszewskiego, w sprawie prac w Komisjach RM.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

To był ostatni wniosek.  

Zanim udzielę głosu Panu Prezydentowi, to pozwolę (...) sobie odpowiedzieć Panu Przewodniczącemu  
na wniosek kierowany do mnie.   

W tekście Pana wniosku było sformułowanie – (…) jeżeli dobrze pamiętam oczywiście – które uważam  
za nieprawdziwe, że coś jest niezgodne z procedurą. Ani jednego takiego wypadku nie było. Radni sami 
decydują na (...) Komisji. Nie było żadnego wniosku nigdy na Komisji, że nie będziemy rozpatrywać 
jakiegoś wniosku, bo jest za późno zgłoszony. To jest zawsze danej Komisji autonomiczna decyzja.  

(…) Ja przypominam, ma prawo paść wniosek nas Komisji, że nie będziemy rozpatrywać danej uchwały 
czy projektu uchwały, bo została za późno zgłoszona. Nie było ani jednego takiego wniosku. Można z tego 
korzystać (…) – Państwo Radni, uczestnicy Komisji, którzy wspólnie decydują o tym, czy opiniować jakiś 
projekt czy nie. Oczywiście zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że dostarczanie uchwał w ostatniej 
chwili (...) nie jest dobrą (...) praktyką, ale to wynika jakby z dynamiki rozwoju sytuacji, która się dzieje  
w mieście i ten wniosek nie jest do Przewodniczącego Rady, tylko do wnioskodawców uchwał.  
W większości jest to Prezydent, ale są też grupy Radnych – tak jak to [było] ostatnio. I nasz wspólny 
wniosek – przypomnę – też był złożony w ostatniej chwili i Komisja się tym zajęła. Tak że wydaje mi się, 
że (...) takie apelowanie nie jest potrzebne, ponieważ zgodnie z procedurą Radni mogą, ale nie muszą 
opiniować dany projekt, choćby ze względu na to, że został zgłoszony zbyt późno przed Komisją albo ktoś 

nie zdążył się z tym zapoznać; co jak wiemy na wczorajszej Komisji Budżetu na przykład, (...) zdarzało się 
tak, że ktoś podpisuje wniosek nie zapoznawszy się z nim i to jest zła praktyka. I tutaj, jeżeliby padł 
wniosek, że nie będziemy opiniować tego projektu uchwały, bo Radni się nie zapoznali, na pewno myślę, 
że spotkałoby się to ze zrozumieniem Komisji. Zawsze też, jeżeli jest taka potrzeba, można poprosić 
o przerwę w celu zapoznania się z uchwałą, która wpłynęła w ostatniej chwili.  

I na koniec, żeby już nie przedłużać. Wydaje mi się, że nie jest do całkowitego uniknięcia, aby sytuacja,  
że uchwały – zwłaszcza budżetowe, bo o tych też Pan Przewodniczący wspomniał – nie pojawiały się  
na Komisjach czasami w ostatniej chwili, bo po prostu pewne informacje, pewne fakty, pewne pieniądze 
dla miasta chociażby, pojawiają się w ostatniej chwili (...) i trzeba się nimi zająć. Oczywiście i tu apel  
do wszystkich, którzy siedzą na tej sali: takie zjawisko należy ograniczać, bo komplikuje to trochę pracę.  
I tu oczywiście z pełnym zrozumieniem do tego wniosku i słów Pana Przewodniczącego się odnoszę. 

Dziękuję. 

I ad vocem do mnie – jak zakładam – Pan Przewodniczący Drabek.  

Bardzo proszę.”                      

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

Ja (...) w stanowisku nie mówiłem, że coś jest niezgodne z Regulaminem, tylko żeby (...) w zgodzie  
z obowiązującym Regulaminem, czyli z zapisanymi terminami te dokumenty były dostarczane. I optymalnie 
byłoby, żeby jednak ten (...) porządek obrad posiedzeń Komisji był (...) wiadomy wcześniej i dokumenty 
wpływały i to (...) jest naszą jakby intencją tego wniosku. 

Dlaczego ten wniosek padł? Bo wielokrotnie na posiedzeniach Komisji właśnie padały zdania Radnych 
dotyczące tego, że te dokumenty wpłynęły zbyt późno. Przed tą sesją tego było bardzo dużo. Nie było 

http://www.um.bielsko.pl/
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posiedzenia Komisji, na którym by porządek obrad w sposób bardzo (...) zdecydowany nie (...) uległ 
zmianie i nie zostały wprowadzone nowe (...) uchwały.  

(...) I dlaczego wniosek do Pana Przewodniczącego? Z prośbą taką, żeby jednak przekazać tę informację. 
Jeżeli Pan Przewodniczący tak uważa, to w takim razie możemy stawiać na (...) każdym posiedzeniu 
Komisji wniosek o nieopiniowanie uchwał. Tylko nie chcemy blokować prac (...) Rady, tylko chcemy 
pracować. I żebyśmy mogli pracować jest prośba i apel o to, żeby te dokumenty wpływały z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

Dziękuję bardzo.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – (...) pewnie w tej samej sprawie Pan Radny Maurycy Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że gdzieś prawdopodobnie zawieruszyła się moja interpelacja w sprawie 
miejsc w przedszkolach niepublicznych, którą chciałbym jeszcze dzisiaj przedstawić.”  
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Być może. Nie dotarła do mnie albo ją pominąłem. To w takim razie bardzo proszę o jej przedstawienie  
w tym momencie.”  

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję bardzo. 

Mam potwierdzenie złożenia, tak że na pewno jest wszystko zgodne z Regulaminem.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jasne. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Maurycy Rodak  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Wykupienia przez Gminę miejsc w przedszkolach niepublicznych w ramach realizacji zadań własnych 

gminy. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.74.2016. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Czy – zapytam już z ostrożności procesowej – czy jeszcze jakaś interpelacja nie została przedstawiona? 

Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Lisiński – proszę o przedstawienie swojej interpelacji.”  

http://www.um.bielsko.pl/


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 9 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radny Marcin Lisiński  
Poinformował o interpelacji złożonej wspólnie z Radnym Romanem Matyją, popartej także przez Radną 
Dorotę Piegzik-Izydorczyk w sprawie: 
 Przebudowy ul. Pocztowej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.59.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Na tym przedstawianie interpelacji i wniosków zakończyliśmy. 

Bardzo proszę Pana Prezydenta do odniesienia się – przynajmniej do tych, dla których odpowiedź jakaś 

jest możliwa w tej chwili, bo być może nie na wszystko jest to możliwe. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni - po kolei może. 

(...) Pani Doktor Gorgoń-Komor – mapa lokalizacji defibrylatorów. 

Możemy się podjąć tego, z tym, że będzie oczywiście problem, bo kwestia inwentaryzacji, gdzie one są. 
Przecież my nie mamy takich danych. Mogą być również w różnych prywatnych instytucjach (...) – ale  
(…) podejmiemy temat. Problem dostania danych: gdzie one są. (…) Nie wiem, jakie na razie  
są możliwości, ale zobaczymy. Będziemy starać się to zrobić. 

Pan Radny Łoś.  

Pierwsza sprawa to jest kształtowanie procedur regulowania stanu nieruchomości. To jest dalszy ciąg tego, 
co Pan Radny już stawiał. Natomiast Pan jest bardzo precyzyjny, Panie doktorze, więc chcę Panu 
powiedzieć, że Statut (...) Rady Miejskiej mówi, że interpelacje powinny być sformułowane jasno i zwięźle. 
Interpelacja, na którą Pan się powołuje – z marca – jest na pięciu stronach druku, więc nie wiem,  
czy to jest krótkie i zwięzłe po prostu. Tak że trzeba się trzymać, wszyscy się powinni trzymać 
Regulaminów. A Pan z jednej strony żąda bardzo precyzyjnej odpowiedzi, a sam bardzo jest nieprecyzyjny 
po prostu. To nie jest interpelacja (...), to są opracowania, które Pan żąda w imieniu spółdzielni (…)  
– powiedziałem wczoraj już na Komisji, Pan działa w imieniu spółdzielni. I oczywiście argument,  
że „spółdzielcy są również mieszkańcami”, ale Pan zdecydowanie działa w imieniu spółdzielni. Pan żąda  
od nas opracowań, wypracowań i na szczeblu już prawie naukowym, żeby tylko pokazać, że Pan działa  
w spółdzielni – bo Pan jest działaczem spółdzielni. Moim zdaniem Pan jest Radnym również i Pan powinien 
uważać jednak, że trzeba pogodzić tę rolę Radnego z rolą działacza spółdzielczości. Tak że dostanie Pan 
oczywiście odpowiedź na ile będzie można, ale Pana to nie są interpelacje – jeszcze raz stwierdzam – 
zgodnie ze Statutem Rady Miejskiej, bo (...) mają być zwięzłe i krótkie. Pięć stron to nie jest krótkie  
i zwięzłe. 

Wykonanie chodników, ulica Antyczna, Jaworzańska. 

(…) Chciałbym tu przy okazji również do innych się odnieść interpelacji, które będę przy (...) okazji 
omawiał. Proszę Państwa ciągłe apelowanie, na każdej sesji, że „jakąś drogę wykonać, (...) jakieś chodniki 
wykonać” jest bezsensu. Ja to tłumaczę, widzę – niezbyt wyraźnie się wyrażam. Proszę powiedzieć, skąd 
wziąć na to pieniądze? Jedyną możliwością jest tylko powiedzenie: „Tego nie zrobić, co jest w budżecie 
dzisiaj zapisane, co jest ustalone i co jest uchwalone, a zrobić to. Wycofać tę drogę, a zrobić tę drogę. 
Wycofać ten chodnik i zrobić ten chodnik.”. A nie, że dodatkowo, dodatkowo. Tylko skąd pieniądze brać? 
To proszę dać wniosek o zwiększenie kredytu, że mamy zwiększyć kredyt i w związku z tym jeszcze zrobić 
więcej chodników czy ulic. Bo bardzo się precyzyjnie Pan również Radny tutaj wyraża, ale nie mówi, skąd 
pieniądze wziąć na te chodniki. Proszę podać, skąd? W budżecie tegorocznym, informuję, że nie ma tych 
chodników. Jeśli mają być zrobione, proszę powiedzieć, skąd wziąć pieniądze.  

http://www.um.bielsko.pl/
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(…) Pani Grażyna Nalepa – Radna Nalepa – pomnik. 

Nie wiem. Nie wiem, które (...) władze obiecały. Pani mówiła, że jakieś władze obiecywały – nie wiem, 
jakie władze. Na pewno nie ja obiecywałem, bo (...) ja po raz pierwszy słyszę, nawet nie tylko ja chyba 
słyszę po raz pierwszy, bo znający tu historię pomników w Bielsku-Białej, Kolega Juszczyk – bardzo  
dobrze – też nie za bardzo, zdaje się wie, o co chodzi. Więc nie wiem, jakie władze obiecywały te pomniki 
– trzeba by to doprecyzować może po prostu. Jest jakaś sprawa – rozeznamy. Natomiast pytanie znowu: 
Czy mamy pomniki budować czy chodniki? Chodniki, ulice czy pomniki? To też trzeba decyzję będzie 
podjąć tutaj.      

Sprawa podwyżki cen ciepła. 

Nic na ten temat nie wiem. Na pewno odpowiemy, bo to jest jakaś sprawa dość poważna. 

Pani Radna – już momencik – Pani Radna Zarębska. Certyfikat.  

Oczywiście sprawdzimy to. Ja nie jestem biegły w certyfikatach (...) na worki (...), ale sprawdzimy 
oczywiście. Jest to ważna sprawa na pewno. Na pewno tak.    

Radny Lisiński – przygotowanie służb miejskich z okazji Światowych Dni Młodzieży. 

(...) To jest temat bardzo szeroki. To nie tylko miasto, bo miasto samo nic nie robi tutaj – jest Komitet cały 
powołany do organizacji XXXI Światowych Dni Młodzieży. Organizatorem jest Diecezja, my tylko (…) 
pomagamy w tej sprawie. (...) Będzie problem na pewno, bo przez tydzień będzie w Diecezji bielsko-
żywieckiej 10 tys. młodzieży, natomiast w ostatni dzień będzie 30 tys. – i to jest problem, (...) który przed 
nami stoi. Problem logistyczny przede wszystkim, bo 30 tys. trzeba będzie dowieźć – to jest rzędu 400-500 
autobusów. Musimy sobie zdawać sprawę, że trzeba gdzieś te autobusy nawet ustawić. Ilość ogromna. 
Trzeba tych ludzi dowieźć, trzeba wywieźć. To jest sprawa odpowiedniej ilości hierarchów kościelnych, 
którzy przyjadą z kraju i zza granicy. Jest to poważne przedsięwzięcie, pracujemy cały czas (...) nad tym 
problemem. Z tym, że też jest problem taki czy sprawa jest taka, że na dzisiaj bardzo dużo danych nie 
mamy jeszcze, ale prace biegną (...). Myślę, że jakoś dobrze przygotujemy się do tego i tutaj w naszym 
mieście będzie to odpowiednio przygotowane wszystko.  

Pan Radny Ruśniak – układ komunikacyjny w Starym Bielsku, budowa marketu.  

Nie znam w ogóle sprawy, pierwszy raz słyszę, że jakiś market się buduje w Starym Bielsku. Oczywiście 
(...) podejdziemy do sprawy. Nie wiem, co było dane. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, które (…) jeśli 
już jest – buduje się… Było pozwolenie na budowę, więc w tym pozwoleniu na budowę normalnie, zawsze 
(...) zawiera się takie jakieś wymagania odnośnie komunikacji. Musimy sprawdzić, co to jest po prostu. 

Pan Radny Matyja – rozbudowa ulicy Skarpowej i Rucianej.  

(...) To jest sprawa ta, o której mówiłem przed chwileczką, że trzeba powiedzieć, z jakich środków.  
Ja wiem, że tutaj napisane jest na rok 2017, tylko że ulica Skarpowa to jest bardzo poważne 
przedsięwzięcie – to jest kilkanaście milionów złotych na pewno. Kilkanaście – ponad 10 na pewno, to (...) 
może być cena około 15 milionów złotych. I jak będziemy budżet robić przyszłoroczny, to wtedy 
zobaczymy, czy się to zmieści czy nie. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślę, że w tej dzielnicy 
coś robimy. Robiliśmy ulicę Zapory w tej chwili – przecież bardzo istotna – i na pewno przyjdzie też, 
również czas na ulicę Skarpową. Ale, jak powiedziałem, to (...) jest bardzo poważne przedsięwzięcie,  
bo (…) sama Skarpowa jest w dobrym stanie, tylko jest bardzo wąska, bez chodników; bo sam stan drogi 
jest nienajgorszy – to mogę stwierdzić.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam na momencik. 

Przekazuję prowadzenie Panu Przewodniczącemu Drabkowi.2 

Proszę kontynuować.” 

 

                                                 
2 Godz. 11.00. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„(…) Pani Radna Zarębska i Pan Radny Rodak – budowa parkingu oraz boiska szkolnego na potrzeby 
Szkoły numer 9.  

Proszę Państwa (...), to znowu jest dyskusja, czy mamy budować chodniki czy parkingi zaczynamy 
budować przy szkołach (...). Proszę Państwa (...) proponuję, żebyśmy się opamiętali. Naprzód boiska  
– jeszcze boisk nie wybudowaliśmy. Szkoła numer 9 dostała przecież salę gimnastyczną przepiękną. Proszę 
Państwa (...), nie jesteśmy na etapie budowy parkingu przy szkołach i przedszkolach (...) – proszę się nie 
gniewać. Ja wiem, że to jest problem, jeden z większych w tej chwili, ale to nie jest ten etap, naprawdę. 
(...) Trzeba się zdecydować, czy mamy budować chodniki, drogi, inne rzeczy, o których Państwo tutaj 
mówicie, czy mamy budować parkingi przy szkołach i przedszkolach. Szkoła numer 9 naprawdę dostała 
prezent w postaci pięknej sali gimnastycznej; z parkingiem będą musieli poczekać co nieco. 

Pan Przewodniczący Drabek – rozbudowa BCK-u (...).  

