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Protokół Nr XVIII/2016 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XVIII sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 maja 2016 r. z działalności 

Prezydenta Miasta w I kwartale 2016 roku według stanu na dzień 31 marca 2016 roku. 
SPR. NR 37 

 
6. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 kwietnia 2016 r. z realizacji 

Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2016 r. 
SPR. NR 38 

 
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 
SPR. NR 39 

 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca  

2016 roku. 
SPR. NR 40 

 
9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie i perspektywach Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
DRUK NR 373 + KOREKTA 

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

DRUK NR 374 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/78341.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/65438.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/78370.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/78563.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_373.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_373_korekta.doc
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_374.pdf
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12. 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 375 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 367 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 363  

 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2015". 
DRUK NR 365 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 362 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 364 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bielsko-Biała. 
DRUK NR 370 
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, ozn. jako działka 223/27, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Żywieckiej 15a na rzecz współwłaścicieli 
nieruchomości ozn. jako działka 6386. 
DRUK NR 343 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 50 

stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 
DRUK NR 366 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 54/9, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1213. 
DRUK NR 368 

 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 
DRUK NR 371 
 

23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie 
miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 
DRUK NR 372 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 342 - II wersja 

 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_375.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_367.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_363.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_365.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_362.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_364.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_370.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_343.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_366.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_368.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_371.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_372.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_342_wersja2.pdf
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25. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  
i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 369 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Elektronicznych, 

Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 344 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 345 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 346 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 347 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki Bielsku-Białej. 
DRUK NR 348 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 349 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 350 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 351 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół 

Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 352 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 353 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 354 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 355 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 356 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 357 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 

likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych. 
DRUK NR 358 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 

likwidację Technikum dla Dorosłych nr 1. 
DRUK NR 359 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 

likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1. 
DRUK NR 360 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_369.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_344.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_345.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_346.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_347.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_348.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_349.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_350.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_351.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_352.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_353.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_354.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_355.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_356.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_357.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_358.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_359.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_360.pdf
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43. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 361 

 
44. Sprawy różne. 

 
45. Zakończenie obrad.  

 
 
 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2016 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radny Krzysztof Jazowy – nieobecność usprawiedliwiona, 
Radna Małgorzata Zarębska – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pana J____ Ł____ Przewodniczącego Rady Osiedla „Kopernika” (złożony ustnie  

do Przewodniczącego Rady Miejskiej) o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 44. „Sprawy 
różne” w sprawie połączenia komunikacyjnego z tężniami w Jaworzu (Załącznik Nr 6 do protokołu). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_361.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś: 
 

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 w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu J_______ Ł_____ 
Przewodniczącemu Rady Osiedla „Kopernika”  w punkcie 44. „Sprawy różne.” 
 

 
2) Wniosek Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej Pana Klaudiusza Komora (wniosek złożony ustnie  

do Przewodniczącego Rady Miejskiej)o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 9 porządku obrad. 
 

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 w drodze głosowania      u d z i e l i ł a    g ł o s u     Prezesowi Beskidzkiej  
Izby Lekarskiej Panu Klaudiuszowi Komorowi w punkcie 9: „Informacja Prezydenta Miasta o stanie 
i perspektywach Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-
Białej”. 
 

 
3) Wniosek Pana R_____ C_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 44. „Sprawy 

różne” w sprawie Banku Chleba (Załącznik Nr 7 do protokołu). 
 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu R_____ C_______  
w punkcie 44. „Sprawy różne.” 
 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Dariusz Michasiów 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dalszego finansowania klubu piłkarskiego TS Podbeskidzie”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.77.2016.  

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „koncepcji dalszego funkcjonowania Stadionu Miejskiego”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.75.2016.  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „strefy kibica na Euro 2016”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.76.2016.  

▪ Zgłosił interpelację w sprawie „wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu oraz hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.78.2016.  

 
Radny Karol Markowski 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Przechód Dworcowy”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.79.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oznakowania wiaduktu kolejowego przy ulicy Mazańcowickiej  
w Komorowicach”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.80.2016.   

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przywrócenia przystanku autobusowego przy ul. Piastowskiej w kierunku 
Hulanki”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.81.2016. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ustalenia procedur przyspieszających porządkowanie oznakowania dróg”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych"2016 rok: RM.0003.82.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017  
– z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa drogowego”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych"2016 rok: RM.0003.83.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
▪ Przedstawił interpelację Radnej Małgorzaty Zarębskiej w sprawie „czynności ustalających przebieg granic 

działek ewidencyjnych przy ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej 16”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.84.2016. 

▪ Przedstawił interpelację Radnej Małgorzaty Zarębskiej w sprawie „przebudowy ulicy Cieszyńskiej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.85.2016. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia remontu osiedlowej infrastruktury technicznej  

w rejonie ulic: Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych"2016 rok: RM.0003.86.2016. 

▪ Przedstawił interpelacje w sprawie „zagrażającego bezpieczeństwu ludzi stanu technicznego nawierzchni  
i niezabezpieczonej skrzynki elektrycznej na terenie przystanku autobusowego Wapienica-Centrum”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.87.2016. 

 
Radna Grażyna Nalepa    
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejazdu kolejowego w Mikuszowicach Krakowskich”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.88.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wdrożenia profilaktycznego, przesiewowego badania słuchu  

u dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas pierwszych na terenie gminy Bielsko-Biała”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.89.2016. 
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O godzinie 10.37 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
 
 

O godzinie 10.46 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

  
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Konrad Łoś. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 maja 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2016 roku według stanu na dzień 31 marca 2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do Sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2016.BJ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 10 maja 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2016 roku według 

stanu na dzień 31 marca 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 37) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 37. 
  
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 w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2016.BJ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 maja 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale  
2016 roku według stanu na dzień 31 marca 2016 roku. 

 
 

Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 kwietnia 2016 r.  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w I kwartale 2016 r. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 kwietnia  
2016 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 

2016 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.  
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 38) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pani Urszula Godyń. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 38. 
  
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   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 kwietnia 2016 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2016 r. 
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Ad 7 
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawiła Pani Magdalena Chodyniecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 39) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 39. 
  
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     sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 

 
Ad 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 
2016 roku 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  

od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
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Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 40) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

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

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 40. 
  
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     sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-
Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku. 

 
Ad 9 
Informacja Prezydenta Miasta o stanie i perspektywach Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

 
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski – wnioskodawca 
punktu. 

 
Informację o stanie i perspektywach Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  

w Bielsku-Białej przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
 

Informacja Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Dyrektor Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Pan Rafał Muchacki, Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
Pan Klaudiusz Komor, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Radny Roman Matyja, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Radny Konrad Łoś.  
 
 
Dokumentacja przekazana przez Dyrektora BCO SM Pana Rafała Muchackiego na ręce Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
O godzinie  12.56 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 15-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
______________________  
 
 

O godzinie  13.36 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

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

na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 373) oraz korekta znajdują się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 373 wraz z korektą. 
  
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 XVIII/326/2016 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

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

na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 374) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 374. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/327/2016 

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

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

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

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 375) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 375. 
  
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 XVIII/328/2016 

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 uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta 

Bielska-Białej, przedstawił 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 367) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 367. 
  
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 XVIII/329/2016 

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

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 363) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 363. 
  
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. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/330/2016 

w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanych przez właścicieli nieruchomości 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-
Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015" 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015", przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ 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 365) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski.  

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 365. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/331/2016 

zmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację  

"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2015" 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Chodyniecka – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Polityki Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 362) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 
 

 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 362. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/332/2016 

w sprawie trybu powoływania członków  
oraz organizacji i trybu działania  

Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego 

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała, 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 364) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 364. 
  
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 XVIII/333/2016 

w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego  
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  

przez Gminę Bielsko-Biała 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość (tj. wnioskodawców), 

przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Pani Anna Nawrocka - Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, Radny Roman Matyja, Radna Gorgoń-Komor, Radna Grażyna Nalepa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał negatywną 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 370) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 370. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    p o d j ę ł a    uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała. Projekt uchwały nie uzyskał 
wymaganej większości. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, ozn. jako działka 223/27, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Żywieckiej 15a na rzecz 
współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6386 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 223/27, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 

Żywieckiej 15a na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6386, 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 343) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 343. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/334/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 223/27, 

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Żywieckiej 15a  
na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 6386 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 50 
stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 366) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 366. 
  
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 XVIII/335/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
przy ul. K. Brodzińskiego 50 stanowiących  

własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 54/9, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1213 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 
 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 54/9, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  

ozn. jako działka 1213, 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 368) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 368. 
  
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 XVIII/336/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 54/9, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych  

nieruchomości ozn. jako działka 1213 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej  

na 2016 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ 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 371) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 371. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/337/2016 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Bielska-Białej  

na 2016 r. 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych  
na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi, 

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 372) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 372. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/338/2016 

uchylająca uchwałę w sprawie  
wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych  

na terenie miasta Bielska-Białej  
oraz o dalszym postępowaniu z nimi 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (II wersja). 

 
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 342 - wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 342 - II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/339/2016 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r.  

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

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej  
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała,  
a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu Miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  
i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-

księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Bielsko-Biała, 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 369) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 369. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/340/2016 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek  

dla których organem prowadzącym  
jest Miasto Bielsko-Biała 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował wspólną dyskusję  

w zakresie spraw ujętych w punktach od 26 do 43 porządku obrad. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych RM. 

 
Informacje na temat projektów uchwał przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Oświaty. 

 
Przedmiotowy 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 344) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 344. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XVIII/341/2016 

w sprawie wyłączenia  
III Liceum Profilowanego  

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

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 345) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 345. 
  
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 XVIII/342/2016 

w sprawie likwidacji  
III Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 346) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 346. 
  
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 XVIII/343/2016 

w sprawie wyłączenia  
IV Liceum Profilowanego  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
 

Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 347) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 347. 
  
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 XVIII/344/2016 

w sprawie likwidacji  
IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 348) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 348. 
  
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 XVIII/345/2016 

w sprawie wyłączenia  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych  

im. Franciszka Kępki Bielsku-Białej 

 

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



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

  

RM.0002.4.2016 
 

  Strona 29 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 349) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 349. 
  

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 XVIII/346/2016 

w sprawie likwidacji  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 350) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 350. 
  
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 XVIII/347/2016 

w sprawie wyłączenia  
Technikum Budowlanego dla Dorosłych  

z Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Bielsku-Białej 

  
Przedmiotowy 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 351) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 351. 
  
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 XVIII/348/2016 

w sprawie likwidacji  
Technikum Budowlanego dla Dorosłych  

w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 352) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 352. 
  
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 XVIII/349/2016 

w sprawie wyłączenia  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  

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

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 353) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 353. 
  
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 XVIII/350/2016 

w sprawie likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2  

w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 354) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 354. 
  
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 XVIII/351/2016 

w sprawie wyłączenia  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  

z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych  
w Bielsku-Białej 

 

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



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

  

RM.0002.4.2016 
 

  Strona 33 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 355) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 355. 
  

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 XVIII/352/2016 

w sprawie likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  

w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 356) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Adam Wykręt, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
Pan Janusz Kaps. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 356. 
  