Oczywiście dane Pan dostanie. (…) Nie wiem, czy się przekażę kopie? (...) Będzie Pan musiał chyba 
pofatygować się, bo projekt, kosztorys, koncepcja – tego jest dość dużo, żeby zobaczyć. Wszystko jest  

do wglądu oczywiście. Natomiast takie dyskusje nic nie dają, bo ja chcę tylko przypomnieć, że również 
Państwo, jak Kubiszówkę przenosiliśmy, to też była ta sama awantura (...) – co dzisiaj z BCK-iem chcecie 
rozpętać – „co ja robię”, a później jak się zrobiło, to się mówiło, „że mamy wspólny sukces – odnieśliśmy”. 
BCK będzie rozbudowywany, bo (...) jest taka potrzeba i mówienie, żeby model akustyczny zrobić – (...) 
nie wiem, skąd Pan ma dane, bo ja się na tym troszeczkę znam. Jak (...) Pan sobie wyobraża to, co Pan 
napisał, że „model akustyczny BCK-u zrobić”? Bo ja się na tym znam w sam raz. Chcę Panu powiedzieć, 
jak w NOSPR robiono model akustyczny, to Japończycy zrobili model 1 do 10 NOSPR-u w Katowicach  
i wtedy badano akustykę. Więc jeśli naprawdę (...) coś piszemy, mówimy, to bardzo bym prosił o jakąś 
odpowiedzialność. BCK jest zbudowany – taki jest, jaki jest – i akustyka tam nie jest zła, żeby nie 
powiedzieć, że jest dobra nawet.  I z góry (...) zakładając, że jak rozbudujemy to będzie zła akustyka,  
to jest naprawdę coś niepoważnego. Wiadomo, że na dzisiaj sali koncertowej nie zbudujemy, bo nie stać 
nas na to – bo nas nie stać na to, krótko mówiąc – a ci, co chodzą wiedzą, że brakuje miejsc bez przerwy  
i dlatego jest już (...) rozbudowa BCK-u zdecydowana. Mam nadzieję, że również środki zewnętrzne 
dostaniemy i będziemy rozbudowywać BCK, bo to nie jest tylko kwestia widowni (...), ale również zaplecza 
dla dzieci i dla młodzieży. 

Radni, Państwo Radni z PiS-u – interpelacja w sprawie oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć 
negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach.  

Jestem zaskoczony tą całą sprawą. Nie wiem, o co chodzi w ogóle Państwu. Nie umiem odpowiedzieć  
na te pytania tutaj. Mogę na pierwsze pytanie tylko odpowiedzieć – i to się wiąże (…) wiąże częściowo  
z (...) interpelacją Pana Radnego Rodaka w sprawie miejsc w przedszkolach. Proszę Państwa (...), dziwię 
się, że Wy takie pytanie zadajecie. Przecież decyzje Waszego Rządu doprowadziły do tego, że jest sytuacja 
w tej chwili w całym kraju – nie w Bielsku-Białej, w całym kraju – jest bardzo poważna. W Bielsku-Białej – 
dane (... ), jakie mam na dzisiaj – około 11% tylko sześciolatków pójdzie do szkoły. W zeszłym roku 
– przypominam – bo mówiłem (...) to na sesji nieraz, że stworzyliśmy 35 pierwszych, nowych klas  
i 25 etatów w świetlicach, żeby sześciolatki poszły do szkoły. W tej chwili 11% – to ci nauczyciele  
i te pomieszczenia są niepotrzebne. (...) Nie ja tą decyzję podejmowałem. I dziwię się, że Państwo (...) 
takie pytania w tej chwili mi zadajecie: co z tym zrobić?. Bo teraz mamy wolne miejsca w szkołach,  
a w przedszkolach jest blokada. Odpowiadam od razu. (...) Na dzisiaj (...) żaden trzylatek nie jest przyjęty 
do przedszkola i żadne dziecko do żłobka nie jest przyjęte (...) trzyletnie, bo normalnie to trzylatki  
by poszły do przedszkola – do żłobków byśmy przyjęli. A tak jest blokada – i żłobków, i przedszkoli – jest 
absolutna. A w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, bo (...) będą od przyszłego roku obligatoryjne 
przyjęcia czterolatków i miejsc u nas zabraknie, bo nikt nie jest w stanie tysiąc miejsc (...) –  około tysiąca 
miejsc, taki jest szacunek na dzisiaj, że może zabraknąć w przyszłym roku tysiąca miejsc nawet – nikt  
w kraju nie jest i w Bielsku-Białej też nie jest w stanie zabezpieczyć tych miejsc. My robimy różne działania  

z dużymi nakładami finansowymi, które się odbiją na innych inwestycjach, żeby ilość miejsc  
w przedszkolach zwiększyć. Robimy takie działania bardzo intensywne, ale nikt nie zbuduje nowego 
przedszkola (...) – jedno przedszkole i tyle, sto miejsc może być, a tu skala być może tysiąca jest nawet. 
Dlatego proszę Państwa (...) oczywiście na te pytania to odpowiem [na piśmie]. Bo ja na te pytania nie 
umiem odpowiedzieć, bo pierwszy raz słyszę o pewnych rzeczach tutaj: jakieś (...) łączenia wychowania 
fizycznego – to dla mnie jakaś nowość jest. Nie sądzę, żeby dzisiaj – gdzie prawie większość szkół już ma 
sale gimnastyczne, boiska – trzeba łączyć jeszcze klasy, ale odpowiemy oczywiście. Ja (...) jestem 
zaskoczony tymi pytaniami.”                                
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Oklaski. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Sprawa... 

Nie klaskajmy, bo to jest (...) ... 

Ja (...) nie zamówiłem (...) oklasków w każdym razie. 

Sprawa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ja sprawę znam z mediów tylko. Nie znam w ogóle; znaczy z mediów 
znam sprawę, bo jedna i druga instytucja nie podlega miastu. Współpraca. Bezpośredniej współpracy też 
nie było dotychczas – ja dotychczas nie miałem ani z jedną, ani z druga instytucją przez już ponad 13 lat. 
Tak że nie wiem, jakie miałbym tutaj podjąć [działania]? Możemy wystąpić, ale jak powiedziałem znam 
tylko z mediów sprawę. Ani jedna, ani druga instytucja z nami nie współpracowała, bezpośrednio  

z miastem, ani nie zwracała się do nas w tej sprawie. Natomiast – tak na (...) marginesie tej sprawy – 
trochę tak dziwi mnie jedna sprawa, że w Bielsku-Białej likwidowano bardzo ważną instytucję, właśnie 
pedagogiczną, czyli filię Uniwersytetu Ekonomicznego i wtedy nie było interpelacji. Ja zostałem sam  
ze sprawą, interweniowałem u Posłów, u Pani Minister. Wszyscy mnie załatwili i (…) nie mamy już dzisiaj 
(...) Uniwersytetu Ekonomicznego w Bielsku-Białej. Ponad tysiąc dzieci i młodzieży z Bielska-Białej  
i z powiatu, w okolicy Bielska, tam uczęszczało i wtedy jakoś nikt się tym nie interesował. Dziwne  
to troszeczkę jest, bo to była naprawdę bardzo ważna sprawa, bo wyższa uczelnia, (...) bardzo dobra 
uczelnia i też z dnia na dzień nam ją zamknięto. Tutaj jakoś nikt nie interweniował wtedy, oprócz mnie 
oczywiście, bo pisałem kilka pism do Ministra, do Posłów – efekt jest taki jaki jest, że dzisiaj nie mamy  
tej filii. 

(…) Pan Przewodniczący Drabek – sprawa materiałów.  

Ja myślę, że Przewodniczący Klimaszewski odpowiedział. Proszę Państwa, to nie jest nasza zła wola czy zła 
praca. Dostajemy materiały, dokumenty, finanse w ostatniej chwili i przygotowujemy, bo chcemy sprawy 
[załatwić]. Możemy odkładać oczywiście, tylko będą sprawy niezałatwione. Nawiasem mówiąc, mam prośbę 
do Pana Przewodniczącego Drabka, żeby po sesji albo w czasie przerwy sesji, jakby uprzejmie przeszedł 
do mnie do sekretariatu – bo ja dzisiaj (...) może nie będę do końca sesji, wyjeżdżam na Komisję Wspólną 
Rządu i Samorządu [Terytorialnego] – wczoraj przywieziono część materiałów; nie jestem w stanie przynieść, 

bo nie udźwignę tego po prostu. Wczoraj przyszły. Trzydzieści jeden punktów jest na Komisji Wspólnej 
(...), tyle jest tego; (...) 10-15 kg. Jest trzydzieści jeden ustaw (...) na Komisji Wspólnej – wczoraj 
dostałem materiały. Wczoraj, może 10-15 kg materiałów (...) – to tak pokazuję. (...) I ja nie mam (...) 
żadnej pretensji o to, bo po prostu wiem, że się pracuje – że po prostu się w ostatniej chwili robi,  
do ostatniej chwili, żeby pchać te ustawy, które są widocznie bardzo potrzebne. Bo są ustawy, które nas  
w ogóle nie dotyczą, ale są (...) ustawy, które nas dotyczą również. Bo to jest całość zagadnień całego 
kraju i wczoraj dostałem materiały – jak powiedziałem, to na kilogramy – z 10-15 kg materiałów, 
a (...) dzisiaj jadę na Komisję Wspólną; jutro rano jest. Tak że chcę powiedzieć, że to nie jest, że Rada 
Miejska coś tutaj czy (...) Prezydent coś tu robi źle. Po prostu jak się pracuje to takie (...) zjawiska zawsze 
(...) będą. 

I ostatnia, ostatnia interpelacja, przedostatnia – przepraszam – Pana Radnego Rodaka. 

Częściowo odpowiedziałem, na resztę Pan dostanie oczywiście odpowiedzi. Natomiast chcę powiedzieć 
jedno, że korzystanie z innych przedszkoli czy inne sprawy – to wszystko kosztuje. Trzeba powiedzieć (...), 
skąd wziąć pieniądze na to. Trzeba powiedzieć, skąd wziąć na to pieniądze, bo żądać, pokazywać to jest 
bardzo prosto, tylko trzeba jeszcze powiedzieć, skąd wziąć pieniądze. Radni decydują o budżecie miasta  
i powinien Pan wiedzieć, że innych pieniędzy nie ma oprócz tych, które są w uchwale budżetowej zapisane. 

Ostatnia interpelacja – ulica Pocztowa. 

Vide wyżej, co powiedziałem. Pieniądze są potrzebne. Jak będzie w planie, to będzie robiona. 

Dziękuję bardzo.”                                      
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ja pozwolę na początek sobie udzielić tylko głosu w kontekście wypowiedzi dotyczącej Bielskiego Ośrodka 
Naukowo-Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej, później Uniwersytetu Ekonomicznego.  

To nie jest tak, że nikt nie interweniował. Ja wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie i też na sesji był 
podnoszony ten temat. Jak wrócimy do protokołów i do (...) dokumentów z poprzedniej kadencji,  
to do tego tematu wrócimy, bo to jest niezwykle ważna instytucja i naprawdę wielka strata dla Bielska-
Białej, że tej filii tutaj nie ma. 

Dziękuję bardzo. 

Pani Radna Grażyna Nalepa.”      

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Panie Prezydencie tutaj chciałam do Pana wypowiedzi odnieś się. To, że mieszkańcy zwracali się, wiem  
to bezpośrednio od mieszkańców, bo od nich po prostu mamy tę informację. Natomiast chodzi przede 
wszystkim, żeby ten teren uporządkować i choćby zaznaczyć. To nie musi być drogi jakiś pomnik, ale 
choćby jakiś obelisk czy (...) tablica upamiętniająca, żeby po prostu to miejsce było jakoś zachowane. 
Przede wszystkim uporządkowane – nie pociągnie to aż takich kosztów. 

Dziękuję bardzo.”      

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dziękuję pięknie.  

Nie ma głosów w tym punkcie, w takim razie punkt: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi 
Prezydenta, uznaję za wyczerpany.” 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  

Czy Pan Poseł Stanisław Pięta chce zabrać głos?  

Zapraszam.” 

 
Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta   
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.  

Parlament obok (...) zajmowania się sprawami, które dotykają nas wszystkich, które dotykają sfery 
społecznej – mam tutaj na myśli na przykład zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, 
wprowadzenia ustawy zakazującej odbierania dzieci rodzicom z powodu biedy czy programu „Rodzina 
500+” – pochyla się także nad innymi zagadnieniami, które dotykają nas (...) w inny sposób. Mam tutaj 
(...) na myśli pamięć historyczną, szacunek dla bohaterów oraz szacunek dla ofiar reżimów totalitarnych.  

Otóż Proszę Państwa, w kwietniu bieżącego roku, została uchwalona ustawa o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. Otóż Proszę Państwa, nie jest to może tak rażąca sytuacja jak w Warszawie, gdzie mamy Aleję 
Armii Ludowej, ale niemniej jednak także w Bielsku-Białej nadal upamiętniana jest ta organizacja – mówię 
tutaj o Armii Ludowej, organizacji podporządkowanej Polskiej Partii Robotniczej i mocodawcom  
PPR w Moskwie.  

Otóż Szanowni Państwo, w naszym mieście uhonorowaliśmy generała Bora Komorowskiego, 
uhonorowaliśmy generała Fieldorfa Nila, upamiętniliśmy Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W naszym 
mieście w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wieszane są flagi narodowe. Wydaje mi się Drodzy 
Państwo, że nie do pogodzenia jest sytuacja, w której z jednej strony czcimy bohaterów, a z drugiej 
upamiętniamy kolaborantów. Mianowicie to jest znany cytat, ale jeżeli mogę sobie jeszcze pozwolić  
na jedno zdanie.  

Proszę Państwa, jeden z głównych dowódców Armii Ludowej, który kierował tą formacją w kieleckim,  
w łódzkim, pisał proszę Państwa tak: „Związek Radziecki jest nie tylko naszym sojusznikiem, to jest 
powiedzenie dla narodu. Dla nas, dla partyjniaków Związek Radziecki jest naszą Ojczyzną, a granice nasze 
nie jestem w stanie dziś określić. Dziś są za Berlinem, a jutro będą na Gibraltarze". To jest proszę Państwa 
ideologia, która stała za Armią Ludową. Wydaje mi się, Szanowni Państwo, że nie byłoby źle, to jest apel 
do Państwa Radnych, gdyby zechcieli Państwo pochylić się nad tym tematem i tę sprawę rozwiązać.  

Dziękuję uprzejmie za uwagę.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Pośle.  

Widzę, że nie ma głosów w tej sprawie. Dziękujemy za przedstawienie tego tematu. Myślę, że temat też 
do rozważań na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.”  
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Ad 5 
Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej 
za rok 2015 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Przechodzimy do punktu 5. Ocena stanu sanitarnego- informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
miasta Bielska- Białej za rok 2015. Sprawozdanie (...) w Druku Numer 33, (...) przedstawi Pan doktor 
Jarosław Rutkiewicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę, zapraszam Panie doktorze.” 

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej Pan dr Jarosław Rutkiewicz  
 „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.  

Oceny stanu sanitarnego dokonano w oparciu o dane epidemiologiczne, wyniki kontroli i wizytacji, także  
w oparciu o wyniki badań epidemiologicznych, materiału biologicznego, także badań wody i żywności. 
Podobnie jak w latach poprzednich sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych oceniono jako dobrą  
i stabilną. Odnotowano w porównaniu z latami poprzednimi wzrost ilości przypadków takich chorób 
zakaźnych jak: krztusiec, grypa, nowo wykryte zakażenia HIV, natomiast spadek zapadalności na: ospę 
wietrzną, różyczkę. Odnotowano także stabilny poziom zachorowań na gruźlicę.  

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą zapadalność na grypę i infekcje 
grypopodobne, a więc schorzenia dominujące z uwagi na liczbę przypadków, odnotowano w sezonie tak 
zwanym grypowym, tj. od stycznia do kwietnia i od października do grudnia. Nie odnotowano jednak 
żadnych zatruć pokarmowych, które występowałyby w formie ognisk. W roku wcześniejszym 2014, takich 
zbiorowych zatruć było trzy. Odnotowano sześć zgonów, których jako bezpośrednią przyczynę wskazano 
chorobę zakaźną, były to: posocznica wywołana paciorkowcami, zapalenie płuc wywołane tymiż 
paciorkowcami także, posocznica nieokreślona, posocznica wywołana przez bakterie gram ujemne, zespół 
Waterhouse'a-Friderichsena w przebiegu inwazyjnej choroby meningokokowej i gruźlica płuc.  

W 2015 roku przeprowadzono 299 kontrole stanu sanitarnego w 241 obiektach, spośród 443 ujętych  
w ewidencji Powiatowej Stacji, w których prowadzona była działalność lecznicza. W trzech placówkach 

stwierdzano nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej, w jednym szpitalu i w dwóch praktykach 
lekarskich. W trakcie kontroli tychże placówek szczególną uwagę zwracano na: jakość i skuteczność 
procesów sterylizacji, przygotowanie sprzętu i materiału do sterylizacji, stosowane systemy opakowań. 
Oznakowanie i przechowywanie materiału sterylnego w skontrolowanych placówkach nie budziły 
zastrzeżeń kontrolujących. Nie odnotowano żadnego ogniska epidemicznego zakażenia szpitalnego.  

Obowiązkowe szczepienia ochronne. W zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych przeprowadzono  
w punktach szczepień na terenie naszego miasta 66 kontroli, 6 w placówkach lecznictwa zamkniętego  
i 60 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego - POZ-tach. Niestety wzrasta 
liczba dzieci nieszczepionych z powodu braku zgody rodziców na realizację obowiązkowych szczepień 
ochronnych. Ta liczba wzrosła z 77 w roku 2014, do 93 w roku sprawozdawczym. Jeszcze rok wcześniej,  
w roku 2013, było takich nieszczepionych dzieci 28. W reakcji na to niepokojące zjawisko, po stwierdzeniu 
nieskuteczności (...) upomnień kierowanych do rodziców, którzy nie realizowali obowiązkowych szczepień 
swoich dzieci, wystosowano do Wojewody Śląskiego szesnaście wniosków o nałożenie kary pieniężnej  
w celu wyegzekwowania ochrony dzieci przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakim nadal są choroby 
zakaźne, przed którym przecież istnieje bezpieczna ochrona w postaci szczepień ochronnych.  

Niepożądane odczyny poszczepienne. Takich odczynów zgłoszono dwanaście. Odczyny te wystąpiły  
po różnych szczepionkach, miały przebieg łagodny, bez powikłań i trwałych następstw, a krótkotrwałe 
hospitalizacje dwojga dzieci wynikały z potrzeby całodobowej obserwacji, a nie z ciężkości stanu małego 
pacjenta. Każdorazowo obserwowano pełny powrót dziecka do zdrowia. I kwestia zalecanych szczepień 
ochronnych. Przeciwko grypie zaszczepiono 4011 osób, niestety tylko 4011 osób – 2,3% populacji naszego 
miasta. Szczepiono także przeciwko pneumokokom 1110 osób, głównie dzieci do piątego roku życia,  
w tym z grup ryzyka szczepionkami refundowanymi. Zaszczepiono także 253 osoby przeciwko ospie 
wietrznej, tutaj także dzieci z grup ryzyka szczepionkami refundowanymi. Zaszczepiono 381 niemowląt  
w wieku do 24 tygodnia życia przeciwko rotawirusom, 305 osób przeciwko meningokokom, także 
zaszczepiono 30 osób przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego; dotyczyło to głównie dzieci w wieku  
od 11 lat do 19 roku życia. Wreszcie zaszczepiono 66 osób przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.  
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Zaszczepiono także 2619 osób, które wyjeżdżały za granice i wymagały specyficznej ochrony w postaci 
szczepień. Nie tylko te osoby były chronione, ale także populacja szersza naszego miasta w ten sposób, 
aby żadna z tychże chorób nie została zawleczona do nas.  

Bezpieczeństwo wody. Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dokonano na postawie analizy około 
15540 oznaczeń 32 parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Wszystkie badane próbki wody  
w badanym zakresie były zgodne z wymogami. Ponadto badano próbki pobierane z instalacji wody ciepłej 
na obecność bakterii Legionella, w ośmiu podmiotach leczniczych zbadano wodę, w jednej próbce 
stwierdzono obecność tej bakterii w liczbie przekraczającej dopuszczalną normę. Badano także próbki 
wody ciepłej w pięciu domach opieki społecznej, w trzech stwierdzono przekroczenia. Także zbadano wodę 
z jednego domu dziecka, hotelu, nie stwierdzając nieprawidłowości.  

Baseny kąpielowe. Kompleksowe kontrole sanitarne obiektów, obejmujące warunki higieniczne: szatni 
natrysków, niecek basenowych, pomieszczeń sanitarnych, zostały przeprowadzone we wszystkich 
czynnych obiektach, nie stwierdzono zagrożeń sanitarnych. Próbki wody z niecek basenowych były 
regularnie raz w miesiącu pobierane i badane. Zarówno badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, 
potwierdzały jej odpowiednią jakość.  

Składowisko odpadów. Nie stwierdzono zagrożeń, które byłyby podstawą do wszczęcia postępowania 
administracyjnego w zakresie państwowej inspekcji sanitarnej.  

Środki transportu publicznego. Dokonano 16 kontroli autobusów komunikacji publicznej. Skontrolowane 
pojazdy utrzymane były we właściwym stanie sanitarno-higienicznym.  

Toalety publiczne. Przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych, wydano jedną decyzję administracyjną,  
w związku z ujawnieniem nieodpowiedniego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń. Bieżący stan 
sanitarny kontrolowanych toalet nie budził istotnych zastrzeżeń.  

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej, takie jak domy pomocy społecznej, hotele, obiekty sportowe, 
zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, przeprowadzono w tych obiektach 435 kontrole sanitarne. W reakcji  
na stwierdzone nieprawidłowości wydano 16 decyzji administracyjnych, nałożono 17 mandatów karnych.  

Interwencje mieszkańców z zakresu higieny komunalnej. Takich interwencji wpłynęło 28 do Powiatowej 
Stacji, rok wcześniej 54. Interwencje te dotyczyły najczęściej złego stanu sanitarno-higienicznego  
w zakładach fryzjerskich, zanieczyszczenia balkonów odchodami gołębi, niewłaściwej gospodarki odpadami 
komunalnymi, gospodarki ściekowej, zagrzybienia pomieszczeń, obecności gryzoni i niewłaściwego 
utrzymania porządku na posesjach. Siedemnaście interwencji uznano za zasadne, a dziesięć przekazano 
innym instytucjom – zgodnie z ich kompetencjami.  

Higiena pracy. W 2015...” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Przepraszam (...). Przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu.3  

Proszę kontynuować.” 

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej Pan dr Jarosław Rutkiewicz  
„W 2015 roku w ewidencji sekcji higieny pracy Powiatowej Stacji znajdowały się 672 zakłady zatrudniające 
ponad 38 tysięcy pracowników. W 102 zakładach zatrudniających 6,5 tys. pracowników przeprowadzono 
204 kontrole, których zakres obejmował przestrzeganie ogólnych zasad BHP, postępowanie  
z chemikaliami, w tym z produktami biobójczymi, narażenie pracowników na czynniki biologiczne, 
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych, występowanie czynników 
rakotwórczych w środowisku pracy. Nieprawidłowości stwierdzono podczas 84 kontroli, 1370 osób 
pracowało w przekroczeniach dopuszczalnych norm czynników szkodliwych – najwięcej, bo 1327  
w ponadnormatywnym hałasie. Choroby zawodowe. Wydano pięć decyzji o stwierdzeniu choroby 
zawodowej i dziesięć o braku podstaw do jej stwierdzenia.  

Środki zastępcze tak zwane dopalacze. W wyniku działań wymierzonych przeciwko produkcji, 
wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych, zabezpieczono w roku sprawozdawczym 61 produktów. 
Wydano 18 decyzji i nałożono cztery kary pieniężne na łączną sumę dwóch milionów złotych. Pierwszy 
przypadek zatrucia dopalaczami odnotowano w lutym 2014 roku. Do końca 2015 roku zgłoszono  

                                                 
3 Godz. 11.28. 
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65 zatruć; odpowiednio w roku 2014 – piętnaście, w roku 2015 – pięćdziesiąt. W czerwcu roku 2014 
zarejestrowano dwa zgodny z powodu przyjęcia dopalacza. W 2015 na szczęście zgonów nie było. 
Najmłodsza osoba zatruta dopalaczem miała 16 lat, a najstarsza 45. Najczęściej zatruciu ulegały osoby  
do 30 roku życia, zdecydowanie przeważali mężczyźni – 80%.  

Higiena dzieci i młodzieży. W 2015 roku nadzorem sanitarnym objęto łącznie 193 publiczne i niepubliczne 
placówki nauczania i wychowania, w których przeprowadzono 185 kontroli, skontrolowano 147 obiektów. 
Zakres kontroli obejmował ocenę między innymi stanu sanitarno-higienicznego pod względem posiadanej 
infrastruktury, funkcjonalność budynków, ich stan techniczny. Sprawdzano bieżącą czystość i porządek, 
sprawdzano warunki utrzymania higieny osobistej u uczniów. Oceniono również warunki do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego, dostępność do profilaktycznej opieki medycznej. We wszystkich 
skontrolowanych placówkach oświatowych i wychowawczych, uczniom i wychowankom, zapewniono 
dostęp do ciepłej wody oraz środki do utrzymania higieny osobistej. Stwierdzono, iż 29 kontrolowanych 
placówek posiada szkolne gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, natomiast opieka medyczna 
zapewniona była w 28 szkołach. Brak opieki medycznej stwierdzono w jednym niepublicznym liceum 
ogólnokształcącym. W części placówek publicznych i niepublicznych stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i wyposażania, w związku z czym wydano 56 decyzji 
administracyjnych, kierowano także wystąpienia pokontrolne do organów prowadzących oraz dyrektorów 
placówek.  

Higiena żywności, żywienia i przedmiotu użytków. W 2015 roku na terenie miasta prowadziło działalność 
1876 obiektów żywieniowo-żywnościowych, w obiektach tych przeprowadzono ponad 1600 kontroli. 
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo żywności były: stan 
sanitarno-techniczny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu kuchennego, przechowywania artykułów 
spożywczych niezgodnie z zaleceniami producenta, narażanie produktów spożywczych na wtórne 
zanieczyszczenie przez niewłaściwe przechowywanie, na przykład poprzez brak segregacji produktów 
spożywczych w urządzeniach chłodniczych. Stwierdzano także przeterminowane artykuły spożywcze, brak 
prawidłowych zapisów kontroli wewnętrznej, w tym rejestrów temperatur łatwo psującej się żywności. 
Wydano trzy decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno-technicznego, decyzje te dotyczyły piekarni, 
zakładów żywienia zbiorowego i kiosku spożywczego. Winnych, stwierdzonych zaniedbań sanitarnych, 
ukarano 19 mandatami na kwotę 4400 złotych. Wydano również jedną decyzję nakazującą wstrzymanie 
działalności sklepu spożywczego z powodu złych warunków sanitarnych, porządkowych oraz 
niewłaściwego stanu technicznego obiektu. Do Powiatowej Stacji wpłynęło także 50 interwencji 
mieszkańców z zakresu żywności i żywienia, dotyczących różnych nieprawidłowości. Osiem tychże 
interwencji uznano za zasadne, trzy przekazano do rozpatrzenia innym organom. Skarżący zgłaszali 
niewłaściwą jakość oferowanych produktów spożywczych, obecność artykułów przeterminowanych, 
niewłaściwą jakość posiłków, obecność owadów, szkodników w żywności, nieprawidłowy stan sanitarno-
porządkowy obiektów oraz nieprawidłową gospodarkę odpadami. Nie odnotowano zatruć pokarmowych  
w obiektach żywienia zbiorowego. W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia 
podejmowano wiele działań o charakterze akcyjnym, między innymi kontrolując stoiska z żywnością 
podczas imprez masowych, kontrolując czystość wózków i koszyków w sklepach samoobsługowych, 
sprawdzając warunki przechowywania produktów mrożonych podczas upałów, sprawdzając  
czy przestrzegane są przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych i przekazywania konsumentom 
informacji na temat oferowanej żywności, oceniając znakowanie środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego do lat trzech i przedmiotów do karmienia niemowląt oraz działań 
reklamowych prowadzonych przez ich producentów i dystrybutorów. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 
2015” skontrolowano obiekty żywnościowo-żywieniowe związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży  
w okresie ferii zimowych. W sezonie wakacyjnym, letnim prowadzono działania kontrolne również  
w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dniach wolnych od pracy w miejscowościach 
turystycznych i w miejscowościach również wypoczynku mieszkańców naszego miasta. Kontrolowano 
schroniska, ośrodki wczasowe.  

Jakość zdrowotna środków spożywczych, badania laboratoryjne. W 2015 r. w nadzorowanych obiektach 
pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywości 361 próbek 
środków spożywczych oraz próbek tak zwanych sanitarnych. Zakres badań obejmował parametry 
mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, obecność zanieczyszczeń, w tym szkodników, ich 
pozostałości oraz obecność ciał obcych w żywności. Wyniki badań trzech próbek ujawniły 
nieprawidłowości.  

Podsumowując, stan sanitarny miasta Bielska-Białej w 2015 roku nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.  

Dziękuję bardzo za uwagę.” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 18 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? (...) Nie widzę (...).  

A jest, przepraszam. 

Pan Radny Maurycy Rodak, bardzo proszę.”  

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję. 

Chciałbym tylko krótkie pytanie zadać w temacie dotyczącym kąpielisk. Na stronie 21 jest zamieszczona 
informacja, że nie zgłoszono żadnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Chciałbym zapytać o miejsce 
przy tak zwanej „małej zaporze” na rzece Wapienica – to miejsce notorycznie wykorzystywane jest  
do kąpieli. Chciałbym zapytać, czy jest tam jakiś zakaz może? Czy to jest miejsce wykorzystywane 

nielegalnie przez tych użytkowników?”  

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej Pan dr Jarosław Rutkiewicz  
 „Nie jest to kąpielisko, wobec tego korzystnie z takiego dzikiego kąpieliska, trywialnie mówiąc, rodzi 
pewne niebezpieczeństwa. Nie jest to kąpielisko, które byłoby pod nadzorem organów inspekcji 
sanitarnych.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

I Pani Radna Barbara Waluś.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Barbara Waluś    
„Ja mam takie pytanie do strony 30, bo tutaj jest podane, że na terenie miasta w 2015 roku (...) 
prowadzona była działalność 1876 obiektów objętych nadzorem Powiatowego Inspektora Nadzoru (...) 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. I chodzi i o taką rzecz, że w tych obiektach, w jakich 
ilościach była przeprowadzona kontrola? Czy ta liczba, to jest ilość obiektów skontrolowanych w 2015,  
czy ta liczba jest mniejsza?” 

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej Pan dr Jarosław Rutkiewicz  
 „Ta tysiąc osiemset ponad, tak? To są obiekty, które są we wpisie do rejestru, prowadzonym przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ponieważ polskie prawo wymaga, aby każdy obiekt, 
który zajmuje się dystrybucją, handlem, produkcją środków spożywczych, przed rozpoczęciem tego typu 
działalności najpierw dokonał wpisu do rejestru. (...) Następnie na podstawie rejestru dokonuje się 
corocznego planowania na rok kolejny, które z obiektów będą kontrolowane. Wobec tego jest to liczba 
obiektów w rejestrze, a nie liczba kontroli.”  

 
 Radna Barbara Waluś    
„Czyli w tym opracowaniu nie jest podana ilość obiektów, która została faktycznie skontrolowana,  
bo są tylko wyniki?” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To są objęte jakby kontrolą, w sensie takim, że są zgłoszone do Inspektora Nadzoru Sanitarnego  
jako te, które wymagane prawem muszą być zgłoszone (...), a w części oczywiście są pewnie kontrole 
jakieś.”  

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej Pan dr Jarosław Rutkiewicz  
„Jeżeli mogę. 1876 obiektów żywnościowo-żywnościowych, w których przeprowadzono 1613 kontroli. 
Oczywiście (...) te 1613 kontroli, to nie oznacza, że 1613 obiektów było skontrolowanych, ponieważ 
niektóre kontrole odbywały się wielokrotnie w tym samym obiekcie, obiektach strategicznych czy też 
obiektach (...), do których odnosiły się między innymi interwencje mieszkańców.” 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Wobec braku innych pytań, dziękujemy za przybycie i przedstawienie Panie doktorze.  

Ja tylko dodam, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej też (...) tą ocenę stanu sanitarnego,  
te sprawozdania, informacje omawiała i przyjęła do wiadomości.  

Wobec braku głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Rada jednogłośnie przyjęła to sprawozdanie.  

Dziękujemy za obecność na naszej sesji.” 