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 XVIII/353/2016 

w sprawie rozwiązania  
zespołu szkół Bielska Szkoła Rzemiosł  

w Bielsku-Białej 

 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 357) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 357. 
  
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 XVIII/354/2016 

w sprawie likwidacji  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  

w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 
likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych 

 
Przedmiotowy 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 358) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 358. 
  
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 XVIII/355/2016 

w sprawie przekształcenia  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej  

poprzez likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych 

 

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

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 
likwidację Technikum dla Dorosłych nr 1 

 
Przedmiotowy 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 359) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 359. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/356/2016 

w sprawie przekształcenia  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej  

poprzez likwidację  
Technikum dla Dorosłych nr 1 

 

 

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

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez 
likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 

 
Przedmiotowy 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 360) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 360. 
  
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 XVIII/357/2016 

w sprawie przekształcenia  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej  

poprzez likwidację  
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 

 

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

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy 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 361) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 361. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVIII/358/2016 

w sprawie uchwały w sprawie  
likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1  

w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 44 
Sprawy różne 

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrali: Wnioskodawca – Pan J____ Ł_____, Przewodniczący Rady Osiedla 
„Kopernika”, Wnioskodawca – Pan R_____ C_____, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Marcin Lisiński, Radny Leszek Wieczorek, Radny 
Bronisław Szafarczyk, Radna Grażyna Nalepa, Radna Barbara Waluś, Radny Maurycy Rodak, Radna Gorgoń-
Komor, Radny Piotr Ryszka, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W tym punkcie obrad o godzinie 14.45 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał 

prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
O godzinie 15.02 – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
Ad 45 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął XVIII 

zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 15.24. 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Ryszard Batycki 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 maja 
   2016 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
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Szczegółowy przebieg 
XVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 31 maja 2016 roku 
 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Dziękuję.  

Witam wszystkich na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Witam serdecznie Koleżanki Radne, Kolegów Radnych.  

Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami, szefami Wydziałów, szefami Spółek 
Miejskich.  

Witam media, witam mieszkańców, którzy zechcieli przyjść na dzisiejszą sesję.  

Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku obrad. I jeśli chodzi o porządek obrad, to nie 
wpłynęły na tę chwilę żadne do mnie wioski, aby go zmienić. Informacyjnie dodam tylko, że w dniu 
wczorajszym do Rady Miejskiej przekazana została korekta dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok, tj. do Druku 373 w punkcie 10, a także informacja do punktu 9. 
porządku obrad wpłynęła wczoraj. Szczerzę wierzę, że wszyscy Państwo Radni się z tym zapoznali.  

Czy są jakieś inne jeszcze wnioski do porządku obrad? Jeżeli nie zobaczę, uznam porządek obrad  
za przyjęty.  

Wniosków nie widzę, zatem przystępujemy do realizacji.”.  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 2 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej. I tutaj (...), zgodnie z procedurą, protokół został wyłożony, nie ma żadnych uwag, w związku z tym 
traktuję (...) jako przyjęty.  

Wpłynęły też wnioski o udzielenie głosu. Do zabrania głosu na dzisiejszej sesji zgłosił się Pan J____ 
Ł_____ – o udzielenie głosu w punkcie 44. „Sprawy różne”. Temat wystąpienia: w sprawie połączenia 
komunikacyjnego z tężniami w Jaworzu. (…) [Wniosek] taki trzeba przegłosować o udzielenie głosu.  

Kto z Państwa jest za udzieleniem głosu Panu J____ Ł____? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Jak głosowała Radna Barbara Waluś, bo nie...?". 

 

                                                 
1 Godz. 10.05. 
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Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Za.". 

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

„Za. Proszę to do protokołu zaprotokołować.  

Informuję, że Rada udzieliła Panu J_____ Ł_____ głosu w punkcie „Sprawy różne”.  

Drugi wniosek – Pana Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej Pana Klaudiusza Komora o zabranie głosu  
w punkcie numer 9.  

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

Informuję, że Rada udzieli głosu Panu Klaudiuszowi Komorowi w punkcie 9. (...)  

Oraz wniosek Pana R_____ C________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy 
różne” (…) – pozwolę sobie skrócić – w temacie Banku Chleba. Między innymi z powodu remontu dróg 
dojazdowych Pan C______ podjął starania o naprawę sytuacji. Obecnie na wiosnę 2016 Pan C_____ 
melduje, że od dłuższego czasu, również dzięki Radnemu Wykrętowi produkującemu i dostarczającemu 
chleb, że Bank Chleba jest pełen chleba.  

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Panu R_____ C______? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że Pan C______ otrzymał prawo wystąpienia w punkcie „Sprawy różne”.”.  

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu 3., tj.: Interpelacje i wnioski Radnych.  

Według kolejności zgłoszenia – mamy 15 interpelacji – pierwszą interpelację, proszę o przedstawienie,  
Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dalszego finansowania klubu piłkarskiego TS Podbeskidzie”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.77.2016.  

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz poproszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Maurycego Rodaka: w sprawie Strefy Kibica,  
w sprawie wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu oraz sali sportowo-widowiskowej przy ulicy 
Karbowej.  

Bardzo proszę Panie Radny.”.  
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Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

zgłaszałem jeszcze jedną interpelację w sprawie koncepcji dalszego funkcjonowania Stadionu Miejskiego.”. 

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

„Być może jest gdzieś albo była wcześniej złożona.”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ona była wcześniej złożona.”. 

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

„Tak, oczywiście proszę również w swoje wystąpienie włączyć tę interpelację.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „koncepcji dalszego funkcjonowania Stadionu Miejskiego”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.75.2016.  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „strefy kibica na Euro 2016”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.76.2016.  

▪ Zgłosił interpelację w sprawie „wyciągu i stoku narciarskiego na Dębowcu oraz hali sportowo-
widowiskowej przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.78.2016.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz o przedstawienie swoich trzech interpelacji – w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy 
Przechód Dworcowy, druga w sprawie oznakowania wiaduktu kolejowego przy ulicy Mazańcowickiej  
w Komorowicach oraz w sprawie przywrócenia przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej  
w kierunku Hulanki – bardzo proszę Pan Radny Karol Markowski.”. 

 
Radny Karol Markowski 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Przechód Dworcowy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.79.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oznakowania wiaduktu kolejowego przy ulicy Mazańcowickiej  
w Komorowicach”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.80.2016.   
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przywrócenia przystanku autobusowego przy ul. Piastowskiej  
w kierunku Hulanki”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.81.2016. 

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

„Skończył Pan Panie Radny, tak?  

Ja teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Bronisława Szafarczyka.  

Pierwsza o sygnaturze BRSZ/18/2015 dotyczy ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017 
z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o sygnaturze BRSZ/17/2015  
– dotyczy procedur przyspieszających porządkowanie oznakowania dróg.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ustalenia procedur przyspieszających porządkowanie oznakowania 

dróg”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych"2016 rok: RM.0003.82.2016. 

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

„Jeśli mogę na chwilkę przerwać, bo Pani Radna raczyła otworzyć okno, żeby nam wszystkim zrobić 
dobrze, a ja w tym momencie poprosiłem o włączenie klimatyzacji. Tak że jakby zamknąć i myślę,  
że będzie dobrze. Dziękuję bardzo.  

Proszę kontynuować.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017  

– z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.83.2016. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Kolejne dwie interpelacje złożyła Pani Radna Małgorzata Zarębska, która nie może w tej chwili być z nami, 
zgłaszała to wcześniej. Poprosiła mnie o ich przedstawienie, co niniejszym uczynię. 
 

▪ Przedstawił interpelację Radnej Małgorzaty Zarębskiej w sprawie „czynności ustalających przebieg 
granic działek ewidencyjnych przy ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej 16”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.84.2016. 

▪ Przedstawił interpelację Radnej Małgorzaty Zarębskiej w sprawie „przebudowy ulicy Cieszyńskiej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.85.2016. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A teraz przechodzimy do interpelacji – dwóch (...), ale opasłych (...) – Pana Radnego Konrada Łosia.  

Pierwsza w sprawie przeprowadzenia remontu osiedlowej infrastruktury technicznej w rejonie ulicy 
Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej. I druga w sprawie zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi stanu 
technicznego nawierzchni, niezabezpieczonej skrzynki elektrycznej na terenie przystanku autobusowego 
Wapienica-Centrum.  

Bardzo Proszę Panie Radny.  

Jak Pan widzi taką skrzynkę elektryczną to od razu trzeba dzwonić na energetykę a nie czekać do sesji,  
bo to może za długo trwać. 

Bardzo proszę o wystąpienie.”. 

 
Radny Konrad Łoś 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia remontu osiedlowej infrastruktury technicznej  

w rejonie ulic: Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych"2016 rok: RM.0003.86.2016. 

▪ Przedstawił interpelacje w sprawie „zagrażającego bezpieczeństwu ludzi stanu technicznego 
nawierzchni i niezabezpieczonej skrzynki elektrycznej na terenie przystanku autobusowego Wapienica-
Centrum”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.87.2016. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Kolejna interpelacja, bardzo proszę o jej przedstawienie, (...) a dotyczy ona przejazdu kolejowego  
w Mikuszowicach Krakowskich. Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.”.  

 
Radna Grażyna Nalepa 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejazdu kolejowego w Mikuszowicach Krakowskich”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.88.2016. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I ostatnia dziś interpelacja Pani Przewodniczącej Agnieszki Gorgoń-Komor w sprawie wdrożenia 
profilaktycznego przesiewowego badania słuchu u dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas pierwszych  
na terenie gminy Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wdrożenia profilaktycznego, przesiewowego badania słuchu  

u dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas pierwszych na terenie gminy Bielsko-Biała”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.89.2016. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Bardzo proszę, czy Pan Prezydent zechciałby się odnieść? A ja na chwilę przekazuję prowadzenie  
Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”.2 

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

„Proszę bardzo Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. (...)  

Pan Radny Michasiów: (...) Czy jest zagrożenie (...) finansowania Podbeskidzia?; zresztą to jest podobne 
pytanie jak Pana Radnego Rodaka.  

Nie ma na dzisiaj zagrożenia. Jest oczywiście, w związku ze spadkiem (...), zmniejszenie dochodów Klubu, 
bo wiadomo, że odpadają środki z transmisji telewizyjnych. Natomiast innych na dzisiaj nie ma zagrożeń. 
Wszyscy sponsorzy, 100% sponsorów pozostaje. Oprócz tego wiadomo, że w pierwszej lidze są jednak 
niższe pewne stawki i na pewno będą trudności finansowe. Natomiast zagrożenia na dzisiaj przynajmniej 
nie widzę, żeby zagrażało to funkcjonowaniu Klubu, bo robimy wszystko, żeby ten spadek (…), jak Pan 
powiedział, bardzo problematyczny i załatwiony nie na boisku – czemu dałem wyraz w kilku wywiadach 
zresztą – (…) jakoś (…) przeżyć. Natomiast robimy wszystko żeby to był jednoroczny (...) pobyt, żeby był 
w pierwszej lidze, żebyśmy wrócili do ekstraklasy. Nie takie kluby, z nie takimi tradycjami jak my spadały, 
wracały; niektóre nie wróciły, niektóre wracały. Myślę, że nam się również uda wrócić tutaj. Oczywiście 
zgadzam się z Panem, bo również to podałem, że ocena (...) działania PZPN-u jest jednoznaczna  
tutaj (...).  