 
Ad 6 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt numer 6, również sprawozdanie, 
numer 36, opatrzone taką sygnaturą: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor o skrótowe przedstawienie, ponieważ obradowała nad tym Komisja.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura  
„Szanowni Państwo,  

obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16 ust. o pomocy społecznej. 
Zgodnie z tym artykułem gmina i powiat, i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują  
w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy 
społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Z kolei ocena obejmuje osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej oraz ich rozkład ilościowy. Przygotowanie oceny dokonywane jest  
za pośrednictwem internetowej Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS; w latach 2012-2014 narzędzie  
to miało charakter pilotażowy i poddawane było ciągłej standaryzacji. Część komórek formularza została 
automatycznie zasilona z systemów informatycznych zewnętrznych, a część wprowadzona w oparciu  
o informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, funkcjonujących w naszym 
mieście: z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zarządu Oświaty, Żłobka oraz niektórych 
Wydziałów Urzędu Miejskiego.  
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Dokument ten liczy 59 stron, więc jest bardzo obszerny. W formularzu zawarte są następujące dane:  
po pierwsze dane o sytuacji demograficznej i społecznej, szczegółowe dane o osobach korzystających  
z różnorodnych form wsparcia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Kolejny rozdział wymienia inne 
sposoby pomocy i świadczeń, tj.: świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, dodatki 
mieszkaniowe, stypendia czy prace społecznie użyteczne. Czwarty rozdział to informacje o zasobach 
instytucjonalnych pomocy i wsparcia, informacje o placówkach funkcjonujących w naszym mieście z liczbą 
miejsc i nakładach finansowych. Kolejny rozdział zawiera informacje na temat kadry pomocy społecznej. 
Kolejny to informacje na temat środków finansowych poniesionych na wydatki pomocy społecznej i innych 
obszarach polityki społecznej. Kolejny to informacje na temat aktywności projektowo-konkursowych  
w tych obszarach. Kolejny to informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ostatnia część  
to wskaźniki oceny zasobów, budżet polityki społecznej oraz wnioski końcowe.  

Teraz tylko krótko podsumowując. W 2015 roku wydatkowano ogółem 101 978 634 zł na zadania  
w ramach polityki społecznej w naszym mieście, tj. o 872 000 więcej niż w roku 2014. Pomocą społeczną 
objęte było 3 431 środowisk, co stanowi 4,45% ogółu mieszkańców naszego miasta.  W ubiegłym roku ten 
odsetek był nieco wyższy, kształtował się a poziomie 4,57%, co wskazuje, że nastąpił niewielki spadek  
co do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Również ten spadek obserwujemy  
w przypadku innych (...) świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych. Warto też zaznaczyć, że stopa bezrobocia 
w naszym mieście również spadła i na koniec ubiegłego roku wynosiła 4,4%, co też niewątpliwie miało 
wpływ na liczbę osób korzystających z pomocy społecznej.  

Jeżeli chodzi o rozwój zasobów instytucjonalnych, to w ubiegłym roku uruchomiliśmy kolejne dwa 
mieszkania chronione dla matek z dziećmi. Aktualnie w naszym mieście funkcjonuje sześć mieszkań 
chronionych. Planujemy kolejny rozwój tej formy wsparcia, tutaj planujemy uruchomienie mieszkania 
chronionego dla osób starszych i niepełnosprawnych.  Planowany jest w naszym mieście dalszy rozwój 
form wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach szeroko pojętej polityki senioralnej,  
w tym m.in.: rozwój usług opiekuńczych, wolontariatu czy ośrodków wsparcia dziennego.  

Podjęte zostały również działania o zwiększenie liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Podkowa” – o siedem. Aktualnie „Podkowa” ma 35 miejsc wolnych, które są niewystarczające (...)  
w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb, bo aż 26 osób oczekuje na przyjęcie do tego domu. Zostało 
złożone w tej sprawie stosowne pismo do Wojewody. Co roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  
w ocenie zasobów pomocy społecznej dla Województwa Śląskiego – która sporządzona jest m.in.  
na podstawie oceny zasobów pomocy, przekazanej przez gminy i powiaty – rekomenduje kierunki działań. 
Te kierunki są spójne z działaniami z zakresu polityki społecznej, pomocy i integracji społecznej, 
realizowanymi przez nasze miasto.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Dodam, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, przyjęła to sprawozdanie.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.”  
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 7, Druk Nr 333, jak wspominałem wersja II. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok.  

Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  
 tą uchwałą wprowadzono do budżetu następujące pozycje, mianowicie:  

 środki dla Miejskiego Zarządu Dróg – to jest drobna kwota dotycząca odszkodowania  
za nieruchomości zajęte pod drogę,  

 środki dla Państwowej Straży Pożarnej – w wyniku otrzymanego dofinansowania z Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej,  

 dla Straży Miejskiej – pozyskane środki przez Straż Miejską z przeznaczeniem dla tej jednostki.  

W zakresie „Oświaty” mamy również drobne zmiany wynikające z wpływów z różnych tytułów,  
z przeznaczeniem dla placówek szkół i placówek oświatowych.  Ponadto w zakresie „Pomocy społecznej” 
środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” również uzyskał pewne środki, które wprowadzamy 
tą uchwałą do budżetu z przeznaczeniem dla tego domu. Środki na obsługę PFRON – Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do dwóch działów „Pomocy społecznej”. I punkt siódmy już jest 
punktem, którego nie było w pierwszej wersji, a mianowicie tutaj wprowadzamy dochody, które miasto 
otrzymało w wyniku refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na dwie inwestycje drogowe,  
a mianowicie na przebudowę Grunwaldzkiej i Dąbrowskiego, i na przebudowę ulicy Sobieskiego.  
Jest to kwota 6 269 805 zł i te środki proponuje się przeznaczyć m.in. na: 
 wydatki, które opisane są w punkcie ósmym, a mianowicie na inwestycje m.in. (...) w zakresie dróg 

(...) i remonty dróg – 13 700 000  
 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – tu na wyburzenie na ulicy Paderewskiego budynków 

pofabrycznych,  
 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa placu budynku przy placu Ratuszowym 9” – tego również nie 

było w pierwszej wersji,  
 dla Straży Miejskiej – na monitoring,  
 dla OSP na tablety (...) w celu wzmocnienia systemu alarmowania,  
 na obsługę długu publicznego (...) – chodzi o poręczenie, udzielenie poręczeń, zabezpieczenie 

środków na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Szpitala Miejskiego – 
Beskidzkiego Centrum Onkologii, który zostanie udzielony w rachunku bieżącym; jest to kredyt 
[udzielony] przez ING Bank Śląski w Katowicach w kwocie 2 700 000. Poręczenie to miałoby obejmować 
kwotę oczywiście należności głównej, jak również inne koszty, odsetki prowizje i opłaty, jednak  
do kwoty nie większej niż 3 miliony zł. I termin obowiązania tego poręczenia byłby nie dłuższy niż  
do 31 grudnia 2016 roku. (...) W związku z tym zapisem również jest stosowna zmiana w paragrafie 
szóstym uchwały budżetowej, (...) która była podjęta w grudniu, a mianowicie paragraf 6 mówi  
o upoważnieniu i tu jest: „upoważnia Prezydenta Miasta do (...) udzielania w roku budżetowym 
poręczeń maksymalnie do wysokości 3 000 000 zł”. Ażeby Pan Prezydent mógł zrealizować,  
to poręczenie, więc koniecznie jest to upoważnienie (...), dopisanie tego upoważnienia do uchwały 
budżetowej.  

Poza tym wprowadzamy środki. Te środki przeznaczone są (oprócz oczywiście poręczenia dla „Pomocy 
społecznej”): 
 dla placówek oświatowych,  
 dla DPS-ów,  
 (...) na klimatyzację w PUP,  
 na gospodarkę komunalną – tutaj chodzi o Bulwary Straceńskie, jak i również opracowań dotyczących 

przewietrzania miasta, 
 dla „Kultury i sztuki”.  

Oprócz poprzednich zmian, w pierwszej wersji uchwały dotyczące: MDK-u na wynagrodzenia i BCK-u  
na remont ulicy Grunwaldzkiej, również to duże zadanie inwestycyjne „Rozbudowa BCK-u” – 3 900 000.  
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I te wszystkie środki, czyli to zwiększenie budżetu proponuje się oczywiście sfinansować z tych 
zwiększonych dochodów, o których już mówiłam, jak również ze zmniejszenia wydatków, a mianowicie:  
 chodzi o oszczędności, które uzyskano w Miejskim Zarządzie Dróg (...) na rozbudowę ulicy 

Sempołowskiej,  
 jak również ze zwiększenia deficytu, którego źródłem (...) są wolne środki – jest to w sumie ponad 

(...) 17,7 mln zł. 

Oprócz tego w tej uchwale zmniejsza się wydatki, które dotychczas były planowane do sfinansowania  
z pożyczki z WFOŚ – chodzi tu o zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Jutrzenki”. To zadanie będzie realizowane w ramach możliwości uzyskania środków z Unii 
Europejskiej, wobec tego – oprócz zniesienia wydatków – proponuje się również zmniejszyć przychody, 
które były zaplanowane (...) jako pożyczka.  

Oprócz oczywiście zmian budżetu, zmiany dotyczą jeszcze: załącznika, gdzie mamy projekty finansowane  
z udziałem środków i to jest drobna zmiana dotycząca projektu OWES; jak również w związku z dotacją  
dla ZGM-u i określonym już faktycznym stanem środków obrotowych są odpowiednie zmiany dotyczące 
ZGM-u.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Proszę – Pan Radny Maurycy Rodak." 

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję bardzo.  

Chciałbym dopytać o jeden punkt, a mianowicie zwiększenie dochodów miasta w związku ze środkami  
z PFRON-u. Chciałbym zapytać, czy to (...), że to się dzieje w kwietniu to jest norma, czy jest możliwość 
żeby wcześniej takie środki pozyskiwać?” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Nie, to nie jest pozyskanie. Po prostu jak mamy, otrzymujemy decyzje o zwiększeniu środków przez 
PFRON, to są środki tylko na obsługę (...).” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Czyli to nie są środki w tym momencie w kwietniu przyznawane (...)?” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Nie, bo one są poza budżetem, tylko to są środki na obsługę zadania.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Dziękuję. " 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
"Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek"  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dziękuję.  

Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie, za chwilę zadam kolejne, ale tylko: Jaka jest różnica kwotowa między 
pierwszą i drugą wersją tej uchwały, którą dzisiaj obradujemy? Na wszystkich zadaniach, mniej więcej, 
tak. 13…” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Ponad 20 mln zł. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to między innymi element tego wniosku o to, żeby 
jednak próbować na ten temat rozmawiać, bo w dniu wczorajszym otrzymaliśmy projekt tej uchwały,  
w której mamy projekty o wartości 20 mln zł. W szczególności są to projekty inwestycyjne,  
m.in. te, o które wielokrotnie wnioskowaliśmy – mnie to bardzo cieszy. Mówimy tu o rozbudowie dróg, 
budowie zabezpieczeń środków finansowych na Plac Niemczyka, przy ulicy Olimpijskiej, ulicy Konnej, 
Szerokiej, Czołgistów, Karpackiej, remonty dróg gminnych i powiatowych. Są to wnioski, które padały 
bardzo często przy właśnie dyskusji nad budżetem, bo tych zapisów nie było, te pieniądze się pojawiają – 
to bardzo dobrze. Ale równocześnie ja mam bardzo poważny dylemat, że nad tym, co przeczytałem 
wcześniej, chciałbym głosować dwoma rękami, ale jest tu przeznaczone właśnie na tą inwestycję, z którą 
ja nie do końca się zgadzam, czyli Bielskie Centrum Kultury, 4 000 000 zł. A w efekcie, jeżeli przejdziemy  
do kolejnych uchwał, zmiany w prognozie wieloletniej, z łącznych nakładów finansowych, które mamy  

w prognozie wieloletniej – były zapisane na 10 849 000 na BCK – mamy zapisane w kolejnej uchwale (...) 
ponad 15 000 000 zł z budżetu na przebudowę BCK-u. W szczególności, tak jak mówię, to jest bardzo 
wątpliwa inwestycja, nie mamy pewności, że ona przyniesie (...) dobry efekt. A przykładem mogą być 
chociażby projekty, które są przygotowywane (...) – à propos tego stwierdzenia, że nas nie stać na salę 
koncertową – że w Rybniku sala koncertowa jest budowana za mniej więcej 19 mln zł; takie projekty  
są prowadzone. Może to kosztować dwadzieścia kilka, ale tu wydajemy 15 milionów złotych na remont 
BCK-u.  

Dlatego, pomimo tego, że bardzo się cieszę z punktu, który jest wprowadzony, z punktu ósmego,  
z wydatków na transport i łączność, niestety ze względu na te zapisy dotyczące BCK-u będę musiał się 
wstrzymać w tym głosowaniu.  

Dziękuję bardzo serdecznie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję, że Pan Przewodniczący nas poinformował o swoim zdaniu w temacie. Rzeczywiście, takie 
projekty pewnie powinny szybciej wpływać na Komisję, ale myślę, że – sądząc z poziomu perfekcyjnego 
zapoznania się Pana Przewodniczącego z treścią tej akurat uchwały – ten czas był szybki, ale 
wystarczający, żeby go wnikliwie poznać.  

Okej, ja tylko dodam, że nad projektem drugiej wersji obradowała wczoraj Komisja, która (...) po to jest, 
aby opiniować projekty wszystkie, które wpłyną nawet przed Komisją, jeżeli tak uzna. I uznała, i wydała 
opinię (...) – i ta opinia Komisji oczywiście jest pozytywna.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 24 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta, przy pięciu głosach wstrzymujących się (...) – nad (...) poważnymi 
inwestycjami jednak, i potrzebnymi w naszym mieście.” 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 334, tak jak wspomniałem, wersja II. Podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. – Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  

Bardzo proszę Panią Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa,  

ta uchwała wersja II jest w zasadzie oprócz zmian ogólnej kwoty, oczywiście dochodów, wydatków  
i przychodów, rozchodów, są zawarte jakby skutki tej zmienionej uchwały w sprawie zmian budżetu.  
Są jeszcze inne drobne zmiany dotyczące między innymi przeniesienia środków, którymi dysponuje MZD, 
pomiędzy zadaniami na budowę chodników, z oszczędności również ulicy Sempołowskiej i jeszcze tu jest 
jedno zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Nad II wersją tego projektu obradowała Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinia jest 
pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przechodzimy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.” 
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Numer 335, to jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej  
w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek.  

Bardzo proszę o przedstawienie Panią Skarbnik, ponownie.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa,  

w uchwale budżetowej mamy zaplanowany oczywiście deficyt, jak również kredyt w wysokości 64 mln.  
W chwili obecnej proponuje się żeby Rada Miejska (...) wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu  
w wysokości 50 mln w bieżącym roku na okres od 2016 do 2026 roku.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo.  

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Pani Skarbnik,  

tutaj jest podobna sytuacja. Uchwała bardzo ważna, wpłynęła w dniu wczorajszym na posiedzenie Komisji, 
uchwała dotycząca kredytu w wysokości 50 milionów złotych. Dlaczego ta uchwała nie mogła być 
przedstawiona tydzień temu?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ja tylko, zanim Pani Skarbnik odpowie, to było planowane. Już głosowaliśmy de facto wstępnie przy 
uchwale budżetowej nad tym.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Ale ja to wiem, dlatego że w uchwale budżetowej zapisane jest 64 miliony złotych i tutaj szacunkowo jest 
zapisane 54, które zapewne, miejmy nadzieję (...) nie będzie wykorzystane w całości, czyli...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tylko kłopot polega na tym, że za późno zostało to dostarczone Radnym?” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Tak.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Okej.  

Na to pytanie Pani Skarbnik też może odpowiedzieć, bo Pani Skarbnik przygotowuje te uchwały.  

Bardzo proszę Pani Skarbnik odnieść się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa,  

przecież, jeżeli rzeczywiście to się łączyło z poprzednią uchwałą dotyczącą oczywiście zwiększenia budżetu, 
więc ewentualnie (...)… Jest to konsekwencją (...) tej wcześniejszej uchwały.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„I jeszcze Pan Przewodniczący chciał coś. 

Bardzo proszę ad vocem.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„(…) Czyli ta uchwała, ja rozumiem, że jest konsekwencją uchwały budżetowej, ale to pośrednio, tylko 
częściowo, konsekwencją poprzednich uchwał, jak i wszystkich innych zmian budżetowych, ale równie 
dobrze ta uchwała mogła swobodnie być przekazana, uważam (...) do porządku obrad Komisji  
we właściwym terminie, czyli tydzień przed Komisją.  

Dziękuję serdecznie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ja tylko od siebie pozwolę sobie coś dodać, że – mając świadomość uchwalenia budżetu już dawno – 
ta uchwała wraz z uzasadnieniem ma około 50 słów. Myślę, że na jej przeanalizowanie, w wypadku tej 
uchwały, czas nie jest tak istotny (...). Oczywiście zgadzam się, że im szybciej te uchwały docierają  
do Rady Miejskiej, tym lepiej. (...)  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Przewodniczący,  

ja mam pełną świadomość, że my jesteśmy sprawni i jesteśmy w stanie to przeczytać. Pan Przewodniczący 
jest (...) też bardzo inteligentny i jest w stanie szybciutko te uchwały zawsze przeczytać i przeanalizować. 
Więc tą metodą możemy w dniu sesji po prostu rano się umówić, że uchwały przejrzymy – i po co 
Komisje, i spotkania wcześniej.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Aż tak inteligentny nie jestem, ale inteligencja promieniuje na mnie z prawej strony (...). Ale przejdźmy 
do realizacji porządku obrad.  

Oczywiście opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego nad projektem tej uchwały jest 
pozytywna.  
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała podjęta przy trzech głosach wstrzymujących się.” 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk 329, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej.  

Bardzo proszę Naczelnik Skoczeń.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pan Małgorzata Skoczeń  
„Szanowni Państwo, 
uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej obowiązywała w Bielsku-Białej od 1998 roku. 
Uchwała ta nie była nowelizowana, w związku z czym dostosowano ją obecnie do zmian wprowadzonych 
od 1 stycznia tego roku do Ordynacji podatkowej. Zgodnie z obowiązującym zapisem art. 57 § 2, 
Ordynacji, maksymalna stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, 
która wynosi w tej chwili 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Rada gminy może 
wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej niż określona w tym paragrafie, nie większej 
niż 50%. Opłatę prolongacyjną stosuje się z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Między innymi są to dochody z tytułu 

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych.  
Proszę o podjęcie tej uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  
w których zostaną wykonane remonty elewacji 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 11 – Druk 321 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. 

Bardzo proszę (...) ponownie Panią Naczelnik o przedstawienie.”  

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo, 

 w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  
w których zostaną wykonane remonty elewacji doprecyzowano § 2. Wprowadzono zapis mówiący o tym, 
że kwotę poniesionych i udokumentowanych kosztów pomniejsza się o kwotę dotacji udzielonej przez 
Miasto Bielsko-Biała na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Projekt tej uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, który to tego 
projektu nie złożył żadnych zastrzeżeń. 

Proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Dodam, że Komisja Edukacji i Kultury obradowała nad projektem tej uchwały, jak również Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Obie opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Informuję, że uchwała została podjęta.” 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-
Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 12 – Druk Nr 322 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy Rynek 26 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości Rynek 26 w Bielsku-Białej.  

Proszę bardzo Pan Konserwator. 

Bardzo proszę; Druk 322.” 
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Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda  
„Szanowni Państwo, 

chciałem (...) przedłożyć propozycję dotacji celowej na wykonanie remontu elewacji frontowej kamienicy 
numer 26 przy Rynku – co jest zgodne z wieloletnim planem (...) działań na lata 2015/2019 – zmierzającej 
do poprawy stanu technicznego i estetycznego kamienic zlokalizowanych na Starym Mieście.  

Ta dotacja w tym wypadku wynosiłaby 65 tys. złotych, co stanowi ogólnie dotację wysokości 43% 
ogólnych kosztów.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję, dziękuję za przedstawienie.  

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości Rynek 28/29 w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 13, Druk 323, też jest to uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski części dachu, jej elewacji frontowej Rynek 28/29 dla właścicieli nieruchomości 
Rynek 28/29 w Bielsku-Białej.” 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda  
„Tym razem znowu proponuję przyznać dotację w wysokości 114 386,16 zł – [środki], które zostały właśnie 
(...) przeznaczone na remont konserwatorski elewacji i części dachu tej kamienicy. Przeliczając wysokość 
dotacji, ona wynosi 50% ogólnych kosztów zadania, wyliczonego na podstawie szacunkowego kosztorysu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest również pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski podcieni oraz 
elewacji od ul. Słowackiego w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla 
właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób 
fizycznych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk nr 324, również dotacja celowa na remont konserwatorski 
Podcieni oraz elewacji od ulicy Słowackiego w budynku przy ulicy Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku- Białej 
dla właścicieli nieruchomości położonej przy Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku- Białej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda  
„Tym razem dotacja (…) po przeliczeniu części udziału wynosi 37 278 zł, (...) do których również 
właściciele tych mieszkań dokładają jak gdyby swoją część. Chcę powiedzieć, że (...) remont tej elewacji 
będzie [prowadzony] ze środków (...), które posiada ZGM, a jednocześnie zadanie byłoby jak gdyby efektem 
(...) zrobienia pewnej elewacji przy ulicy Słowackiego, gdzie pierwszą część ulicy Słowackiego nr 1 robi 
Pełnomocnik ds. Starego Miasta.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy  
ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Celnej 10 w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk 325 również dotacja celowa na remont konserwatorki wraz  
z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej w Bielsku-Białej 
dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Celnej 10 w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
„Ta dotacja wynosi 50 tysięcy, która zostałaby przeznaczona na remont elewacji frontowej. Muszę 
powiedzieć, że właściciel i inwestor jednocześnie dokonał już pewnego jak gdyby podstawowego remontu  
i przygotowania tej elewacji do (...) realizacji, w związku z tym również chcemy tam dać dotację  
na remont stolarki okiennej oraz bramy przejazdowej. Koszty tej dotacji wynoszą 50% ogólnego zadania.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Po tej serii uchwał (...) wypada wyrazić nadzieję, że już niedługo będziemy podziwiać piękne elewacje  
w okolicach Rynku i nie będzie nierównomiernej estetyki, którą mamy w tej chwili.” 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 16 – Druk 320 – podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2016. 

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.”  

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

miasto otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym kwotę 
3.289.714 złotych. Podział tej kwoty i zadań realizowanych w ramach tych środków to kompetencja Rady, 
stąd projekt uchwały, a w załączniku jest propozycja podziału zadań i kwot na poszczególne zadania.  

Propozycja ta została przygotowana z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy – realizatorów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt również był 
konsultowany z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i uzyskał pozytywną opinię.  

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Radny Maurycy – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”  

 
Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję. 

Ja chciałbym w takim razie ponowić moje pytanie z części budżetowej. 

Dlaczego to się dzieje dopiero w kwietniu? Bo rozumiem, że wcześniej osoby niepełnosprawne nie miały 
możliwości otrzymać tych środków, zanim przyjmiemy tą uchwałę – tak?”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę.” 

 
 
 
 

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

(...) my jesteśmy uzależnieni od tego, kiedy te środki wpływają. I tak jak tutaj przed chwilą przedstawiłam, 
(...) wymaga to określonej procedury, czyli przygotowania z udziałem określonych jednostek i uzyskania 
pozytywnej opinii. Natomiast MOPS ma taką możliwość i z tego korzysta, że może zaliczkowo występować 
z wnioskiem o 1/12 każdego miesiąca. 

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

Dodam, że (…) [Komisja] Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.    

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w 2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 17 – Druk 326 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 

To było omawiane szeroko na Komisjach. Proszę o skrótowe przedstawienie. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor Ciaciura."      

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„Szanowni Państwo,  

zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, dyrektor ośrodka składa radzie gminy coroczne 
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Załącznikiem do uchwały jest sprawozdanie zawierające bardzo szczegółowy opis wszystkich obszarów 
działalności Ośrodka na przestrzeni ubiegłego roku. 

Pierwsza część sprawozdania zawiera szczegółowe informacje o wydatkowanych środkach na poszczególne 
zadania. I tak w ubiegłym roku MOPS wydatkował na wszystkie zadania ogółem 75.740.000 złotych  
– o 1.550.000 złotych więcej niż w roku 2014. Z tego, na zadania własne gminy i powiatu, sfinansowane  
z budżetu miasta (...), wydatkowaliśmy 33.399.000 złotych o 442 tys. więcej niż w roku 2014. Na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej dla gminy i powiatu finansowane z budżetu Państwa  
37.661.000 złotych o 1.386.000 więcej niż w roku 2014. Na pomoc dla osób niepełnosprawnych  
ze środków PFRON wydatkowaliśmy 3.391.000 złotych. Środki również wydatkowaliśmy na projekty unijne 
w wysokości 1.287.000 złotych. 

Jeżeli chodzi o (...) drugą część sprawozdania to zawiera opis szczegółowych działań realizowanych  
na rzecz osób i rodzin wspieranych przez różnorodne formy wsparcia.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam. 

Bardzo proszę Państwa – tam na widowni – o ciszę, bo troszeczkę zakłócacie nam obrady. 

Dziękuję. (...) 

Proszę kontynuować. (...)” 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„(...) Rodziny wymagające pomocy wspierane były przez różne formy. W formie pieniężnej, poprzez 
różnego rodzaju zasiłki i wsparcie wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu 
rodziny w systemie pieczy zastępczej, dodatkach mieszkaniowych, Prawie energetycznym, świadczeniach 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o systemie oświaty, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
w formie niepieniężnej. To pomoc w formie usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy 
społecznej, w formie skierowania do ośrodków wsparcia, dziennych domów pomocy, to również opłacanie 
składek na ubezpieczenie, schronienie, posiłki, poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie do rodziny 
asystenta, wolontariuszy.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto 38.411 wniosków, podobnie jak w roku 2014. Wydaliśmy  
49.262 decyzje administracyjne. Pracownicy socjalni przeprowadzili 13.627 wywiadów środowiskowych, 
prawie o 1.500 więcej niż w roku 2014. 

Ponadto Ośrodek podejmował różnorodne działania profilaktyczne, aktywizacyjne, opiekuńcze  
i integracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację 

wielu programów z partnerami lokalnymi. (...) Pozyskiwaliśmy środki z programów rządowych i funduszy 
unijnych. Szczegółowo te wszystkie programy opisane są w rozdziale „Programy oraz projekty”. 

Na uwagę zasługują też, realizowane w naszym mieście od wielu lat, prace społecznie-użyteczne 
wykonywane przez osoby bezrobotne. W ubiegłym roku prace te wykonywały 334 osoby.  

Realizujemy również programy skierowane do osób i rodzin z problemem alkoholowym, z problem 
przemocy w rodzinie, w tym realizujemy procedurę Niebieskiej Karty. Również realizujemy program 
korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Prowadzimy różnorodne działania na rzecz osób 
bezdomnych. 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą skorzystać ze wsparcia Doradcy Osób Niepełnosprawnych. 

Prowadzimy giełdę wolontariatu, Klub Integracji Społecznej, realizujemy projekty unijne, w tym projekt 
kontynuowany „Bielsko-Biała łączy ludzi”. W ramach tego projektu realizowane są programy aktywności 
lokalnej dla Osiedli Wapienica, Śródmieście oraz Grunwaldzkie. W ramach tych programów podejmowane 
jest wiele różnorodnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych, rodzin, dzieci, również inne projekty, które 
realizujemy w partnerstwie, opisane w tym rozdziale.  

W końcowej części sprawozdania opisano ważniejsze działania zapewniające funkcjonowanie Ośrodka oraz 
potrzeby na zadania w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Nad projektem (...) tego sprawozdania obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, wydała 
opinię pozytywną.  

Jest też oświadczenie Pani Dyrektor, że projekt tej uchwały nie podlega konsultacji z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.    

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-
Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk 327, tj. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej.  

Ponownie bardzo proszę, Pani Dyrektor.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura  
„W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

oraz w oparciu o Zarządzenie Prezydenta, który wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji 
tego zadania, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka. Dlatego konieczność 
podjęcia tej uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tu wydaje się sprawa dosyć oczywista. 

Oczywiście opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/251/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie zadań własnych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 19, Druk 328, tj. Podjęcie chwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
(...) z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.  

Bardzo proszę, ponownie Pani Dyrektor.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura  
„Szanowni Państwo,  

uchwała ta została podjęta w lutym, jednakże zmiana punktu 3 załącznika do tej uchwały pozwoli 
precyzyjnie rozgraniczyć progi kryterium dochodowego, osób zobowiązanych do określonej procentowo 
wysokości zwrotów wydatków. (...) To jest taka zmiana kosmetyczna. Było w tym drugim progu określone 
150%, w tej chwili będzie 151%. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę, Pan Prezydent Jędrusiński.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński  
„(...) Chciałem zgłosić autopoprawkę do podstawy prawnej o samorządzie gminnym – Dziennik Ustaw: 
winno być 2016 roku poz. 446, a jest rok 2015.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Rozumiem, mimo to poprawkę przyjmujemy. Tak że głosujemy uchwałę oczywiście z uwzględnieniem  
tej autopoprawki.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Opinia Zdrowia Polityki Społecznej jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia 
zakazów właściwych dla tych obiektów 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 20, Druk Nr 318: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych obiektów.  

Bardzo proszę Pan Naczelnik Januchta.” 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta  
„Szanowni Państwo,  

projekt uchwały zawiera propozycje ustanowienia na podstawie art. 44 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody, pięciu pomników przyrody – są to drzewa szczególnie cenne przyrodniczo. Projekt ten 
został uzgodniony 10 lutego bieżącego roku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Katowicach, a 20 kwietnia bieżącego roku uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska.  

Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały.  

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

Tak jak wspomniał Pan Naczelnik, opinia Komisji jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/187/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13  
w Bielsku-Białej" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 330, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13  
w Bielsku-Białej". 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Pacia.”. 

 
Naczelnik Wydziału Inwestycji – Pan Jan Pacia 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

podjęcie tej uchwały jest spowodowane tym, że otrzymaliśmy w połowie poprzedniego kwartału 
dodatkowe środki na termomodernizację obiektów oświatowych. Można było w związku z tym zwiększyć 
wartość tego zadania i było to jedynie możliwe poprzez dołożenie kolejnego budynku  
do termomodernizacji. Ponieważ termin składania wniosków upływał 31 marca, a żaden inny obiekt nie był 
przygotowany w takim stanie jak wymagane to jest, czyli z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, 
audytem, więc jedyną szansą było wycofanie wniosku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i włożenie tego do termomodernizacji. Za tym przemawiały zupełnie inne relacje ekonomiczne,  
bo dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej to jest 85% dotacji, natomiast Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska dofinansowuje na poziomie 50-60% pożyczki. Więc to przesądziło o tym,  

że zdecydowaliśmy, aby ten wniosek wycofać, złożyć go do Unii Europejskiej. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Głosując za tą uchwałą wybieramy bardziej ekonomiczne po prostu rozwiązanie. 

Komisja Edukacji i Kultury obradowała również nad tym projektem – opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 319, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora Knapika o przedstawienie treści.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Pan Krzysztof Knapik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała wymaga uaktualnienia w związku z faktem,  
że na terenie miasta zostały utworzone nowe przystanki. Zmiany wymagają również nazwy niektórych 
przystanków w celu ujednolicenia nazewnictwa. W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do Uchwały,  
pt. „Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-
Biała”, dodano pozycje od nr 402 do 428 oraz ujednolicono nazewnictwo przystanków. W związku też  
z faktem, że projekt uchwały został złożony w miesiącu marcu, kiedy obowiązywał inny tekst jednolity,  
w ramach autopoprawki proszę o ujęcie w ustawie o samorządzie gminnym teksu jednolitego: Dziennik 
Ustaw z 2016 roku, poz. 446. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Mamy też opinię Komisji w tej sprawie, która wydała opinię pozytywną z dwoma warunkami  
– pod warunkiem zmiany nazwy dwóch przystanków:  

▪ Nr przystanku 122 – zamiast „HAŁCNOWSKA STOLARNIA KIERUNEK CENTRUM”, Komisja proponuje 
„HAŁCNOWSKA RONDO KIERUNEK CENTRUM”; 

▪ i jeśli chodzi o numer przystanku 123 – zamiast „HAŁCNOWSKA STOLARNIA KIERUNEK HAŁCNÓW”, 
„HAŁCNOWSKA RONDO KIERUNEK HAŁCNÓW”.  

Tak wyraziła się Komisja. Czy to jest wprowadzone do tej uchwały, czy…?  

No więc właśnie może zanim ten problem rozwiążemy do końca, udzielimy głosu Radnym.  

Bardzo proszę, jako pierwsza Pani Radna Barbara Waluś.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie przedstawicielu MZK, 

chodzi mi o taką rzecz, bo jest sformułowanie, że „których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bielsko-Biała”. Które to są przystanki gdzie Gmina tylko zarządza a nie jest właścicielem?; bo chodzi  
mi o kwestię wiat, z których na 270, 24 są własnością dalej Fundacji Rozwoju Miasta i które to są. 
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Bo ja zwracałam się na przykład w sprawie wiaty w złym stanie technicznym na przystanku Lipnik Granica  
i dostałam odpowiedź, że jest w gestii Fundacji Rozwoju Miasta. Napisałam o naprawę, niestety. Chodzi  
o taką rzecz, żebym ja nie występowała o naprawę wiaty w razie jej złego stanu technicznego, która  
nie jest w gestii MZK, ewentualnie zwracała się bezpośrednio do Fundacji, nie wiadomo z jakim skutkiem. 
Czy można to podać i ja sobie to zaznaczę, o jakie to przystanki chodzi i o jakie wiaty konkretnie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Może jeszcze [udzielę głosu] Panu Radnemu i Pan Dyrektor odpowie – że tak powiem brzydko – hurtem,  
jeśli można. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.  