Pan Radny Rodak. Częściowo Panu odpowiedziałem na to pytanie. Natomiast pytanie jest takie:  
Czy podjęto kroki, aby zminimalizować odpływ środków z budżetu miasta?  

Mam nadzieję, że nie będziemy właśnie zmniejszać, bo jak chcemy żeby Klub awansował, to nie możemy 
(…) go dołować; bo to jest dokładnie odwrotne pytanie niż Pan Radny Michasiów. Musimy robić wszystko, 
żeby ten Klub (…) dobrze stał i żeby, jak powiedziałem, pobyt w pierwszej lidze był tylko jednoroczny.  

Kwestia natomiast środków, stypendiów, to będzie wszystko zależało od tego, jak się ułożą pewne sprawy. 
Na pewno stypendia powinny i będą chyba niższe niż były w ekstraklasie. Natomiast w tej interpelacji  
Pan również – już to mówił Pan dzisiaj – podał, że stadion kosztował 50 mln więcej niż powinien.  
Ja bardzo bym prosił to na piśmie (…) – bo jak Pan na piśmie, to ja też proszę na piśmie – o podanie,  
skąd Pan taką daną miał, bo jest to wprowadzanie w błąd mieszkańców, Radnych i to jest sianie 
defetyzmu. Kilkakrotnie również na portalach podał Pan, że stadion – i dzisiaj Pan to powiedział również – 
kosztował ponad 50 mln więcej. Proszę na piśmie o wyjaśnienie mi tej sprawy, bo jest to nieprawda, 
kłamstwo. Po prostu nie wiem, skąd Pan taką daną wziął. Ja myślę, że Radny również powinien szanować 
się i to, co mówi.  

Pan Radny… Przepraszam, jeszcze tutaj następne sprawy są. Sprawa na Dębowcu.  

Wszystkie te dane, o które Pan prosi, dostanie Pan oczywiście. (...) Jestem zaskoczony, bo wiem,  

że od krótkiego czasu jest Pan Dyrektorem Biura Pana Posła Pudy, więc wszystkie te dane, o które Pan 
prosi, Pan Poseł Puda w swoim czasie dostał. Ale jak jeszcze widocznie gdzieś zagubiliście, to oczywiście 
jeszcze raz damy powiedzmy te dane.  

Następnie sprawa: strefy kibica.  

Nie, nie będziemy strefy kibica organizować, bo jest to potężny koszt. To jest ponad 250 tysięcy złotych  
– kwestia licencji, kwestia zabezpieczenia. (...) Zgodnie z przepisami, jeśli na ekranie powyżej przekątnej 
trzy metry, to liczy się jako impreza masowa, czyli wszystko co związane z imprezą masową, trzeba całą 

                                                 
2 Godz. 10.37. 
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procedurę przejść. I nie przewidujemy, bo nie widzimy powodów żeby takie pieniądze (…) dodatkowo 
dawać. Myślę, że na dzisiaj jest taka sytuacja, że każdy ma telewizor jednak w domu, a oprócz tego  
w różnych pubach – wiem, że wszystkie puby praktycznie, tam gdzie młodzież chodzi – też transmitują. 
Tak że nie widzimy powodów żeby takie pieniądze, ponad 250 tysięcy złotych, (…) dzisiaj płacić za strefę 
kibica. 

Trzy interpelacje Pana Radnego Pana Karola Markowskiego. (...)  

One oczywiście wszystkie trzy (...) pójdą do rozpatrzenia merytorycznego. Natomiast chcę powiedzieć taką 
rzecz, bo (...) – „jednym z elementów na ulicy Mazańcowickiej powieszone znaki są, tylko nie czytają 
kierowcy” – to obojętnie ile znaków damy, jak kierowcy nie będą czytać znaków, to nic nie pomoże. (...) 
Tak że tutaj jest problem. Nie jest problem, że brak znaków czy złe znaki, tylko że kierowcy nie czytają.  
To (…) wiele takich miejsc jest, że kierowcy znaków nie czytają. Ale to jest problem i na pewno  
to zrobimy, że będzie trzeba zwiększyć patrole policyjne, straży miejskiej – na pewno tak. I ten argument 
na pewno przyjmuję.  

Nie sądzę żebyśmy przywrócili – to mówię na gorąco, ale oczywiście będzie analizowane to – żebyśmy 

przywrócili przystanek na ulicy Piastowskiej na wysokości ulicy Traugutta. (…) On kiedyś był oczywiście, 
ale to była inna sytuacja (…) ruchowa w mieście. Teraz to jest takie miejsce – można powiedzieć miejsce – 
o tak dużym natężeniu ruchu, że tam robienie jeszcze przystanku czy jeszcze (...) blokowanie tego 
fragmentu, myślę że BRD na pewno się na to nie zgodzi, bo tam w tej chwili to już jest chyba na granicy 
wytrzymałości, ten odcinek ulicy Piastowskiej (…). Ale jak powiedziałem, wszystkie będą przekazane.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk (…). Dodatkowe środki w budżecie na rok 2017 z przeznaczeniem  
na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Ja myślę tak, że – to, co Pan powiedział – że ta współpraca między Panem a tymi dwoma naszymi 
instytucjami funkcjonuje chyba nienajgorzej. Wiele rzeczy zostało zrobionych, natomiast nie można zrobić 
tak, że… – bo (…) pieniądze muszą być przypisane do konkretnych zadań, jak Pan wie, w budżecie miasta. 
Natomiast ja na pewno, w związku z Pana interpelacją, każę sobie dać wykaz w MZD natychmiast, (...) 
gdzie trzeba coś poprawić, o czym MZD wie na dzisiaj, a mówi, że brakuje pieniędzy. Na bezpieczeństwo 
nie może brakować pieniędzy i nie będzie brakowało pieniędzy i na pewno, nawet kosztem wykonania 
niektórych dróg (...), będziemy robić żeby bezpieczeństwo było zapewnione w postaci przynajmniej 
oznakowania. To mogę Pana zapewnić w tej sprawie tutaj na pewno.  

Druga interpelacja – ona się wiąże z tą pierwszą praktycznie, tak że nie będę odpowiadał, bo one  
są tożsame praktycznie.  

Pani Radna Zarębska: (...) granice przebiegu działek ewidencyjnych Towarzystwa Szkoły Ludowej. 
Wyjaśnimy tę sprawę oczywiście na piśmie. Tam są prace jakieś prowadzone, ale to wyjaśnimy. Na dzisiaj 
trudno sprawę geodezyjną na sesji wyjaśniać.”. 

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

„Przywracam się do prowadzenia obrad. 

Bardzo proszę kontynuować Panie Prezydencie.”.3 

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

„I sprawa ulicy Cieszyńskiej.  

Oczywiście te wykupy, które będą konieczne i potrzebne, zgodnie z przepisami, na pewno Gmina będzie 
wykupywała. I proszę (...) znowu tutaj nie siać (...) defetyzmu, że ulica Cieszyńska, wykupy, 40 wykupów. 
Przy Hulance mieliśmy ponad 100 wykupów, przy wiadukcie na ulicy Wyzwolenia, o ile pamiętam,  
42 wykupy i poszło bez żadnych (...) najmniejszych problemów muszę powiedzieć. Najmniejszy problem, 
to były negocjacje z mieszkańcami, wykupy – nie było żadnych problemów. Tak że jesteśmy  
na to na pewno przygotowani, to nie jest problem.  

                                                 
3 Godz. 10.46. 
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Pan Radny Konrad Łoś. Remont infrastruktury ulicy Żeromskiego, Traugutta, Piastowska. 

Ja myślę, że (...) to jest pomylenie troszeczkę, moim zdaniem, kilku spraw. Bo ulica Traugutta, Piastowska 
i Żeromskiego, jako ulice, są po remoncie, są w bardzo dobrym stanie (...). Ja rozumiem, że chodzi o ulice 
na osiedlu samym (...). To trzeba rozróżnić, bo w sam raz te trzy ulice, które Pan podaje, są po remoncie, 
są nowe nawierzchnie porobione; są po remoncie, są w bardzo dobrym stanie. Natomiast jeśli mówimy  
o osiedlu, to jest inny temat. To nie mówmy tutaj, nie piszmy tutaj o infrastrukturze technicznej w rejonie 
Żeromskiego, Traugutta, Piastowskiej, bo tam infrastruktura jest zrobiona i jest dobra. Tak że tutaj nie 
rozumiem tego. Natomiast jeśli o samo osiedle chodzi, to oczywiście trzeba będzie się tym zająć, bo być 
może faktycznie to osiedle, które jest pierwszym osiedlem, najstarszym osiedlem w naszym mieście  
– bo to jest tzw. ZOR I – być może wewnątrz trzeba będzie (…) zobaczyć, co tam trzeba zrobić. I tutaj  
jestem absolutnie za tym, żeby tam przeglądać tę sprawę. Natomiast, tak jak powiedziałem, te trzy ulice 
są po remoncie i infrastruktura na tych trzech ulicach jest dobra i nie mieszałbym tego z osiedlem samym 
po prostu.  

Sprawa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi stanu technicznego skrzynki elektrycznej.  

Ja myślę, że tutaj nie powinno się na sesję czekać, tylko powinno się natychmiast (...) taką informację 
przekazać, że jest coś, co zagraża zdrowiu czy życiu nawet, jeśli skrzynka jest niezabezpieczona,  
i to będziemy w trybie natychmiastowym [działać]. Ja proszę żeby dzisiaj to jeszcze, Pan Dyrektor MZK – 
 ja nie wiem czyje to jest po pierwsze, ale myślę, że jeśli na przystanku, to MZK powinno się tym zająć – 
żeby po prostu natychmiast się zająć, jak również sprawą stanu tej nawierzchni tego przystanku 
autobusowego. Absolutnie jest to sprawa natychmiast do załatwienia, jeśli tam był (...) wyrzucony kiosk 
(...) to nie ma na co czekać, tylko trzeba natychmiast to zrobić i na pewno będzie to zrobione.  

Natomiast proszę się nie krępować, jeśli ma Pan coś, to proszę…. – dziękuję za dbanie o (...) mój 
wizerunek – ale proszę podawać, pokazywać, proszę się nie martwić. Ja myślę, że za każdą dziurę  
w drodze mimo wszystko osobiście nie jestem odpowiedzialny. Tak że proszę śmiało to pokazywać.  

Pani Grażyna Nalepa – przejazd kolejowy w Mikuszowicach. I druga interpelacja to jest rzeka Biała (...). 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„To w sprawach różnych.”. 

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

„Proszę?” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Ale obydwie sprawy przekażemy. Oczywiście przekażemy obydwie sprawy, chociaż z PKP korespondencja 
(…) przynajmniej dotychczas była [jak] rozmowa z głuchym po prostu, bo o kilka innych przejazdów 
występowaliśmy, efekt jest żaden – choćby na Sempołowskiej, efekt żaden. Ale my oczywiście wystąpimy, 
bo to jakiś jest problem.  

Jeśli chodzi – Pani Radna Gorgoń-Komor – (...) o wdrożenie profilaktyczne przesiewowych badań słuchu, 
to jest tak, jak z innymi badaniami.  

Po pierwsze (…), żeby wdrożyć to musimy stosować odpowiedni tryb postępowania. Musi być zgodny  
z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, musi być ten program zrobiony, musi 
być poddany ocenie do zaopiniowania i przede wszystkim muszą być środki ocenione, bo tych badań 
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możemy robić nieskończoną ilość, nie tylko dzieci, bo tu bez przerwy są jakieś wnioski o badania, tylko 
potrzebne są jakieś pieniądze na to wszystko. Więc trzeba też powiedzieć, że oprócz procedury są jeszcze 
potrzebne pieniądze. Na dzisiaj nie mamy rozeznania jakie – bo Pani tutaj (…), Pani doktor, nie podaje – 
jakie to są  środki (...) potrzebne. Natomiast jak powiedziałem, procedura musi być, rozeznamy na pewno. 
Natomiast jak będą potrzebne środki, to wtedy będziemy mówić.  

Chcę na końcu jeszcze tych interpelacji powiedzieć jedną sprawę.  

Proszę Państwa, 90% – a może więcej jak 90%, nie chcę mówić, że może nawet 100% – interpelacji,  
to są wszystko dodatkowe środki. Tylko Państwo ciągle nie mówią skąd te środki brać, co wycofać  
z budżetu, który Państwo również zatwierdzali, co z programu inwestycyjnego, remontowego wycofać  
a robić to. Żadnych dodatkowych środków w mieście nie ma i Państwo o tym wiecie, więc w związku z tym 
apelowanie do mnie, żebym się jeszcze wstydził przy okazji, że nie jest zrobione to czy tamto, to proszę 
powiedzieć, co wycofać z budżetu, skąd wziąć na to środki. Prezydent nie ma oprócz budżetu, który Radni 
zatwierdzają, jeszcze dodatkowego budżetu, który może [na] bieżące sprawy, które wynikają na każdej 
sesji, (...) wydawać. Dlatego bardzo proszę, żeby mieć świadomość, że budżet jest jeden zatwierdzony  
i ja odpowiadam za wykonanie tamtego budżetu. I nie ma żadnych środków dodatkowych na dodatkowe 
inwestycje, na dodatkowe remonty, a jest to element (...), który występuje na każdej sesji. Kolejny raz  
to Państwu przypominam. Ja wiem, że efektu żadnego z tego nie ma, ale też nie ja się mam wstydzić  
za to, że pieniędzy jest tyle ile jest. Myślę, że chyba aż tak tragicznie w mieście nie jest. Jakby to ktoś 
słyszał z zewnątrz i słyszał, to wszystkie są same jakieś tam dramatyczne sytuacje, jakbyśmy przez te ileś 
lat nic nie zrobili, jakby miasto nie funkcjonowało. Chyba tak to źle nie jest? Natomiast te uwagi wszystkie 
oczywiście spisujemy i inwentaryzujemy i na pewno w budżecie, szczególnie na przyszły rok, będą one 
miały swoje miejsca, ale jak powiedziałem, w budżecie przyszłorocznym.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Szanowny Panie Prezydencie,  

już odpowiadam na pytanie odnośnie kosztów. To jest około 20 zł od zbadanego dziecka, mniej więcej.  
To jest badanie proste, przesiewowe. (...) Swoistość takiego badania to jest (...)… – czułość 80%, 
swoistość 90%. Czyli dzieci, które zostały zbadane, powiedzmy ta populacja 20%, u około 90% dzieci, 
potem badanych (...), już w takim badaniu bardzo obiektywnym, potwierdziła się wada słuchu, która nie 
była rozpoznana ani przez nauczycieli, ani przez dzieci. Ja oczywiście wiem, że to są potrzebne  
na to pewne środki, część oczywiście takich badań słuchu powinna na siebie wziąć ochrona zdrowia, 
natomiast dzieje się tak dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i badań słuchu u noworodków 
dwiema metodami. Natomiast pewna populacja dzieci nie została przebadana jak jeszcze nie było tych 
badań u noworodków, a to skutkuje też w wynikach w nauce. Dlatego podkreślam (...) znaczący problem 
właśnie wśród małych (...) dzieci w wieku przedszkolnym i zawęziłam ten wiek od 5 do 7 lat, żeby jak 
najbardziej oszczędnie podejść do tego tematu.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Radny Konrad Łoś. 

Bardzo proszę.”. 
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Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Cieszę się Panie Prezydencie, że w końcu zostały tutaj na sesji wydane jednoznaczne dyspozycje  
w zakresie poprawy tego stanu technicznego przystanku „Wapienica-Centrum”. Sprawa jest znana  
od długiego czasu, były zgłaszane tutaj uwagi przez mieszkańców, także za pośrednictwem Rady Osiedla, 
sprawa była także zgłaszana na zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla. Odpowiedź była fatalna:  
„Czekamy do remontu Cieszyńskiej”. To nie jest odpowiedź tutaj. Natomiast co do tej skrzynki 
elektrycznej, to ona jest zabezpieczona, ale według mnie nie jest, bo jest przewiązana taśmą. To nie jest 
zabezpieczenie. Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć i zrobić z tym porządek.  

Natomiast co do tej drugiej interpelacji, to Panie Prezydencie wyraźnie pisze, że chodzi o infrastrukturę 
techniczną osiedlową w rejonie tych głównych ulic. Wiadomo, że drogi wewnętrzne są wyznaczone 
drogami głównymi i osiedla znajdują się między drogami głównymi. Tak że tutaj jednoznacznie z tego 
wynika, że nie chodzi tutaj o stan techniczny samej ulicy Żeromskiego, Traugutta czy Piastowskiej, tylko  

o infrastrukturę osiedlową.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na tym wyczerpaliśmy punkt „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta”.”. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Punkt 4 – Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości, wobec ich braku uważam też  
za wyczerpany.”. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 maja 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2016 roku według stanu na dzień 31 marca  
2016 roku 

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

„W związku z tym przechodzimy do druku 37, punkt numer 5: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 10 maja bieżącego roku z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale tego roku według stanu 
na dzień 31 marca.  

Dodam, że wszystkie Komisje, poza Rewizyjną, zapoznawały się z tym sprawozdaniem i przyjęły  
je do wiadomości.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 
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Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

regularne sprawozdanie jakie Prezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie ze swej działalności i jego 
administracji – tym razem I kwartał bieżącego roku.  

Sprawozdania tego rodzaju zawsze mają część ogólną, opisową, oraz załączniki. W tym akurat 
sprawozdaniu jest jeden załącznik wielostronicowy, mianowicie wyspecyfikowane są zarządzenia 
Prezydenta Miasta, podane w układzie problemowym, tak jak realizowały je potem odpowiednio Wydziały 
Urzędu czy miejskie jednostki organizacyjne. Natomiast z tej części opisowej ogólnej można się  
m.in. dowiedzieć: 
 że w omawianym okresie sprawozdawczym Prezydent wydał 230 zarządzeń, w tym 105 w zakresie 

gospodarowania mieniem i 42 z zakresu zmian w budżecie, budżetu czy zmiany planów finansowych, 
 że przedłożył Radzie Miejskiej 60 projektów uchwał, 9 sprawozdań i 62 zarządzenia do zaopiniowania, 
 że przyjął, rozpatrzył, ewentualnie odpowiedział, 155 opinii i wniosków z Komisji Wysokiej Rady  

– tutaj jest specyfikacja ile poszczególnych opinii i wniosków, z jakiej Komisji było,  
 że przyjął i odpowiedział na 58 interpelacji jakie wpłynęły w tym sprawozdawczym okresie, 
 że odbył 7 spotkań konsultacyjnych ze swoimi Zastępcami i współpracownikami, 
 że Urząd wydał w I kwartale 69.704 decyzje administracyjne i 1.283 postanowienia, 
 że wpłynęło 17 skarg – mamy tutaj opisane, w jaki sposób one zostały rozpatrzone, 
 że nasz Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 13 kontroli: 10 problemowych i 3 doraźne – mamy 

tutaj wykaz placówek, w jakich te kontrole były; są to głównie placówki oświatowe, 
 że sami byliśmy kontrolowani przez różne organy zewnętrzne – głównie chodziło o wykorzystanie 

środków unijnych w tematach różnych, które realizowane były wcześniej; i tak np. Urząd Kontroli 
Skarbowej kontrolował realizację programu operacyjnego „Pomoc techniczna”, a Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego kontrolował dwa tematy inwestycyjne – chodziło o przebudowę ulic 
Grunwaldzka, Dąbrowskiego i Sobieskiego  

 i że – również mamy informacje – wpłynęło w tym sprawozdawczym okresie 60 wniosków o udzielenie 
informacji publicznej, bardzo różnych rodzajowo, mamy je tutaj też rozpisane; wszystkie zostały 
załatwione zgodnie z wymogami ustawy o dostępnie do informacji publicznej. 

Dziękuję bardzo.”.   

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

„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. 

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że jednogłośnie zostało sprawozdanie przyjęte.”. 

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 kwietnia 2016 r.  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata w I kwartale 2016 r. 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu – numer 6 – Druk Nr 38. Również sprawozdanie Prezydenta Miasta  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 lutego (…) [2008] r., na podstawie uchwały z tego roku,  
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w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu  
na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale. 

(…) Nad tym sprawozdaniem obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
jak również Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – i przyjęła to sprawozdanie. 

Bardzo proszę o krótkie przedstawienie Panią Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

realizując zapis § 6 uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania oraz obciążania 
nieruchomości gruntowych, jak również ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizacji przedmiotowej uchwały  

za I kwartał 2016 roku (…), które przedstawiono w formie tabelarycznej, w którym zawarto informacje 
o podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeniach i sposobie ich wykonania.  

I tak – w I kwartale Prezydent Miasta podjął: 
 70 zarządzeń, w tym 12 zarządzeń dotyczących wydzierżawianie nieruchomości, 
 20 zarządzeń dotyczących ustanawiania służebności, 
 22 zarządzenia dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych, 
 9 dotyczących zbycia nieruchomości, 
 2 zarządzenia dotyczyły nabycia nieruchomości, 
 3 dotyczyły oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości, 
 1 dotyczyło zamiany 
 i 1 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy. 

Bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„…do punktu 63, tj.: Oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Domu Kultury  
w Bielsku-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 3646/4, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. Zgłoszony zostanie przetarg na wykonanie 
wyceny nieruchomości. Gdzie ta działka jest usytuowana? W pobliżu tego domu…”.  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Zaraz obok Domu Kultury.”. 

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

„Znaczy zaraz pod Domem Kultury?”. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Za Domem Kultury.”. 

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

„Za Domem. To jest w stronę ulicy Sokolej bodajże.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak. Między Podgórną a…”. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”  

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, sprawozdanie nr 39 – jest ono z realizacji „Programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena Chodyniecka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

program współpracy jest ramowym dokumentem, który określa zasady współpracy Gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi. Obowiązek sprawozdawczy z realizacji tego programu wynika z ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ten sam obowiązek został wpisany w treść programu. 