Ja zgłaszałem na Komisji wniosek o zmianę nazwy przystanków dwóch: „HAŁCNOWSKA STOLARNIA”  
– w jednym i w drugim kierunku, na „HAŁCNOWSKA RONDO”. Po Komisji podjąłem dokładnie wyjaśnienia 
z mieszkańcem, który taką rzecz wnioskował. Okazało się, że doszło do pomyłki lokalizacyjnej, w związku  
z tym wycofałem mój wniosek w formie pisemnej, co zostało złożone do Biura Rady.”. 

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

„To tutaj tylko mała kwestia formalna. Jeżeli Pan wycofał ten wniosek, to – bo Komisja złożyła jednak  
tę opinię – myślę, że takie rozwiązanie: że jeżeli członkowie Komisji nie zabiorą głosu w przeciwnym 
kierunku w tej chwili, to uznam, że tego wniosku nie ma i opinia Komisji jest pozytywna. Mogę tak zrobić 
Panie mecenasie?”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Nie widzę, cisza i spokój, w związku z tym proszę kontynuować.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

I teraz drugie pytanie dotyczyło przystanku „JANOWICKA NIKLÓWKA”. Ten przystanek znajduje się poza 
granicami miasta, na terenie Janowic, i w związku z tym do dzisiejszej sesji miały być podjęte wyjaśnienia, 
czy ten przystanek ma figurować w tym zestawieniu czy też nie?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Radny. 

Panie Dyrektorze bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Pan Krzysztof Knapik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Może najpierw odpowiem na pytanie Pani Radnej. 

Otóż Fundacja rzeczywiście posiada 24 wiaty na ten moment, które są posadowione na przystankach,  
ale nie można łączyć przystanku jako miejsca do zatrzymywania się autobusu z wiatą. Wiata jest zupełnie 
innym obiektem, który jest na tym przystanku i który jest własnością Fundacji. W związku z tym my nie 
możemy na przykład wykreślić tych przystanków z tej uchwały – one są w administracji w tej chwili MZK  

i zostaną. Natomiast same wiaty, jako obiekty: w tej chwili stan 24 wiat nie jest jeszcze do końca 
unormowany. Ja oczywiście Pani podam wykaz tych wiat (…) oddzielnym pismem. 

Natomiast co do tego przystanku, o którym mówił Pan Radny, otóż to jest przystanek w bardzo niewielkiej 
odległości poza granicą miasta, on już tak historycznie niejako przynależy do tych wszystkich przystanków, 
którymi my się zajmujemy. Tam nie ma żadnych obiektów, które by wymagały jakichś wielkich prac 
remontowo-konserwatorskich. Jest zwykły słupek przystankowy, w związku z tym proponowałbym żeby 
dla dobra mieszkańców, którzy to kojarzą jako nasz przystanek, żeby to utrzymać w tej uchwale. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Bardziej pytanie niż ad vocem, ale niech tak będzie.  

Panie Dyrektorze,  

temat przystanków i Fundacji Rozwoju Miasta ciągnie się od wielu, wielu lat, proszę mi powiedzieć,  
na jakim etapie jesteśmy, czy to negocjacji, czy utrzymujemy status quo? W którym kierunku idzie MZK, 
czy chcemy przyjąć te wiaty? Bo tutaj Pani Radna przedstawiła, że chciała żeby stan estetyczny tej wiaty 
został poprawiony – nie ma możliwości, bo właścicielem jest Fundacja Rozwoju Miasta. Bardzo bym prosił 
jakby się Pan odniósł do tego.”. 

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

„Nie wiem, czy to jest pytanie do Pana Dyrektora czy do Pana Prezydenta…”.  

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

„Tak do Pana Dyrektora.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…bo tam negocjacje, z tego co wiem, odbywają się w sądzie chyba. Ale bardzo proszę o odpowiedź.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Pan Krzysztof Knapik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście MZK i myślę, że miasto chciałoby przejąć te wiaty od Fundacji Rozwoju Miasta i nie byłoby 
żadnego problemu żeby to zrobić, ale Fundacja kategorycznie odmawia każdorazowo. I nie jest to proste, 
przejęcie tych wiat, dlatego że większość z nich znajduje się na gruntach prywatnych i w tym momencie,  
to tylko decyzja właściciela gruntu, wypowiadająca takiej Fundacji Rozwoju Miasta prawo do posadowienia 
tam wiaty, dałaby szansę na to, żeby te wiaty usunąć i w to miejsce posadowić własne, ewentualnie 
można by podpisać jakieś porozumienie w tym temacie. Takie porozumienia z Fundacją (…), w niektórych 

wiatach zostały podjęte, bo było ich około 30, w tej chwili mamy 24. Ale to jest bardzo trudna sprawa  
i Fundacja kategorycznie odmawia przekazania ich na rzecz miasta.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę dalszych głosów w sprawie… Ale już widzę – przepraszam.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący. 

Pan Przewodniczący Matyja.”. 

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

„To ja tylko krótko chcę. Jeżeli jest to złożoność prawna, mam świadomość, że trudno to jakoś 
doprowadzić do końca, niemniej jednak estetyka i porządek na tych wiatach w jakiś sposób może zaburzać 
jakieś poczucie estetyki. Więc w związku z tym, czy my jako miasto możemy, mamy wpływ na Fundację 
Rozwoju Miasta żeby Fundacja poprawiła estetykę tych wiat, o których między innymi mówiła Pani Radna 
Waluś?”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

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

„Ja tu mam prośbę również do Pana Dyrektora, bo mówił, że Pani Radnej Waluś przekaże taki wykaz tych 
wiat, które są jeszcze w gestii Fundacji. Jakby można, żeby Radni wszyscy dostali do skrytek taką 
informację. 

Dziękuję.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 43 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Myślę, że Pani Radna Waluś na pewno się z nami podzieli (…), znając jej dobre serce. 

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

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22a, Druk 340, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę Pan Dyrektor Waluś – również.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

W związku z planem docelowego przekazania do Miejskiego Zarządu Dróg wykonania w imieniu 

Prezydenta Miasta zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz w związku z zamiarem 
przemodelowania funkcjonowania tego transportu niezbędne jest prawne umocowanie Zarządu Drogi  
do podjęcia takich działań. Te działania określone są w § 41, o który będzie poszerzony Statutu Miejskiego 
Zarządu Dróg. 

Bardzo proszę o podjęcie stosownej uchwały.”. 

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

„Dziękuję Panie Dyrektorze.  

Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta przez Szanowną Radę.”. 
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Ad 22b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty od ceny  zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia 
wymogów działki budowlanej  (Dz. Urz.  Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693) 

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

„Przechodzimy do punktu 22b, Druk Nr 341. Jest to projekt uchwały zgłoszony wspólnie przez Klub Prawa  
i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. I tutaj w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej poproszę 
o przedstawienie uchwały Pana Przewodniczącego Krzysztofa Jazowego, a potem poproszę o (…)  
zabranie głosu Pana Konrada Łosia. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PO – Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki, Koledzy, 

w związku z wieloma prośbami mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, jak również samych wspólnot, 
skierowanymi do Radnych Platformy Obywatelskiej o zwiększenie bonifikaty z obecnych 50% do 95%, 
Klub Radnych Platformy postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej o zmianę uchwały  
Nr XXX[/739/] z 2013 roku. Uważamy, że zwiększenie bonifikaty do maksymalnego poziomu, to jest 95%, 
ułatwi proces przekazywania wspólnotom mieszkaniowym gruntów wokół budynków, a jednocześnie  
nie spowoduje obniżenia wpływów do budżetu, ponieważ dzięki sprawnemu przekazywaniu gruntów, 
miasto nie będzie ponosiło corocznych stałych kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie gruntów,  
a jednocześnie zapewni sobie stały coroczny wpływ do budżetu miasta kwot wpłacanych przez 
mieszkańców za wieczyste użytkowanie gruntów. Dlatego jako Klub Radnych Platforma Obywatelska 
zwracamy się z prośbą do Kolegów o poparcie wspólnego wniosku dwóch Klubów, czyli Platformy 
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w wyżej wymienionym temacie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Konrada Łosia w imieniu Klubu.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, 

w udziale przypadł mi obowiązek przedstawienie stanowiska w imieniu Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość w sprawie wspólnego projektu uchwały.  

Nieczęsto zdarza się, aby Radni z dwóch różnych Klubów, których nie łączy umowa koalicyjna wspólnie 
wnieśli i popierali konkretne rozwiązania. Jest to rozwiązanie szczególne, gdyż jest ono emanacją 
postulatów i wniosków mieszkańców, co powoduje, że legitymizacja przyjętego w takim trybie prawa jest 
bardzo silna. Stwierdzam, iż zwiększenie wysokości bonifikaty z 50% do 95% od ceny zbycia  
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nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej spełnia 
oczekiwania wielu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych, a także jest zbieżne z interesem Gminy.  

Krótka geneza wypracowywanych rozwiązań. 

Na przestrzeni ostatniego roku wielokrotnie zgłaszali się do mnie, podczas dyżurów prawnych  
i obywatelskich, właściciele lokali z wielu wspólnot mieszkaniowych w Bielsku-Białej.”. 

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

„Przepraszam, czy tę genezę można jakoś skrócić?”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest już skrócona.”. 

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

„Aha, to bardzo za to dziękuję. 

Proszę kontynuować.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Za każdym razem właściciele lokali wskazywali, iż Gmina Bielsko-Biała, na warunkach trudnych  
do zaakceptowania przez nich, żąda złożenia wniosków o wykup działki przyległej bądź oddanie jej  
w użytkowanie wieczyste, tak aby działka ta wraz z działką pod budynkiem spełniały wymóg działki 
budowlanej pod rygorem przymusowego dochodzenia tychże roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

Konieczność regulowania stanów prawnych gruntów wynika z faktu, iż w latach minionych grunty wspólnot 
mieszkaniowych wydzielane były właśnie po obrysach budynków. Regulacje prawne, które dopuszczały 
taką możliwość już nie obowiązują – była to ustawa z 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości, a wcześniej obowiązywała ustawa z 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach 
i osiedlach. Zmianę tego stanu rzeczy wprowadzono dopiero nowelizacją z dnia 7 stycznia 2000 r.  
w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gdzie zdefiniowano pojęcie działki budowlanej w art. 4 pkt 3a 
oraz wprowadzono art. 209a, równolegle wprowadzono do ustawy o własności lokali przepis art. 32a. 

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbyłem w ramach dyżurów prawnych i obywatelskich szereg 
spotkań z mieszkańcami w sprawie problemów powstających podczas regulowania stanów prawnych 
gruntów. Niezależnie od tego, skargi i zastrzeżenia mieszkańców w przedmiotowej sprawie, przyjmowałem 
także drogą telefoniczną oraz mailową. Na bazie przekazanych przez mieszkańców dokumentów (…) oraz 
informacji w przedmiotowej sprawie sformułowałem trzy interpelacje: z dnia 26 maja 2015 roku, 22 marca 
2016 roku i dzisiejszą z dnia 26 kwietnia.  

Wobec niewystarczających, szablonowych i często lakonicznych odpowiedzi na przedmiotowe interpelacje, 
wnosiłem do Prezydenta Miasta także interwencje i pytania uzupełniające. Wiedza w ten sposób uzyskana 
pozwoliła mi na sformułowanie wniosków oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny wykracza Pan poza uzasadnienie tej uchwały. Historyczne zacięcie rozumiem, bardzo cenię 
Pana kunszt prawniczy, ale uzasadnienie do uchwały jest do uchwały tej konkretnej, a do historii 
korespondencji z Panem Prezydentem i jaką drogą Pan się komunikował z mieszkańcami, to już wykracza 
trochę poza. Bardzo proszę o…”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze Panie Przewodniczący, już konkluduję. 

W każdym bądź razie uchwałę, że Gmina Bielsko-Biała w ciągu kolejnych miesięcy podejmie stosowne 
działania. Jednak tak się nie stało i w konsekwencji inicjatywę musieli przejąć Radni. 

Jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną. Dotychczasowa uchwała z dnia 23 kwietnia 2013 roku nie spełniała 
tutaj oczekiwań mieszkańców, zresztą była – można powiedzieć – martwym aktem prawnym, gdyż na jej 
podstawie uregulowano stan prawny zaledwie dziesięciu wspólnot mieszkaniowych. Tymczasem około  
300 budynków wspólnot mieszkaniowych posiada działki wydzielone po obrysie budynku, niespełniające 
wymogów działki budowlanej. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, iż ogólny bilans przychodów brutto 
Gminy Bielsko-Biała, w związku ze stosowaniem przedmiotowej uchwały, w latach 2013-2015 wyniósł 
jedynie 122.522,19 zł. Sądzę, że…”. 

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

„Ile groszy? – bo niedosłyszałem.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziewiętnaście. 

Sądzę, że przychody generowane dotychczas z realizacji przedmiotowej uchwały nie stanowią znaczącej 
pozycji w rocznych przychodach budżetowych Gminy, zaś ich radykalne uszczuplenie, nie tylko nie naruszy 
interesu finansowego Gminy…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Ale ja bardzo proszę o ciszę, mimo…”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…lecz w dalszej perspektywie…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie Pana, Panie Radny, tylko pozostałych.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„...– dziękuję – …, lecz w dalszej perspektywie ograniczy wydatki budżetowe, z tytułu nakładów 
ponoszonych przez Gminę na utrzymanie działek przyległych, których realne zagospodarowanie przez 
Gminę, z punktu widzenia społeczno-gospodarczego przeznaczenia tych działek, w wielu przypadkach nie 
jest celowe, a nawet może stać się problematyczne. 

Uzyskane w okresie ostatnich trzech lat przychody, z tytułu realizacji powyższej uchwały, nie dyskontują 
kosztów, jakie każdego roku samodzielnie ponosi Gmina Bielsko-Biała jako podmiot właścicielski,  

w związku z należytym utrzymywaniem gruntów stanowiących działki przyległe…”. 

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

„Dwie minuty temu mówił Pan, że konkluduje.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…do działek wydzielonych po obrysach budynku, budynków wspólnotowych. 

Szanowni Państwo,…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Bo trochę publika nie słucha – ja bardzo proszę. Nie wiem dlaczego, bo to jest takie ciekawe i dokładne, 
ale…”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, pomimo tego, iż formalnymi sygnatariuszami przedmiotowego przedłożenia byli Radni 
obojga Klubów – Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Klubu Platformy Obywatelskiej – jednakże zwracam 

się do Szanownych Radnych z Klubu Komitetu Wyborczego Pana Jacka Krywulta,…”.” 

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

„To nie jest uzasadnienie.”. 
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Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…o poparcie przedmiotowej uchwały…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Ale to poparcie jest. 

Panie Radny.”. 

 
Radny Konrad Łoś – w imieniu Klubu Radnych PiS 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…dlatego że przedmiotowa uchwała służy mieszkańcom, realizuje także interes Gminy. Wypełniamy 
proszę Państwa tylko, a może aż, wolę mieszkańców. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Myślę, że chociaż nie jestem w Klubie Wyborców Jacka Krywulta, ale niepotrzebne to było na końcu,  
bo z tego co wiemy i rozmawialiśmy już dawno, wszyscy Radni są za tym rozwiązaniem. Ja bym skrócił – 
jeśli sobie pozwolę na taką dygresję osobistą – bo to, co Pan mówił, wszystko wydaje mi się, że można 
było zawrzeć po prostu w trzech zdaniach: że Pan się tym zajmował, że to się udało i żeby wszyscy 
wiedzieli, że Pan jest skuteczny. I to jakby zamknęło temat. Natomiast takie wywody, zresztą reakcja sali 
jest jaka jest, mnie jest głupio, bo muszę przywoływać do porządku ludzi, bo nie chce się już tego słuchać. 
To była moja osobista dygresja. 

Bardzo proszę – ad vocem Pan Przewodniczący Klubu Adam Ruśniak.”. 

 
Przewodniczący Klubu KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No cóż – podpisuję się pod słowami Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego. Myślę, że ta końcówka 
była niepotrzebna Panie Radny, bo przecież rozmawialiśmy też na Komisji, że nie trzeba nas przekonywać 
do tego żebyśmy to poparli. I tyle.”. 

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

„Dobrze. To zamykamy dyskusję w tej sprawie.  

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Gdybym chciał działać tak jak Pan Łoś to powiedziałbym, że…”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Ale proszę o ciszę. Nie jesteśmy na stadionie, Szanowni Państwo. 

…to dodałbym, że w głosowaniu nie brało udziału dwóch członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości  
nad tą ważną uchwałą, ale tego nie zrobię, bo tak się po prostu nie robi. 

Dziękuję bardzo. 