Proszę Państwa, działania określone w programie współpracy są potencjalnie skierowane do 553 pomiotów 
działających w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Spraw 
Obywatelskich stan na koniec grudnia 2015  roku.  

Jeżeli chodzi o formy współpracy, to określiliśmy sobie współpracę pozafinansową i finansową.  
Na szczególną uwagę we współpracy pozafinansowej należy zwrócić uwagę na wsparcie, bezpłatne 
wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz infrastrukturalne w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości 
w Bielsku-Białej. Był to projekt, który trwał do lutego 2015 roku, projekt unijny. Macie Państwo  
w sprawozdaniu dokładnie przedstawione wskaźniki, które zostały w tym projekcie zrealizowane. 

Następnie od lutego 2015 roku z uwagi na to, że działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem 
organizacji pozarządowych, Pan Prezydent podjął decyzję, że działania te będą kontynuowane w ramach 
środków własnych miasta. I proszę Państwa trzeci etap to jest od sierpnia 2015 roku, kolejny projekt 
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”, który jest kontynuacją wcześniejszych 
działań, jak również został poszerzony o takie działania, jak: powołanie spółdzielni socjalnych, wsparcie 
osób wykluczonych społecznie, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej.  

Proszę Państwa, kolejne działanie, które przeprowadziliśmy w roku 2015, to współorganizacja pikniku  
– trzeciego już pikniku. Stało się to już naszą praktyką, że jesteśmy albo współorganizatorami, albo  
organizatorami Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt organizacji 
pozarządowych, tym razem miało to miejsce w Gemini Park i tam organizacje pozarządowe 
zaprezentowały się mieszkańcom naszego miasta. 

Wprowadziliśmy również nowe narzędzie online – Generator eNGO. Jest to nowoczesne narzędzie, które 
ułatwia składanie ofert w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe.  

Proszę Państwa, jeżeli chodzi o współpracę finansową, to jest oczywiście zlecanie realizacji zadań własnych 
gminy przez organizacje pozarządowe. I w sprawozdaniu macie Państwo dokładnie opisane wszystkie 
otwarte konkursy ofert, małe granty z pokazaniem wskaźników, podmiotów, które brały udział w tych 
konkursach, z nazwami zadań, z dotacją udzieloną i wykorzystaną. 

Podsumowując, Pan Prezydent przeznaczył środki na realizację programu w 2015 roku w wysokości ponad 
4 mln 730. Liczba osób będących odbiorcami ostatecznymi tych działań to prawie 73 tys. – tych 
beneficjentów ostatecznych – liczba zawartych umów z organizacjami 183. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję (…). 

Nad tym sprawozdaniem obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Edukacji  
i Kultury oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – zostało ono przyjęte przez te Komisje. 

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

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

Sprawozdanie zostało przez Radę Miejską w Bielsku-Białej przyjęte jednogłośnie.”. 
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Ad 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
31 marca 2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, sprawozdanie nr 40, z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  
za okres od początku roku do dnia 31 marca bieżącego roku. 

Bardzo proszę o przedstawienie.  

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

to sprawozdanie oczywiście dotyczy I kwartału w zakresie realizacji dochodów, jak i wydatków. 

Jeżeli chodzi o dochody, ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach – 28,7%,  
w stosunku do planu pierwotnego 30,6%. W zasadzie dochody zostały dobrze wykonane. Natomiast 
wyższe wykonanie, niż wynika z upływu czasu, dotyczy głównie oczywiście subwencji, która w I kwartale 
wpłynęła w wysokości wyższej niż to normalnie w następnych miesiącach, z uwagi na wypłatę trzynastej 
pensji w I kwartale. Także również niektóre podatki są wykonane – podatek od nieruchomości, również  
wyższe wykonanie z uwagi na to, że część osób oczywiście wpłaca to w jednej racie. Tak samo podatek  
od środków transportowych, gdzie są dwie raty, czyli jest tu wykonanie już prawie za pół roku, i w związku 
z tym te dochody są w I kwartale w wysokości wyższej wykonane. 

Natomiast jeśli chodzi o wydatki, wykonanie ogółem jest 19,3% planu po zmianach, natomiast planu 
pierwotnego 20,8. Wydatki bieżące, można powiedzieć, zgodnie z upływem czasu, oprócz rzeczywiście 
wydatków na remonty, które w I kwartale są w zasadzie w bardzo minimalnym procencie wykonane.  
I tak samo wydatki majątkowe, które z uwagi na I kwartał są wykonane w niskim procencie. Ten pierwszy 
kwartał zakończył się nadwyżką. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Sprawozdanie również zostało przyjęte przez Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 
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Ad 9 
Informacja Prezydenta Miasta o stanie i perspektywach Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 9: Informacja Prezydenta Miasta o stanie i perspektywach Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dodam, że punkt ten został 
wprowadzony przeze mnie. Minęły 4 lata od połączenia Szpitala Miejskiego ze Szpitalem Onkologicznym – 
z Beskidzkim Centrum Onkologii. Przypomnę, że byłem organem prowadzącym – w tej chwili nazywa się  
to – organem tworzącym był Starosta. Celem tego połączenia było umożliwienie rozwoju opieki medycznej 
– mówiąc ogólnie – i onkologii w naszym mieście, co wiąże się, jak wiemy, zawsze z dużymi wydatkami, 
które były ponad chyba możliwości Starostwa. W związku z tym nastąpiło porozumienie, na mocy którego 

(…) organem tworzącym na dziś – jest to jeden szpital – organem tworzącym jest Gmina Bielsko-Biała, 
Prezydent Miasta. I myślę przyszedł czas, aby takiego podsumowania dokonać, dlatego bardzo proszę  
o przedstawienie informacji.  

Kto będzie przedstawiał? 

Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

to wszystko, co Pan Przewodniczący powiedział, to jest prawda, począwszy od tego, że jest wnioskodawcą 
tego punktu. I ja osobiście nie uważam – bo jest to precedens jakiś – że tak skomplikowana materia, jak 
działanie szpitala dużego, jest na Radzie najlepszym miejscem. Bo są dwie sfery działania tego szpitala, 
tak jak każdego szpitala: sfera medyczna, na której krótko mówiąc nie za bardzo się znamy, powiedzmy, 
bo przecież nie jest naszą domeną to; oczywiście nie mówię, że nie wszyscy się znają, ale każdy  
w ograniczonym zakresie się zna na tym, natomiast nas interesuje. Oprócz tego drugą sferą to jest sfera 
działań ekonomicznych szpitala. Jak powiedziałem, ja nie byłem wnioskodawcą tego i nie byłem 
zwolennikiem, ale Pan Przewodniczący ma prawo, zrobił to. 

Chcę powiedzieć taką rzecz – jak powiedziałem – dwie sfery działania są naszego szpitala: część medyczna 
i część ekonomiczna. Nie będę tu oczywiście czytał, bo materiał Państwo dostali, to jest szpital bardzo 
duży, znajduje się w trzech miejscach jak wiemy, co jest pewnym utrudnieniem oczywiście też, bo to jest  
i ulica Wyzwolenia, Grunwaldzka-Wyspiańskiego, również Emilii Plater. Myślę, że można by podsumować  
tę działalność medyczną, że jest to działanie na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobre, bo dane które 
mamy, opinie które mamy, zbieramy, myślę, że są bardzo pozytywne. Jest tam personel o wysokich  
kwalifikacjach – to we wszystkich trzech budynkach, jeśli tak można powiedzieć, bo szpital jest jeden –  
i to, co robią na pewno cieszy się dużym uznaniem i jest to na wysokim poziomie. I to jest bezsporna 
myślę sprawa. 

Jest to duży szpital, bo chcę powiedzieć, że to wszystko co robią, w poszczególnych oddziałach, w izbach 
przyjęć, to są wszystko tysiące, tysiące porad. Samo (…) leczenie bólu – Emilii Plater – ten najmniejszy 
oddział szpitala wykonał ponad 20 tys. porad w zeszłym roku. (…) To jest taka skala. Oprócz tych szpitali, 
funkcjonują w ramach dwóch izb przyjęć, funkcjonuje Zakład Radioterapii, Pracownia Brachyterapii, Zakład 
Fizyki Medycznej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia 
Mammotomiczna, dwa bloki operacyjne, blok porodowym, pracownie USG, RTG, EKG, echokardiografii, 
badań Holtera, elektrofizjologiczna, pracownie EKG wysiłkowe itd., itd., dwie pracownie endoskopii 
przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne. Jak widać jest to bardzo dużo. Natomiast 
sprawą (…) czy momentem, nad którym się trzeba zastanowić i chciałbym się zatrzymać, to są sprawy 
ekonomiczne, bo szpital z jednej strony jest po to żeby leczyć ludzi, leczyć nie tylko mieszkańców naszego 
miasta – to chciałem podkreślić. To jest chyba bardzo istotny moment, bo chcę powiedzieć, że takie dwa 
tylko elementy podam, że około 2/3 porodów i około 2/3 zgonów w naszym szpitalu czy w naszych 
szpitalach, to są mieszkańcy nie Bielska-Białej (…). Tak że my problemy mamy, natomiast (…) problemy 
załatwiamy za nie tylko powiat bielski, ale za wiele innych powiatów załatwiamy wiele problemów, które 
tutaj są.  
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Natomiast jeśli chodzi o problem finansowo-ekonomiczny, tutaj jest sytuacja niestety niedobra. Trzeba  
to powiedzieć jasno, sytuacja jest trudna, sytuacja jest niedobra. Chcę powiedzieć, że przed połączeniem 
szpitali, tutaj w zależności jak się to bierze – miesiące czy rok, czy miesiące – ale zobowiązania części 
onkologicznej wynosiły około 22 miliony tam z haczykiem, a szpital ogólny niecałe 28 milionów, w tym 
14 mln 650 pożyczki z miasta było. Czyli gdyby [odjąć] tę pożyczkę, którą teraz umorzono, to byłoby 
dzisiaj 13, 14 milionów złotych. I teraz chcę powiedzieć, że cały czas szpital balansuje na granicy 
niewypłacalności. Mimo wystąpienia ujemnych wyników netto dotychczas nie występowała konieczność 
pokrycia przez miasto, gdyż wiadomo, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, koryguje się wynik 
wysokością amortyzacji i dopiero wtedy bierze się ten wynik pod uwagę. 

Chcę powiedzieć, że na (…) 30 września, po umorzeniu 14 milionów – jak powiedziałem (…) 14.650.000  
złotych – w tej chwili zadłużenie na 30 września wynosiło 68.114.740 złotych. Przy czym trzeba 
powiedzieć, bo tu można znowu rozbić na krótkoterminowe – mamy tutaj rozbite w materiałach –  
na krótkoterminowe, długoterminowe. Poziom zatrudnienia po połączeniu szpitali wynosił (…) 825 osób, 
800 etatów. Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 917 osób i prawie 900 etatów, czyli ponad 100 osób 
zostało przyjętych. I myślę, że to jest pierwszy problem, że nie widzimy, oprócz – jak powiedziałem, 
jeszcze raz podkreślam – bardzo dobrej działalności medycznej, nie widzimy tutaj działań 
restrukturyzacyjnych, jeśli chodzi o zatrudnienie. To jest pierwsza, taka bardzo znacząca uwaga. 

I teraz mamy – 4 miesiące minęły – mamy dane. Przychody wyniosły 126,5 mln zł zaplanowane, 
zrealizowaliśmy za 4 miesiące 38.822 – czyli 31% planu. To troszeczkę brakuje – 2%. Koszty wyniosły (…) 
138 mln 700. Wykonano za 4 miesiące 47.475.549, czyli 34% planu. Czyli już widzimy tu rozbieżność 3% 
między przychodami wykonanymi a kosztami. I wynik finansowy: planowana strata na koniec roku tego  
– jest 5.900.010 zł. Strata za 4 miesiące wynosi 5 mln 935. Czyli wynosi w sumie netto strata, za okres  
1 styczeń – 30 kwiecień, wynosi 6.464.838, czyli 109% planu. To jest na pewno sytuacja dramatyczna,  
bo po prostu drugą sferą oprócz zatrudnienia to jest sprawa kosztów. Tutaj widać, że koszty są nie  
do końca pilnowane. Jak powiedziałem, zobowiązania na 30 kwietnia to są 64.666.565 zł długoterminowe, 
w tym kredyty, pożyczki – to jest 3 mln 300 z groszami. Krótkoterminowe – 61 mln 358, w tym wymagalne 
32 mln zł; w tym z tytułu dostaw i usług (…) to 33 mln, a wymagalne 26 mln 700.  

W kwocie wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązanie przeterminowane, powyżej 60 dni, 
wynoszą 24.072.000, a powyżej 180 dni stanowią 7.181.674. Niepokojącym faktem jest, że w kwocie 
zobowiązań wymagalnych znajduje się przeterminowane zobowiązanie wobec ZUS-u w wysokości 499..  
– bez 300 złotych, 500 – pół miliona złotych. Oczywiście spadek w miesiącu listopadzie nastąpił,  
bo umorzyliśmy tę pożyczkę, o której już przed chwilą mówiłem.  

Jeśli [chodzi] o zatrudnienie, to już jak powiedziałem, wystąpił znaczący wzrost zatrudnienia. Trzeba 
powiedzieć, że liczyliśmy na restrukturyzację szczególnie w pionie (…) administracyjnym. Niestety nic 
takiego na dzisiaj nie ma miejsca i sytuacja ekonomiczno-finansowa jest na dzisiaj bardzo zła, bardzo 
trudna. Osiągnięty wynik netto przekroczył – jak mówiłem – 9% przewidziane za cały rok, wynik 
finansowy, stratę. Czyli to jest już sygnał bardzo… – nie tylko sygnał, to jest dana bardzo (…) niepokojąca.  

Podsumowując obecną sytuację trzeba stwierdzić, że dodatni wynik finansowy za ubiegły rok nie poprawił 
wcale płynności finansowej szpitala. Tej płynności szpital w dalszym ciągu nie ma i praktycznie w każdej 
chwili występuje ryzyko całkowitej niewypłacalności szpitala. To jest kwestia tylko egzekucji przez tych, 
którzy są wierzycielami.  

Uważamy, że programy, które kierownictwo szpitala robi, tzw. program restrukturyzacyjny, on uważamy 
jest [za] niewystarczający (…), bo z jednej strony jest asekuracyjny, z drugiej strony oparty na wątpliwych 
założeniach. Bo jeśli ktoś zakłada sobie, że NFZ weźmie złotówkę, podniesie punkt, to jest pobożne 
życzenie. Na razie nic takiego w planach nie ma i nikt nie słyszał, żeby takie coś było po prostu.  

Osobnym tematem, bardzo poważnym, jest sprawa dostosowania szpitala do rozporządzeń Ministra 
Zdrowia, które mówią o przystosowaniu szpitala, żeby można było startować w konkursie o środki unijne; 
a ten konkurs mówi się, mówiło się przynajmniej, że ma być na 10 lat robiony – trzeba mieć 

przystosowanie. Szpitale miały być w Polsce przystosowane do końca tego roku, po dyskusjach czy nawet 
już awanturach przedłużono ten okres do 31 grudnia 2017 roku. Oczywiście ta sprawa to nie załatwia 
absolutnie problemu. Chcę powiedzieć, że tę sprawę poruszyłem na ostatniej Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu (…) i to dwukrotnie – bardzo ostro bym powiedział – że na dzisiaj nie są uruchomione środki 
unijne. A przecież znaczące są w tym programie restrukturyzacji szpitala czy (…) może w elemencie 
inwestycyjnym szpitala, środki unijne i jeszcze drugie środki, o których za chwilę powiem. I jeśli na dzisiaj 
te środki są nieuruchomione, dopiero w IV kwartale mają być podane dane, które pozwolą składać wnioski 
i to będzie I półrocze przyszłego roku – komitet sterujący, który będzie przydzielał te środki jest nie  
w Urzędzie Marszałkowskim, tylko (…) tak ustalono, (…) będą środki przyznawane dla służby zdrowia  
w Ministerstwie w Warszawie – czyli przyszły rok praktycznie, mówię tak popularnie, mamy z głowy.  
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To jak można do końca przyszłego roku dawać przystosowanie szpitali? Wystąpiłem, że rok 2020  
– na Komisji Wspólnej Rządu – jest nawet chyba niewystarczający, rok 2020. Bo jeśli do końca przyszłego 
roku uda się otrzymać pieniądze, ewentualnie rozpocząć przetargi, to dwa lata na budowę szpitala to jest 
ten okres bardzo, bardzo minimalny i trzeba się będzie sprężyć. Niektórzy twierdzą, że 2020 rok też jest  
za krótkim okresem, tak że tu jest jakiś problem, ale (…) Wiceminister Zdrowia obiecał, że tą sprawą się 
zajmie. Jak powiedziałem – jest to zaprotokołowane – na Komisji Wspólnej tę sprawę poruszyłem.  

W tej chwili my w naszych budżetach – jak Państwo wiecie, w WPF-ie i w naszych budżetach – mamy dwa 
tematy, dwa tytuły w ramach czteroletniego planu inwestycyjnego. Pierwszy to jest restrukturyzacja wraz 
z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 
To są zakupy odtworzeniowe, wymiana wyeksploatowanego sprzętu, aparatury medycznej, niezbędne 
remonty i planowane nakłady 2016-2019. To jest około 8 mln zł, w tym roku prawie 1,2 mln zł.  

I drugi tytuł to jest nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, obejmuje 
budowę nowego obiektu szpitalnego przy ul. Wyzwolenia, przebudowę pawilonu IV przy  
ul. Wyspiańskiego, rozbudowę i wyposażenie, remont oddziałów onkologicznych, tj.: chirurgia 
onkologiczna i ogólna, ginekologia onkologiczna, onkologia kliniczna, hematologia, radioterapia, 
diagnostyka onkologiczna, gastroenterologia, oddziały anestezjologii, intensywnej opieki medycznej. 
Praktycznie wiemy, że całą tą starą substancję na ulicy Wyzwolenia trzeba poddać bardzo poważnym 
remontom.  

Wartość kosztorysowa tych przedsięwzięć, o których mówię, w tym drugim przedsięwzięciu, w tym drugim 
zadaniu to jest około 150 mln złotych. Jak powiedziałem, z jednej strony są to środki z budżetu miasta  
w wysokości 51,25 mln zł – i to mamy w tych naszych wieloletnich planach zabezpieczone – natomiast 
przewidujemy również… Przepraszam, źle powiedziałem. 25 mln jest z naszego budżetu, 51,25 to jest Unia 
Europejska i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – z tego prawie 70 mln chcemy 
uzyskać. To jest następny problem, czy się to powiedzmy uzyska. Ale jak powiedziałem, ten szpital musi 
być zmodernizowany, bo jeśli nie, to nie dostaniemy kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia i to wtedy 
jest sytuacja bardzo skomplikowana, nazwijmy to umownie.  

Również my cały czas jakieś te nakłady – oprócz tych, które mówiłem – również dokonujemy;  
bo – tak żeby zinwentaryzować krótko – teraz umorzyliśmy tę pożyczkę 14 mln 650. W latach 2012-2015 
wydatkowaliśmy ponadto środki w wysokości 13.826.930 zł – tam zestawienie Państwo również dostali – 
ale również udzieliliśmy czterech poręczeń szpitalowi. Jeden to jest do wysokości 2 mln 11, drugi to jest  
2 mln 43, trzeci to jest milion i ostatnie poręczenie, to jest bieżące, to jest 3 mln zł.  

Tak podsumowując, chcę powiedzieć jeszcze raz, że uważam, że część medyczna działa bardzo dobrze, 
natomiast pod względem ekonomicznym szpital jest w dramatycznej sytuacji. I jeśli nie będzie tam 
radykalnych działań restrukturyzacyjnych, w zakresie zatrudnienia i kosztów, to możemy mieć bardzo 
nieprzyjemny finał. Tyle.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Pozwoli Pan, że się też odniosę do tego, co Pan powiedział na początku, że „to jest precedens,  
że przewodniczący Rady zgłasza jakieś punktu do porządku obrad” – tak nie jest. Rzadko z tego 
korzystam, ale w sprawach bardzo ważnych właśnie korzystam. Jak Pan sam przedstawił informacje, 
sytuacja jest poważna i tym problemem trzeba się zająć. I myślę, że ta sytuacja i perspektywy szpitala  
 
muszą być znane Radzie, bo z tego wynika wprost predykcja, w zależności od wariantu, który wybierzemy, 
co do tego jakie środki w najbliższych budżetach – a widać, że niemałe – będą niezbędne, aby ten szpital 
należycie funkcjonował.  

Oczywiście kłopoty finansowe jednostek ochrony zdrowia są zmorą tego systemu, nie tylko w naszym 
mieście, natomiast chciałem zapytać, czy jest jakaś konkretna – widzę, że Pan Dyrektor się też zgłasza  
do głosu – konkretna wizja, jak tą sytuację polepszyć (…)? Bo tak jak sam Pan Prezydent powiedział, 
jesteśmy na granicy i jest to po prostu niebezpieczne dla serwisu zdrowotnego w naszym mieście, mówiąc 
ogólnie. Więc dlatego też zdecydowałem się o wprowadzenie tego punktu, bo nie można jakby czekać bez 
dalszych, konkretnych decyzji, bo za nas nikt sam nic nie zrobi. Jeżeli mówimy o perspektywach, to poza 
pieniędzmi z naszego miasta pozostałe są na razie domniemane i też trzeba tutaj jakby to ryzyko określić.  
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Mam też pytanie już takie konkretne, bo pewnie nie zdążyłem się z tym tak dobrze zapoznać, ponieważ 
wczoraj to otrzymaliśmy, chociaż wcześniej informacje też otrzymywałem od Pana Prezydenta w różnej 
formie, skąd wynika taki wzrost zatrudnienia o te 100 osób czy etatów?  

Nie wiem, czy Pan Dyrektor zechce zabrać głos?  

To bardzo proszę, można tutaj podejść albo z miejsca – jak Pan woli. 

Zapraszam tutaj.”. 

 
Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Pan Rafał Muchacki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję uprzejmie. 

Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie, Panowie Radni, wszyscy 
zgromadzeni, 

może na początek, gwoli uzupełnieni tego, co Pan Prezydent był uprzejmy przedstawić, to ja powiem parę 
rzeczy dotyczących tej sfery medycznej. Bo rzeczywiście za tę sferę medyczną możemy być dumni, szpital 
się pod tym względem doskonale rozwija. Już w roku 2013 uzyskaliśmy ISO dla całego szpitala, wcześniej 
tylko BCO miało, a w 2013 cały szpital uzyskał ten certyfikat jakości. Natomiast bezwzględnie w zeszłym 
roku było dla nas to wielkim wysiłkiem, ale jako jeden z dwóch szpitali w Bielsku uzyskaliśmy akredytację 
Centrum Monitorowania Jakości; w Bielsku tylko BCO SM ma i PAKS. I ci, którzy wiedzą, co to jest ten 
certyfikat akredytacyjny, wiedzą, że bardzo trudno go jest uzyskać i jest obwarowany wieloma rzeczami, 
które trzeba spełnić w świadczeniu usług medycznych.  

Co udało się jeszcze zrobić? Wszystkie oddziały szpitala w tej chwili posiadają akredytacje do prowadzenia 
specjalizacji lekarskich. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że proszę Państwa, moje pokolenie  
– i takich lekarzy mamy sporo – za chwileczkę odejdzie. Ja, jeżeli dotrwam, za trzy lata będę  
na emeryturze, a po nas ktoś musi pracować. I otrzymanie tych akredytacji jest obarczone też bardzo 
dużym problemem, zarówno technicznym, jak i odpowiedni ludzie muszą tę wiedzę przekazywać, czyli 
muszą to być ludzie, gdzie w Warszawie Centrum Jakości stwierdza, czy oni się do tego nadają czy nie.  
U nas akurat wszystkie oddziały mają tę akredytację. I co jest istotne, oczywiście, ja do tego zatrudnienia 
wrócę, ale proszę pamiętać o tym, że ci lekarze, którzy robią u nas specjalizację z zewnątrz od razu 
wpływają na zwiększoną ilość zatrudnionych.  

Kolejna rzecz to jest to, że po połączeniu zreorganizowaliśmy pracę. Najlepszym przykładem jest tutaj 
oddział chirurgii szpitala, wcześniej ogólnego, przy ulicy Wyspiańskiego, którego kontrakt przed 
połączeniem wynosił 3 mln, po połączeniu – dzisiaj, po czterech latach, mniej więcej w tych samych 
strukturach, znaczy w tych samych strukturach łóżkowych, ale z niewielkim wzrostem zatrudnionych –  
ma kontrakt prawie 8 mln. Proszę popatrzyć jaka to jest skala – i udało to się zrobić.  

Uporządkowano gospodarkę cieplną. Oczywiście koncepcja nowego budynku – czy radioterapii,  
czy nowego budynku szpitalnego – już była u Pana Prezydenta na biurku pod koniec 2011 roku.  

Wzrost kwalifikacji zawodowych. Ja uważam, że to jest rzecz nad wyraz interesująca, bowiem w tym 
czasie 5 kolegów zrobiło doktoraty, 30 przeszło lekarzy zrobiło II stopień specjalizacji, prawie  
40 pielęgniarek zrobiło specjalizację w swojej dziedzinie, diagnostów 5 i psychologów 2. To jest oczywiście 
sprawa bardzo istotna, co wpłynęło również – o czym Pan Prezydent był uprzejmy wspomnieć –  
na zwiększenie ilości pacjentów. Przez te 4 lata ta ilość pacjentów – to przyznam się, że jak to policzyłem 
to nie zdawałem sobie z tego sprawy – to jest 40 tys.; o taką ilość pacjentów leczymy więcej. Czyli jakie 
były możliwości, jakie są potrzeby. 

Poszerzyliśmy ofertę leczniczą. Wykonujemy w tej chwili w szpitalu unikatowe operacje, laparoskopowych 
podśluzówkowych operacji raka żołądka. Nie będę wchodził w szczegóły medyczne, ta oferta lecznicza jest 
naprawdę w tej chwili bardzo interesująca. 

Ze spraw organizacyjnych. Przez te 4 lata wymieniliśmy 80% kadry zarządzającej i to nie dlatego, że stara 
była zła, tylko wprowadziliśmy bardzo żelazne zasady konkursów na ordynatorów i oddziałowe. Może 
jestem staromodny, ale jesteśmy jeszcze jedynym chyba szpitalem na naszym terenie, gdzie są konkursy 
na ordynatorów i na oddziałowe. Wszędzie już wprowadzono zasadę kierowników, koordynatorów.  
My stoimy na stanowisku, że funkcja ordynatora i oddziałowej nobilituje również szpital – ale to jest moje 
prywatne zdanie. 
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W tym czasie również – bo zaraz oczywiście przejdę do kwestii finansowych, które tak mocno leżą 
na sercu Panu Prezydentowi i nam wszystkim – co jest istotne, kontrakt udało się zwiększyć o 30 mln.  
To jest (…) 30% kontraktu wyjściowego – nie jest to również bez znaczenia. 

Ale tyle wiadomości dobrych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to oczywiście generalnie się  
z Panem Prezydentem zgadzam, że sytuacja finansowa szpitala jest zła. Istotne jest to, co również Pan 
Prezydent powiedział, a ja chciałbym podkreślić, że w momencie połączenia ten dług szpitala wynosił  
– nie będę mówił tam do dziesiątych części – ale powiedzmy 52 mln i przy połączeniu kapitał całego 
zakładu niby wynosił 104 mln, ale jak gdyby już było zagospodarowane przez straty 67 mln. Czyli mówiąc 
kolokwialnie do dyspozycji mieliśmy 37 mln zł.  

Też trzeba powiedzieć taką rzecz, że w ciągu tych 4 lat ani jedna złotówka, ani jedna złotówka nie została 
przejedzona. Wszystkie pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, czy to z miasta, czy to z innych źródeł, 
zostały zainwestowane. I skąd to połączenie, bo ciągle zadaje się mi to pytanie, dlaczego to połączenie 
było. Połączenie było dlatego, że Starostwo było biedne a miasto jest bogate. Tu chodziło tylko o kasę. 
BCO przed połączeniem zainwestowało samo w siebie 30 mln złotych – bo Starosta w ciągu 12 lat 
zainwestował niecałe 2 mln – a strata BCO wynosiła 22 mln. Więc proszę popatrzyć, jaka to była skala 
problemu. W szpitalu ogólnym było trochę inaczej, ale też była to inna specyfika tego szpitala. Niemniej 
jasno trzeba powiedzieć, że ten szpital już w 2011 roku stracił płynność finansową i de facto co roku 
miasto by musiało do tego szpitala dopłacać o 3, 4 mln. Po połączeniu do tego nie doszło, i tak jak Pan 
Prezydent był uprzejmy zauważyć, do dnia dzisiejszego takiego zagrożenia nie ma. Oczywiście w tym 
zadłużeniu szpitala ogólnego było 14,5 mln pożyczki, która niestety została umorzona dopiero po 4 latach, 
a nie na początku działalności, co na również bardzo przeszkadzało w działalności. Natomiast udało się już 
w pierwszym roku, co było bardzo istotne, spłacić wszystkie zobowiązania w stosunku do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, które były po stronie Wyspiańskiego. I wykonaliśmy rzecz, która była 
podstawowa, mianowicie wykonaliśmy wszystkie przeglądy techniczne respiratorów, aparatów  
do znieczulenia, bo po prostu tam takich przeglądów nie było. I to wszystko zostało zrobione. 

Jeżeli chodzi oczywiście o (…) te wyliczenia, które Pan Prezydent był uprzejmy przekazać, to chciałem 
Państwu powiedzieć taką rzecz, że niczego nie ma w tych wyliczeniach, a ja sobie tu pozwoliłem 
przygotować, że w ciągu 4 lat w tej chwili – oczywiście to są rzeczy wszystkie udokumentowane finansowo 
– w ciągu 4 lat z miasta otrzymaliśmy 9 mln 100 zł, bo w tych 13 mln, o których Pan Prezydent mówił,  
jest 4 mln z groszem, które szpital pozyskał z budżetu państwa dla miasta na rzecz bunkra  
przy ul. Wyzwolenia. Natomiast mówiąc o takiej żywej gotówce to było 9 mln 100 – miasto. Szpital w tym 
czasie z własnych środków – mówię tylko o inwestycjach – 11 mln zł, a pozyskał z zewnątrz 33 mln 500: 
30 mln z Ministerstwa Zdrowia i 3,5 mln z Unii i z darowizn. Tak że myśmy działali, myśmy nie czekali, 
myśmy nie stali w miejscu. Gdzie można było staraliśmy się te pieniądze załatwiać.  

Jeżeli chodzi natomiast o wydatki na utrzymanie szpitala, to szpital zainwestował w ciągu tych 4 lat  
2 mln 200 zł ze swojego budżetu, a niestety chcę Państwu powiedzieć, że aparatura musi być serwisowana 
i taki serwis przez te 4 lata to jest 12 mln zł. To są kolosalne pieniądze. Nie bez znaczenia jest obsługa 
zadłużenia. Zadłużenie i obsługa tego zadłużenia to jest 16 mln 300 tys. zł – to jest potworna rzecz. (…) 
Nie chodzi tu o to, że w jakiś sposób się chcemy chwalić, tylko pokazuję, że gdzie można szukamy tych 
pieniędzy, zabiegamy o te pieniądze i staramy się jednak prowadzić w miarę oszczędną gospodarkę,  
o czym świadczy fakt, że u nas wysokość pensji to jest – jeśli dobrze pamiętam – 42 z małym procentem 
w stosunku do całego budżetu. Tutaj są ludzie, którzy pracują w służbie zdrowia i wiedzą, że to jest, jeśli 
chodzi o służbę zdrowia, bardzo mały procent.  

Szanowni Państwo, tutaj oczywiście też odniosę się do tego, o czym Pan Prezydent był uprzejmy 
powiedzieć i co jest z jednej strony prawdą, a z drugiej strony prawdą, która się zmieni, a mianowicie  
o czterech miesiącach tego roku. Dane, które są zawarte w informacji Pana Prezydenta są prawdziwe, 
natomiast one nie zawierają jednej rzeczy bardzo istotnej, która jest rozliczana dopiero po 12 miesiącach – 
to są nadwykonania. Tak to jest skonstruowane, i tu nie mamy na to wpływu, że nadwykonania  
są płacone dopiero po roku. Dlatego te dane po czterech miesiącach są takie jakie są. Natomiast 
gdybyśmy wliczyli te nadwykonania, bo chcę Państwa poinformować – o czym oczywiście Państwo nie 
wiedzieliście, bo i skąd, będzie to dopiero rozliczone pod koniec roku – nadwykonania wynoszą 4 mln 700  
i w tym momencie jest to nie 31% planu a 34,4% planu. I w tym momencie przewyższa to o 0,4 koszty, 
które wynoszą 34%. A w efekcie ta strata to nie jest 109%, tylko 86%. Te sprawy będą widoczne po roku 
– zawsze tak jest, tak było. Natomiast do tej pory, bardzo szczęśliwie być może, a może i Opatrzność nam 
pomaga, nadwykonania mamy płacone.  
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Mam takie tutaj zastrzeżenie też w tym materiale, że niepokojący jest fakt zobowiązań wobec ZUS-u:  
499 tys. zł. Na dzień dzisiejszy tego długu nie ma. Skąd on jest? On się pojawia czasami, dlatego  
że rozbiegają nam się czasem terminy płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia i ZUS-u – i to jest 
kwestia dwóch, trzech dni czy też kilku dni. Tych zaległości w stosunku do ZUS-u absolutnie nie ma. 