Przechodzimy do następnego punktu. Ad vocem do mnie Pan… – doczekałem się.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Szanowny Panie Przewodniczący,  

przed momentem mówił Pan, że nie do końca wszystko trzeba mówić. Myślę, że ta uwaga (…), ta końcowa 
Pana uwaga też była nie do końca stosowna. Powstrzymujmy się od takich uwag,…”. 

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

„Stwierdziłem fakt.”. 

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

 „…a szybciej i sprawniej będziemy procedować.”. 

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

„Tak, tak Panie Radny – przyjmuję to oczywiście z pokorą, chociaż nie podzielam tego poglądu. Wydaje  
mi się, że po tej mojej interwencji jakaś równowaga została utrzymana w tych wypowiedziach. A myślę,  
że też moim obowiązkiem jest dbanie o to, żeby ona miała miejsce, a była zachwiana przez chwilę – moim 
zdaniem. Ale oczywiście każdą uwagę przyjmuję pokornie i będę wyciągał z tego wnioski, Panie 
Przewodniczący.”. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

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

„(…) W związku ze zmianami, które na początku były porządku obrad, przechodzimy w tej chwili do punktu 
numer 25, Druk Nr 316 – wersja II, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, 
w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym. 

Ktoś przedstawi to wstępnie? 

Właśnie nie dostrzegłem – tak się Pan tam schował gdzieś. Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Ten projekt uchwały został przygotowany w związku z petycją mieszkańców i ich wnioskami o zmianę 
planu. Zakłada się uszczegółowienie zapisów dotyczących lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Załącznik graficzny obejmuje te jednostki planu, co do których mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia odnośnie 
planu obowiązującego. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie.”. 

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

„Ależ proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

my wycofaliśmy nasz projekt uchwały, związany ze zmianą planu całościową, z tego względu, że wierzymy 
w to, że jest szansa na pewne porozumienie. Zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy  
od przedstawicieli mieszkańców Lipnika, to porozumienie jest – że tak powiem – mocno otwarte i w tym 
momencie oparte na zaufaniu (…), że to jest pierwszy krok do wypracowania faktycznego porozumienia. 
Ale mimo wszystko w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że nie jest to pełny wniosek, który był po raz 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 51 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

pierwszy składany przez mieszkańców Bielska-Białej i później przez grupę Radnych, w tym przypadku  
ta uchwała, ona nie jest stuprocentowym rozwiązaniem sprawy. Mam nadzieję, że ona będzie jeszcze 
początkiem poważnych rozmów i dobrych efektów.  

Dziękuję serdecznie.”. 

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

„Bardzo proszę. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tej sprawie jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy 
Gościnnej i potoku Dębowiec 

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

„Przechodzimy do punktu numer 27, Druk Nr 336, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone  
w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec. 

Bardzo proszę o przedstawienie krótkie i zwięzłe przez Biuro Rozwoju Miasta.”. 

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

„Projekt obejmuje teren położony przy ul. Gościnnej w rejonie istniejącego przedszkola. Przygotowano  
go w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku właściciela przedszkola, który w związku z zamiarem 
powiększenia tej funkcji przedszkolnej wnioskował o zwiększenie powierzchni użytkowej usług. Zostało  
to uwzględnione. Na etapie konsultacji społecznych nie wniesiono do projektu uwag. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja – bardzo proszę.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, 

w tej sprawie przeprowadziłem konsultacje z mieszkańcami…”. 

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

„Społeczne.”. 

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

„…społeczne – w imieniu własnym jako radny, z mieszkańcami, którzy posiadają tam nieruchomości.  
Te opinie były opiniami pozytywnymi co do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.  
I na bazie tych opinii zmieniam swoje stanowisko, które kiedyś wyrażałem, uważając, że to mieszkańcy 
lokalni mają stanowić o prawie. I w tej sprawie będę głosował za.”. 

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

„Dziękujemy za tę wypowiedź. 

Dodam, że Komisja branżowa, czyli Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, wydała opinię 
pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym.”. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej 

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

„Przechodzimy do punktu 28, Druk Nr 337, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi 

ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Kolejny projekt przygotowany na wniosek mieszkańców, a właściwie w związku z ich uwagami składanymi 
jeszcze do projektu Studium. Przewiduje się tutaj wprowadzenie zabudowy w rejonie ulicy Jeździeckiej 
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i Wczasowej – to jest w sąsiedztwie drogi ekspresowej S69 w Straconce. Zmiany po myśli mieszkańców. 
Na etapie konsultacji społecznych nie wniesiono uwag. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. To rzadkość, że nie ma uwag – warte zauważenia. 

Oczywiście Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 29, Druk Nr 338, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Projekt, którego początek miałaby stanowić ta uchwała, również jest proponowany na wniosek 
mieszkańców i zakłada zmianę układu komunikacyjnego w rejonie ulic właśnie wzdłuż Górskiej  
od Zawodzie do Pikowej.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została podjęta.”. 
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Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, 
Czystej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30, Druk Nr 339, tj. Podjęci uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika i Czystej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„W tym rejonie zakłada się uwzględnienie aktualnej koncepcji parkingu wielopoziomowego, a także 
możliwość uwzględnienia pomysłu budowy muzeum bajki i animacji na terenie Studia Filmów 
Rysunkowych.”. 

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

„Jasne. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. 

Opinia Komisji branżowej jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
 

Ad 31 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu 31 porządku obrad, czyli Sprawy różne.  

Na początek, zgodnie z rozstrzygnięciami na początku sesji, udzielono głosu. Pani B_____ M____  
i E____ M___ – bardzo proszę o podejście do nas i przedstawienie swojej sprawy. 

Bardzo proszę. Tutaj proszę podejść do mównicy, do mikrofonu i w krótki zwięzły sposób przekazać  
co Panią gryzie.”. 
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Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu. 

Ja tutaj głównie mam skierowane pismo do Pana Prezydenta, który niestety jest nieobecny. I jestem tutaj 
w imieniu…”. 

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

„Jest trzech Zastępców.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…mieszkańców osiedla Mikuszowice Śląskie. Przeczytam krótko, żeby Państwa tutaj nie nudzić, a Panu 
zostawię później pismo z podpisami osób, które tutaj podpisały te listy. A więc zaczynam. 

<<W związku z planowaną inwestycją przy ul. Pokoju __, my mieszkańcy ulicy Przełom i osoby 
będące (…) stroną w postępowaniu administracyjnym o warunkach zabudowy, jesteśmy 
zaniepokojeni, ponieważ nasze argumenty nie są brane pod uwagę przez Panią architekt, 
która prowadzi sprawę. Zamierzona inwestycja…>>”. 

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

„Mówimy o pracownicy Urzędu – tak?”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak. Tak. 
<<Zamierzona inwestycja jest sprzeczna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z dnia…>>”.  

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„ <<…z dnia 29 maja 2012 roku i wnioskowany teren jest pod zabudowę tylko jednorodzinną. 
Inwestor zamierza nam wprowadzić na terenie budownictwo wielorodzinne o podwójnej linii 
zabudowy, co jest sprzeczne z charakterem istniejącej już zabudowy na tym terenie. Ponadto 
zmiana ukształtowania terenu, przewidziana jest wzdłuż granic nieruchomości pod drugi 
budynek, a położenie tego budynku uniemożliwi odprowadzenie wód opadowych w stronę 
ulicy Pokoju. Tak więc obawy sąsiadów na działkach przylegających są uzasadnione. Prosimy 
również o zwrócenie uwagi na uciążliwość inwestycji dla mieszkańców przy ulicy Pokoju, 
Dzięciołów, Długiej, gdyż zakłóci to spokój i charakter całej zabudowy domkami 
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jednorodzinnymi, ponadto działki w obrębie inwestycji stracą na wartości. W duchu dobrej 
relacji prosimy o pozytywne dla mieszkańców rozpatrzenie sprawy. Prosimy  
o niedopuszczenie, aby (…) wnioskowana nieruchomość zmieniła (…) całość urbanistyczną 
okolicy oraz negatywnie oddziaływała na sąsiednie nieruchomości.  

Z poważaniem. >> 

I podpisali się tu mieszkańcy osiedla Mikuszowice. I w załączniku mamy 49 podpisów, które po prostu 
negują tę całą inwestycję. I ja to pismo i te podpisy składam na ręce tutaj Pana, w razie czego  
do przekazania dla Pana Prezydenta, który jest w tej chwili nieobecny.”.  

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

„Znaczy proceduralnie to nawet jak Pani tylko wystąpi to już nadaje Pani bieg sprawie i to musi, 

niezależnie od mojej woli dotrzeć.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dobrze.”. 

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

„Czy coś Pani chciała dodać?”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja nic. Jeżeli ktoś z Państwa by miał jakieś pytania, mamy tu Pana, który ewentualnie bardzo adekwatnie 
by odpowiedział na wszystkie zadane pytania.”. 

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

„Znaczy nie wiem, w imieniu Pana Prezydenta na pewno ktoś, bo ja sprawy osobiście nie znam – bo nie 
znam przecież spraw, które toczą się w Wydziale Urbanistyki i Architektury – ale widzę, że Pan Prezydent 
Kamiński ma już mikrofon i na pewno się odniesie do tej sprawy. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Szanowna Pani,  

Pani odczytała pismo, które zostało złożone do Pana Prezydenta 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania 
warunków zabudowy. Ja chciałbym zauważyć, że w dniu dokładnie 8 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta 
Czechowic-Dziedzic wydał tę decyzję, więc nie ma mowy o tym, że Państwo wnosicie uwagi do wydanych 
warunków zabudowy. Natomiast w chwili obecnej jest prowadzone postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania pozwolenia na budowę (…), jest już projekt decyzji przygotowany.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 
 

Strona 57 z 67 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Ja tutaj Szanowni Państwo [powiem], żeby nie było wątpliwości, dlaczego jest mowa – inwestorem tego 
przedsięwzięcia jest Pan Lubomir Zawierucha. W związku z powyższym Urząd wystąpił o organ zastępczy, 
o wyłączenie z tego postępowania. Dlatego ta decyzja była wydawana przez Burmistrza Miasta Czechowic-
Dziedzic i jest prawomocna ta decyzja…”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale czy Pan…”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I w tej chwili – jeżeli Pani pozwoli, skończę – my wystąpiliśmy, dokładnie 8 grudnia 2015 roku,  
do Wojewody Śląskiego również żeby wyłączył nas z tego postępowania, natomiast Wojewoda Śląski, 
pismem z dnia 7 stycznia 2016 roku stwierdził, że w związku z tym, że tutaj inwestorem nie jest kierownik 
jednostki, czyli Prezydent Miasta Bielska-Białej, tylko jego Zastępca i nie ma w tym przypadku zależności 
służbowej, Pan Prezydent Jacek Krywult upoważnił mnie do podpisania takiej decyzji w jego imieniu. 

Jeszcze tytułem, że tak powiem, wyjaśnienia wspomnę, że nie ma mowy o budynku wielorodzinnym, tylko 
jest pozwolenie na (…) budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych  
w zabudowie bliźniaczej.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czy ja bym mogła, bo zgłosiłam też również do wypowiedzi tutaj Pana, ponieważ my jako strony 
postępowania nie otrzymujemy ani… Otrzymaliśmy jedno pismo z Urzędu z Czechowic, gdzie ze względu 
na to, że jest niezgodne z planem zagospodarowania, decyzja została cofnięta, natomiast Urząd Miasta 

Wydział Architektury,…”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowna Pani…”.  

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…proszę Pana, nas nie informuje jako strony (…) postępowania. 

Jako strona postępowania bierzemy udział w wydaniu zgody na pozwolenie na budowę (…) o warunkach 
zabudowy. Jesteśmy kompletnie niebrani pod uwagę. Czy rozumie to Pan? Nie dostajemy żadnych pism. 
Nie mamy wglądu do dokumentacji (…) – nam uniemożliwia również Pani architekt.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale tylko proszę jakby doprecyzować to, dlatego że mówimy o czymś – o decyzji, która została wydana  
i (…) ta decyzja się uprawomocniła i ta decyzja…”. 
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Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale my nic nie dostajemy – nie rozumie Pan tego? Jak my mamy nawet się do czegokolwiek odwołać, 
jeżeli nic nie dostajemy, wszystko się robi poza naszymi plecami?”.  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowna Pani, 

jeżeli Państwo byliście stroną w postępowaniu – a tak Pani mówi i tak było…”.   

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jesteśmy.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…to Państwo zostaliście poinformowani o tym, że taka decyzja została wydana. Państwo mieliście prawo 
od tej decyzji się odwołać.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale myśmy nie otrzymali żadnej decyzji. Czy Pan tego nie rozumie? Do Pana nie dociera takie słowo,  
że nie otrzymaliśmy?”. 

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

„(…) Ja myślę, że do Pana Prezydenta dociera. (…) Jeżeli Pan Prezydent pozwoli.  

Bo w tej chwili skupiamy się na doręczeniu – tak myślę – na skutecznym doręczeniu. Bo z mocy prawa, 
jeżeli Pani jest stroną, to obowiązek jest na Urzędzie rozumiem; w tym wypadku – ponieważ jest zastępcze 
– Czechowic-Dziedzic. To tam w zasadzie należy sprawę poruszyć (…), bo oni muszą mieć potwierdzenie 
nadania listu, bo do tego się sprowadza ta dyskusja.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Pan M___, którego ja zgłosiłam, może zejść i tutaj udzielić głosu na momencik?”.  

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

„Tak, tylko na razie mówimy o tym, że Pani nie dostała dokumentów, które oczywiście Pani powinna 
dostać. Jeżeli tak było, to nie odpowiada w tej konkretnej sytuacji za to Urząd w Bielsku-Białej, tylko  
w Czechowicach. Ale jeżeli jakieś dodatkowe informacje Pan M__ ma, to zapraszam tutaj żeby to wyjaśnić. 
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Tylko bardzo proszę o skrótowe przedstawienie.  

Bardzo proszę, zapraszam Pana. Rada w głosowaniu udzieliła Panu głosu, tak że jak najbardziej może  
Pan wystąpić. I teraz myślę jakaś taka merytoryczna…”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry...”. 

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

„Dzień dobry.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwo Radni. Dzień dobry Panie Przewodniczący. 

Tutaj pojawia się nieprawidłowość. Nie wygląda to tak, jak Pan to referuje. Więc proszę Pana ja jestem 
uczestnikiem postępowania administracyjnego, gdzie Kodeks postępowania administracyjnego daje  
mi prawa wglądu do dokumentacji. W Prawie budowlanym pojęcie „dokumentacji” to jest: projekt 
techniczny, opis techniczny, kosztorys ślepy, rysunki techniczne, przekroje i inne rzeczy.  

Prawda jest taka – po raz pierwszy przedstawiciel inwestora zwrócił się do nas za pomocą pisma,  
że ma zamierzenie inwestycyjne na dwa budynki jednorodzinne. Następnie dostajemy zawiadomienie  
– do tego pełne prawo ma inwestor – na cztery budynki dwulokalowe i bez wglądu do dokumentacji. 
Załącznikiem do dokumentacji…”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli możemy stwierdzić, że byli Państwo w trakcie postępowania informowani o tym, co się działo  
– tak?”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan pozwoli, skończę – dobrze? 

Jest mapa zasadnicza, z mapy zasadniczej nikt niczego nie wyczyta. Dlaczego w ten sposób stanowczo  
i zdecydowanie mówię. 43 lata pracuję w budownictwie. W 1973 roku uzyskałem uprawnienia  
do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi, budowlano-montażowymi, więc wiem o czym 
mówię. I sytuacja jest taka: za każdym razem przybywamy jako uczestnicy postępowania do Czechowic, 

dostajemy plan sytuacyjny, który się nazywa mapą zasadniczą, na której jest pokazany obiekt  
do wyburzenia. Nie ma żadnego rysunku, który by lokalizował obiekt w odległości od ścian i innych rzeczy, 
od granic.  

Otrzymujemy decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. W treści dokumentu jest napisane  
<<w uzasadnieniu>>. Bardzo rzetelnie, solidnie sporządzona dokumentacja, jeżeli chodzi o decyzję,  
z powołaniem na odpowiednie akty normatywne.  

Pisze się tak, że: <<Dana decyzja nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji. >>. Pisze to i podpisuje 
Burmistrz.  
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Dalej: <<Dopiero projekt budowlany planowanych obiektów, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie 
na budowę, precyzuje lokalizację obiektów na działce inwestycyjnej, ich wymiary, wyposażenie  
w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz przedstawia zastosowane rozwiązania zabezpieczające ochronę 
interesów osób trzecich. >>. Więc jak myśmy mogli się wypowiadać na temat czegoś, czegośmy nie widzieli, 
bo dopiero będzie? 

Dalej: <<Wyniki analizy – jako załącznik mówi wyraźnie: zgodność inwestycji ze Studium. Zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej,  
w przyjętym w uchwale Rady Miasta XIX numer, z dnia 29 maja 2012 r., wnioskowany teren znajduje się 
w obszarze MN.>>. Czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co jest do dzisiaj. Pojawia się 
zadanie inwestycyjne MNB, czyli nie ma chyba – może się mylę – uchwały Rady, która zmienia ten teren 
pod inną zabudowę.  

Dalej, mówię o tym – którzy my dostajemy dokumenty do ręki: <<Wnioskowana inwestycja jest sprzeczna  
z ustaleniami Studium.>>. I na tym się kończy cała rozmowa.  

Jeżeli to jest wszystko dobre, to na podstawie tego Państwo wydają pozwolenie na budowę? Otrzymujemy 

zawiadomienie – jeżeli to jest zakończone postępowanie administracyjne – otrzymujemy zawiadomienie, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku o pozwolenie na budowę czterech budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, ale już bez dwulokalowych, wraz z instalacjami  
–i wszystko jest cacy, w porządku. Pojawiają się poważne roboty budowlane, które są ujęte w ustawie 
Prawo budowlane i w warunkach technicznych, jakim winny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie,  
że wprowadza się niwelację, czyli narusza się art. 29, który mówi o stosunkach wodnych, o wodzie,  
o nachyleniu. Nie ma tego projektu. Na dzień rozmowy pytam: proszę pokazać. Różnica poziomów 
rzędnych nawiązanych, między najwyższym punktem parceli a najniższym, jest 5 metrów. W jaki sposób 
place, parkingi, drogi pokonają tę różnicę poziomu? – bo są namalowane w planie sytuacyjnym drogi, 
place, parkingi. Brak krat ulicznych, brak odwodnienia, brak murów oporowych – na dzień, kiedy myśmy 
jako uczestnicy postępowania przychodzili na każde wezwanie na spotkania. Więc jak wyrazić opinię 
techniczną, jak powiedzieć o swoich wątpliwościach? Ja ze swoim budynkiem i Pani znajduję się 5 metrów 
niżej od poziomu parkingu, podobno projektowanego. I dlatego jesteśmy zaniepokojeni, zaniepokojeni,  
bo znam sytuację ze swojej pracy, jeżeli gdziekolwiek indziej się działy nieprawidłowości, to na przykład 
Pan Juszczyk przychodził do mnie jako do szefa kontroli jakości i z Panią S___________ analizowali 
dokumenty Hotelu Magnum, różnych innych rzeczy, wytykali nieprawidłowości, wykazywali troskę  
o zapylenie pyłami ołowiowymi z młynów kulowych w „akumulatorce”. A tutaj 5 metrów od mojej działki 
buduje się obiekt, który mogę nazwać ZOR-3, ZOR-4 przy ul. Piastowskiej i wmawia się mi, że jest 
wszystko w porządku. Jak pytam się o sposób odprowadzenia wody z połaci dachowej, z parkingów  
i z dróg – odpowiada mi się, że <<chyba będzie, jest tam to gdzieś>>.”. 

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

„Panie E_______, myślę, że Pan przedstawił sprawę. Myślę, że wiemy, na czym polega problem.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, że się rozgadałem.”. 

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

„Wybaczamy. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Pan tutaj wszystko ładnie opowiada, natomiast myli dwa postępowania i dlatego jest wrażenie, że coś się 
nie zgadza. Przede wszystkim w związku z tym, że na tym terenie nie ma planu miejscowego, inwestor 
musiał wystąpić o warunki zabudowy. Warunki zabudowy w momencie, jak się o nie występuje, to nie 
trzeba składać żadnego projektu budowlanego, do którego Pan mógłby się odnosić. Warunki zabudowy 
stwierdzają, czy na danym terenie, w jakim procencie, w jakiej wysokości i innych parametrach może być 
zrealizowany lub nie, dany budynek mieszkalny. Prawdą jest, że faktycznie na początku – z tego,  
co ja znam akta sprawy, ale jeżeli tutaj Pan chciałby bardziej szczegółowo, to myślę, że Pani Naczelnik 
odpowie – był wpierw wniosek o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego, ale w związku z tym,  
że jest tam Studium, które absolutnie nie wiąże tej decyzji, ale jednak wyznacza kierunki gminy, inwestor 
zdecydował się po jakby, powiedziałbym tutaj, wewnętrznym troszkę tutaj sprzeciwie w zakresie tej 
inwestycji, na to żeby przekwalifikować swój wniosek na budynki jednorodzinne, co się stało. W związku  

z powyższym, Państwo – oczywiście jak Pan sam mówi i tutaj troszkę zaprzecza Pan słowom Pani, która 
mówi, że nie była informowana – byliście Państwo informowani, bo oglądaliście na pewno analizę 
urbanistyczną, która była przygotowana przez Burmistrza Miasta Czechowic-Dziedzic. 1 stycznia 2015 roku 
została wydana ta decyzja i ta decyzja jest obowiązująca. Na jej podstawie, teraz w październiku – czyli 
przeszło po roku prawie – wystąpił inwestor o pozwolenie na budowę. (…) Oczywiście do uzyskania 
pozwolenia na budowę inwestor przedstawił projekt budowlany i Państwo możecie się do niego odnosić.  

Z tego co ja wiem, głównym problemem od samego początku była kwestia zalewania, potencjalnego 
zalewania działek, w związku z tym, że teren jest pochyły. Chcę zauważyć, że w związku z tym,  
że Państwo wnosiliście pisma w trakcie, a przez to, że decyzja administracyjna nie była wydawana,  
to Państwo nie będziecie otrzymywali – bo nigdy nie jest tak, że po prostu w trakcie decyzji 
administracyjnej wszelkie pisma są traktowane jako w sprawie. I musimy się do nich odnieść  
w uzasadnieniu wydanej decyzji – wtedy otrzymacie Państwo wszelkie informacje, jak został rozpatrzony 
ten wniosek.  

Ja, jeżeli mogę powiedzieć, tutaj już troszkę szczegółów zdradzić, to w sprawie tutaj Państwo 
podnosiliście, że nie było wskazanego sposobu odprowadzania wód deszczowych. Więc ja chciałbym tylko 
zauważyć, że w załączniku do niniejszej decyzji wskazane zostało w części opisowej, planowane docelowo 
rozwiązanie do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu, poprzez zbiornik retencyjny 

wspomagany systemem pompowym z najniżej położonej studzienki, projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Odpowiednio orientacyjny przebieg planowanej kanalizacji przedstawiony został na rysunku projektu 
zagospodarowania terenu. Więc wszelkie wątpliwości, które Państwo mieliście w tym zakresie, się mieszczą 
i są one zgodne z tym, jaką wydał decyzję Burmistrz Miasta Czechowic-Dziedzic, czyli dotyczącą 
powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i wysokości budynków.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę o takie krótkie się odniesienie. Ja tylko dodam, że sprawa i tak nie zakończy się  
na posiedzeniu sesji. Ponieważ Państwo oficjalnie wystąpili, więc będzie szczegółowa odpowiedź  
na wszystkie Państwa pytania. Rozumiem, że jednym z problemów, które Was dotknął, jest brak informacji 
pełnej na temat tej inwestycji. Myślę, że ona jest, w tej odpowiedzi oficjalnej na pewno będzie rozwiązanie 
tego problemu, bo jeżeli jesteście stroną, to ta informacja jak najbardziej się Wam należy. 

Ale bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałbym do Pana odpowiedzi nawiązać. Ona jest, tak jak właśnie – przepraszam, że tak powiem – jak 
wszystkie wypowiedzi, tutaj w tym Urzędzie, wymijające i niedotykające problemów, o których  
my mówimy.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wolałbym żeby Pan nie generalizował, bo tych decyzji wydaje się i wypowiedzi tysiące – i jeżeli takie 
stwierdzenie, to może być dla kogoś obraźliwe. Po prostu chciałem zwrócić na to uwagę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Ja odpowiadam, jakie wrażenie odniosły osoby znajdujące się w strefie oddziaływania obiektu, więc 
taka jest prawa. Kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie mówi, że mam prawo dostępu  
do dokumentów na każdym etapie postępowania, mam prawo wynotowywania, wypisywania, łącznie  
z prośbą o zaakceptowanie moich zapisów. Mam się zapoznać z dokumentacją przedmiotowej sprawy. 
Wszyscy, którzyśmy tutaj byli w Urzędzie Miejskim, nie otrzymaliśmy prawa wglądu do dokumentacji.  

Ja nie mówię o posiadaniu na własność czy do domu – nie otrzymaliśmy do wglądu. Tylko zdawkowe 
odpowiedzi: „że chyba jest, że jest, że powinno być i…”. 

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

„Rozumiemy. Ja myślę, że Państwo…”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…jeszcze jedno pytanie, bo nie zrozumiałem Pana, a tak jak Pan mówi, nie chcę nikogo obrazić. Za długo 
pracuję, bo już mam __ lata, więc w budownictwie bez przerwy i bez przerwy w jednej firmie w Bielskim 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego i prawie że wszystkie budowy w Bielsku były budowane…”. 

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

„Ale to pytanie jakby Pan zadał.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„I teraz Pan powiedział, że myśmy dostali pismo, w którym jest rozwiązanie o komorach, 
przepompowniach. To ja wnosiłem tej Pani, że połowę terenu 1.040 m2 można zrzucić wodę i ścieki  
do kanalizacji [przy ul.] Pokoju, ale przy różnicy poziomów 5 metrów niczym się nie da. Zbiornik retencyjny  
z tak potężnej powierzchni musiałby być olbrzymią inwestycją, żeby przyjąć tysiące metrów kwadratowych, 
z przepompownią na pompę pływakową i odprowadzić. Pani była miła i nie dostali…”.  

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

„Proponowałabym już nie wchodzić w takie szczegóły techniczne, bo to…”. 
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Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan mówił o szczegółach. 

Myśmy nie dostali takiego pisma, w którym by wyjaśniano nasze wątpliwości odnośnie wody opadowej, 
wody z połaci dachowej i wody na przykład, jeżeli chodzi o parkingi, drogi dojazdowe. Tyle mam uwag. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odpowiem po raz kolejny. 

W związku z tym, że to postępowanie nie zostało zakończone, wszelkie pisma, które wpływają w trakcie 
postępowania mamy obowiązek odpowiedzieć na nie w uzasadnieniu. W tym uzasadnieniu, kiedy wydamy 
decyzję, będą Państwo mieli odniesienie się do wszelkich spraw, o które Państwo wnosiliście, również  
w kwestiach tych dotyczących stosunków wodno-prawnych.”. 

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

„Okej.  

Bardzo proszę ad vocem – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

w pewnym czasie Państwo poprosili mnie o konsultacje w tej sprawie i prosili mnie o swoje uwagi.  
W związku z powyższym odbyłem spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Architektury, na którym Pan 
Naczelnik wytłumaczył mi, na którym etapie postępowania jesteśmy, jak wygląda sprawa, jak wygląda 
projekt. 

Moje uwagi natury ogólnej są dwie.  

(…) Pierwsza podstawowa uwaga to jest taka, że w wyniku takiego a nie innego przepisu prawa, warunki 
zabudowy niekoniecznie muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. To jest 
niestety…”. 

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

„Zwracam uwagę, ad vocem jest minutowe w naszej Radzie.”. 

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

„Dobrze. Okej.  

To jest niestety sprzeczne, ale możliwe. Takich przykładów mamy bardzo dużo, kiedy miasto wydaje 
pozytywną opinię, jeżeli chodzi o warunki, a warunki są niezgodne. To jest pierwsza uwaga.  

Druga uwaga – natury takiej bardziej dotykającej tych mieszkańców, a potem konsekwencją jest to,  
iż system zabudowy stworzy na tej działce drugą linię zabudowy. Wzdłuż ulicy Pokoju jest tylko jedna linia  
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zabudowy po tej stronie, a wydanie pozwolenia na budowę w taki sposób spowoduje wyłom  
i da w konsekwencji możliwość powstania budynków w drugiej linii zabudowy, bez należytych sięgaczy. 
Oczywiście zmieni to stan istniejącej zabudowy, zmieni stan stosunków międzyludzkich. 

Mam apel, niekoniecznie do zrealizowanie przez Pana Prezydenta, ale mój apel jest następujący. Panie 
Prezydencie, otóż dostał Pan możliwość wybudowania dwóch, w zasadzie czterech budynków. Pierwszy 
budynek podwójny, bliźniaczy przy pierwszej linii zabudowy, drugi w drugiej linii zabudowy. Ja wiem,  
że z punktu widzenia biznesowego bardziej opłaci się Panu wybudować te dwa budynki, natomiast w imię 
interesu..”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący – czy mogę?”. 

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

„Już kończę. 

…w imię interesu społecznego należałoby się zastanowić, korzystając z prawomocnej…”. 

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

„Panie Radny, ale Pan wchodzi w jakieś doradztwo inwestycyjne, czas Panu minął.”. 

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

„Okej. Ale Panie Przewodniczący, ponieważ temat jest bardzo skomplikowany można skorzystać z 
istniejącej…”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale z całym szacunkiem, Szanowni Państwo...”. 

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

„To się umówcie może poza sesją.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…szanujmy się tutaj wszyscy wewnętrznie. Przepisy prawa obowiązują wszystkich jednakowo.  
Na tej sali…”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale nie pozwolił mi Pan jeszcze skończyć.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…nie powinno być takiego miejsca, że jakieś apele Radnych, dlatego że inwestorem jest w tym przypadku 
Zastępca Prezydenta i w związku z powyższym apel o to, że może najlepiej – nie wiem…”. 

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

„Panie Prezydencie – ma takie prawo i z tego prawa bardzo...”. 

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

„Czas Panu minął, Panie Radny, bardzo mi przykro. Proszę kończyć.”. 

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

„Uważam, że jeżeli warunki zabudowy zostały wydane w ten sposób, może Pan wykorzystać je w całości, 
bo to jest zgodnie z prawem, ale może Pan wykorzystać w części, w imię interesu społecznego.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Myślę, że przy wydawaniu wszystkich decyzji, Urząd interes społeczny również bierze pod uwagę. 

Dziękujemy Państwu. Oczywiście zgodnie z procedurą otrzymacie pisemną odpowiedź na poruszane przez 
Państwa sprawy. To pismo, które Pani [przekazała] oczywiście znajdzie się u Pana Prezydenta. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B_________ M___ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękujemy bardzo.”. 

 
Wnioskodawca – Pan E_____ M___ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo za wysłuchanie i przepraszam, jeżeli uchybiłem procedurą. 

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

„To mieliśmy tutaj gorsze sprawy – spokojnie. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Moje pytanie dotyczy inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. na terenie dzielnic Komorowice, Hałcnów.  

Od jakiegoś czasu jest bardzo głośno o budowie gazociągu wysokiego ciśnienia w relacji Skoczów-
Komorowice-Oświęcim, która to budowa ma być realizowana przez GAZ-SYSTEM S.A. i trasa tego 
gazociągu ma prowadzić wzdłuż istniejącego gazociągu wysokoprężnego, poprzez te dwie dzielnice 
Komorowice, Hałcnów. Ta inwestycja budzi dość duże emocje w społeczeństwie, w związku z tym 
chciałbym prosić o informację taką dość wyczerpującą na ten temat. 
 Na ile zamiar budowy tego gazociągu jest nam znany? 
 Czy Urząd Miejski w jakikolwiek sposób uczestniczy bądź uczestniczył w postępowaniach związanych  

z tą inwestycją? 

(…) Ja bym prosił o pisemną [odpowiedź] żeby nie przedłużać może. 

▪ Czy Urząd reprezentuje w jakikolwiek sposób interesy mieszkańców miasta w tych postępowaniach? 

▪ Czy może udzielił mieszkańcom miasta pomocy prawnej, informacyjnej lub doradczej, związanej  
z prowadzonymi postępowaniami? 

▪ I czy w ogóle ktokolwiek z mieszkańców miasta zwrócił się do Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie 
jakiejkolwiek pomocy w tej sprawie?”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Ja w takiej kwestii drobnej, ale takiej, która może się okazać dość znacząca. Mianowicie na toalecie 
miejskiej przy ul. Mickiewicza są pomylone numery alarmowe telefonów. Przy pogotowiu widnieje numer 
998, a przy straż pożarnej 999, natomiast nie ma telefonu do administratora i myślę, że to należałoby 
uzupełnić. 

Dziękuję.” 

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

„Myślę, że uwaga jest słuszna. Myślę, że tutaj w obu sprawach nie ma na co odpowiadać. Pierwsza – 
odpowiedź będzie na piśmie. Druga sprawa jest prosta – nie będziemy komentować.”. 
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Ad 32 
Zakończenie obrad 

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

„Zatem wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Godz. 13.27. 