Co jeszcze? Proszę Państwa, ja wiem, że miasto inwestuje tyle ile może inwestować – ja bym chciał żeby 
więcej inwestowało. Bo jeżeli na 2016 rok planowane nakłady wynoszą 1.180.000 – obrazowo powiem –  
tj. 0,015% budżetu, chciałoby się po prostu więcej. Tak, bo ten szpital na to zasługuje – nie szpital, ale 
mieszkańcy, którzy się tam leczą. Nas nie obchodzi, czy oni są bielszczanami czy nie – to są ludzie chorzy, 
którzy przychodzą po pomoc. I ja już kiedyś powiedziałem na Komisji Zdrowia i dzisiaj to potwierdzę  
i powtórzę jeszcze bardzo raz głośno: że dopóki ja jestem dyrektorem z tego szpitala nie zostanie odesłany 
żaden pacjent i nie będę się kierował w tym momencie kontraktem. Bo gdybyśmy nie robili nadwykonań, 
to nigdy byśmy 30 milionów dodatkowego kontraktu nie dostali (…). Chory pacjent musi być załatwiony  
– taka jest prawda.  

Proszę pamiętać też o jednej rzeczy – że mówił Pan Prezydent – o przystosowaniu. Tak, to jest konieczne, 
bo sale 5-6 łóżkowe w szpitalu onkologicznym, gdzie bariera odpornościowa jest załamana, gdzie nie ma 
węzłów sanitarnych – tak nie można żyć, tak nie można po prostu prosperować. I ja wiem, że to miasto 
stać na to, na ten wysiłek, wspólny wysiłek, bo my się od tego nie uchylamy. Tyko ja Was błagam  
o to zrozumienie, o to, że przecież z tych długów, które były, można było – nie chcę wracać do przeszłości 
– można wyjść. Ja w swojej naiwności przyznam, myślałem że jak przyjąłem ofertę Pan Prezydenta  
i zostałem tym dyrektorem po urlopie bezpłatnym, że zaczynam od zera i prę do przodu. Tak się nie stało, 
bowiem mamy tutaj rozbieżne opinie z Panem Prezydentem „czyj jest stary dług”. Mnie wydawało się,  
że miasta. Okazało się, że tak nie jest, że ten dług jest połączonych szpitali. Ja się z tym nie zgadzam.  
Nie zgadzam się z tym i dzisiaj na ręce Pana Przewodniczącego złożę opinię prawną, którą zaciągnęliśmy  
u naprawdę (…) wybitnej kancelarii prawnej i chciałbym żebyśmy mogli po prostu w końcu usiąść  
i spokojnie o tym porozmawiać. Bo jeżeli miasto nam poręcza kredyty – dzięki – ja za wszystko dziękuję,  
za każdą złotówkę, ale proszę pamiętać, że tego poręczenia w ogóle byśmy nie chcieli, gdyby po pierwsze 
dług szpitala ogólnego został spłacony w pierwszym roku. Bo cóż, zabezpieczeniem dla tego długu był 
kontrakt i myśmy nigdzie nie mogli wziąć kredytu, bo zabezpieczeniem miał być kontrakt, a kontrakt był 
zablokowany przez dług dla miasta. Nie chcę do tej przeszłości wracać, bo chorzy czekają i ich jest coraz 
więcej, a rozwijamy się też prężnie. Tu patrzę na Panią Radną Komor, bo uważam, że bardzo pięknie się 
kardiologia nam też rozwija – nie mówiąc o innych oczywiście specjalizacjach. To jest w naszym wspólnym 
interesie.  

Tak że ja dziękuję bardzo za tę pomoc, którą miasto kieruje do nas do szpitala, do pacjentów, ale bardzo 
Was proszę o to, żeby tym problemem się zająć szerzej i głębiej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Tak jak też Rada przegłosowała wcześniej, w tym punkcie udzielono głosu Panu Prezesowi Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej – Panu Klaudiuszowi Komorowi. Nie wiem, czy jest? Jest. Zapraszamy. Zresztą znanego z tej sali 
– był kiedyś Radnym naszego miasta. 

Witamy i bardzo proszę.”.  

 
Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej Pan Klaudiusz Komor 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, wszyscy obecni, 

ja jestem pracownikiem tego szpitala i jestem z tego dumny, natomiast tu przed Państwem chciałem 
wystąpić jako Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej i powiedzieć parę słów, bo uważam, że zawsze, kiedy 
mowa jest o ochronie zdrowia – my częściej używamy słowa „ochrona zdrowia” niż „służba zdrowia” –  
to środowisko lekarskie, samorząd lekarski powinien zabierać głos, dlatego że my jesteśmy po prostu 
najbliżej tego. 
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„Szlachetne zdrowie,  

Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  

Aż się zepsujesz.”. 

To Państwo wszyscy znacie. Ja myślę, że dzisiaj to możemy lekko sparafrazować i powiedzieć: szlachetne 
zdrowie, nikt się nie dowie, ile kosztujesz, aż się zepsujesz. Proszę Państwa albo możemy leczyć tanio, 
albo możemy leczyć dobrze. Przy dzisiejszym rozwoju medycyny mamy takie możliwości, mamy taką 
diagnostykę, mamy takie możliwości leczenia, że możemy o wiele więcej ludzi uratować niż kiedyś. 
Niestety to wszystko kosztuje i nie da się tutaj uciec, tak jak powiedzieli moim poprzednicy na tej mównicy 
– Pan Dyrektor, Pan Prezydent wcześniej – nie da się tutaj uciec od pieniędzy. Niestety w dzisiejszych 
czasach to ja nie pracuję w szpitalu, tylko w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, nie leczę, tylko 
udzielam świadczeń medycznych i jeszcze tylko czekam jak do mnie zamiast pacjenta przyjedzie petent 
albo klient. Bo niestety dzisiaj medycyna sprowadza się do wolnego rynku, do działalności wolnorynkowej. 
I wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy we wszystkich materiach to tak sprowadzili. Wiadomo, jakieś 

przedsiębiorstwo żeby mogło przynosić dochód to nie może sprzedawać swojego produktu, nie może 
sprzedawać swoich usług poniżej kosztów. Jak Państwo dobrze wiecie, bo było niedawno głośno o tym, 
kontrola NIK-u wykazała, że np. niektóre świadczenia kardiologiczne już w momencie przyjęcia pacjenta 
powodują dług, bo są wycenione mniej, niżej niż to leczenie pacjenta będzie kosztować. I tak jest w wielu 
przypadkach.  

A to, co powiedział Pan Dyrektor – my nie możemy powiedzieć pacjentowi: „Przepraszam, ja pana nie 
przyjmę. Nie mamy na to pieniędzy, pieniądze się skończyły. Mamy limit.”. Czy Państwo sobie 
wyobrażacie, że jest ustalony limit: tylu a tylu chorych powinno być w tym roku leczonych. Jeżeli zachoruje 
więcej osób, to trudno na nich pieniędzy już nie ma. Ja bym chciał, żeby Państwo, zawsze patrząc  
na jakiekolwiek dane dotyczące szpitali, w ogóle dotyczące służby zdrowia, nie widzieli tylko tych cyferek, 
tych liczb, plusów, minusów, ażebyście widzieli Państwo, że to (…) tak naprawdę to jest życie i zdrowie 
ludzkie i nie wszystko da się na pieniądze przeliczyć.  

Co do szpitala, co do BCO Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, to naszej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej 
współpracuje się z tym szpitalem bardzo dobrze. Szpital – jak zresztą Państwo wiecie i to nikt nie ukrywa – 
ma bardzo dobrą opinię; świadczy o tym ilość pacjentów. Tutaj Pan Dyrektor przytoczył dane, ile tych 
porad rocznie jest udzielanych. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym Państwu 
powiedzieć i jak gdyby te wszystkie złe informacje dotyczące finansów troszeczkę osłodzić.  

Powiem Państwu, że większość szpitali w Polsce już teraz – a wiem to od moich Kolegów Prezesów innych 
Okręgowych Izb Lekarskich – boryka się z innym problemem, już nie z problemem finansów, boryka się  
z problemem kadry medycznej. Mamy drastyczny niedobór lekarzy, pielęgniarek – sami Państwo wiecie,  
w tej chwili strajk w Centrum Zdrowia Dziecka, prawda. I również na terenie naszej Izby Lekarskiej  
są szpitale, z których dzwonią do mnie dyrektorzy bądź ordynatorzy i proszą, żeby Beskidzka Izba Lekarska 
pomogła im znaleźć lekarzy do pracy, bo muszą zamykać oddziały, muszą redukować liczbę łóżek, bo nie 
mają personelu. A ten szpital, myślę, że dzięki właśnie swojej dobrej polityce personalnej, dzięki dobrej 
atmosferze, która tam panuje, takiego problemu nie ma i co więcej, muszę Państwu powiedzieć, że w tym 
szpitalu na terenie naszej Izby jest największa liczba stażystów i to już od kliku lat. Stażyści to są tacy 
młodzi lekarze, prosto po studiach, którzy przychodzą i zdobywają tę część praktyczną wiedzy. I proszę 
Państwa w zeszłym roku musieliśmy się dwukrotnie zwracać z prośbą do Pana Dyrektora o zwiększenie 
tego limitu stażystów, których może przyjąć BCO, bo takie było zainteresowanie młodych lekarzy 
przyjściem do tego szpitala na staż. A jak Państwo sobie zdajecie sprawę, duża część z tych, którzy przyjdą 
na staż może tam zostać i może się specjalizować i może właśnie zadbać o to, żeby mieszkańcy Bielska 
byli godnie i dobrze leczeni, tak jak myślę, że odbywa to się teraz. 

Tak że proszę Państwa, naprawdę możecie być dumni z tego, że jesteście organem założycielskim takiego 
szpitala, tak jak my, Beskidzka Izba Lekarska, jesteśmy również z tego szpitala zadowoleni, bo to, co Pan 

Dyrektor powiedział jest prawdą, jest to ostatni chyba szpital na terenie naszej Izby, który stanowiska 
kierownicze obsadza w drodze konkursów; a takie jest stanowisko samorządu, że jest to najbardziej 
obiektywny sposób wyłaniania ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych. 

Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezesie za udział w dzisiejszej (…) sesji (…).  

A teraz – widzę, że w takim klimacie rodzinnym jesteśmy – bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka 
Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„No cóż, też jestem pracownikiem tego szpitala. Wypowiadam się teraz nie w sferze medycznej, ale  
w sferze ekonomicznej. Chciałam uzupełnić te wypowiedzi Pana Dyrektora, Pana Prezydenta i Prezesa 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Posługując się danymi z RMF24 na dzień 15 października 2015 roku,  
ile wynosiło ogólne zadłużenie szpitali publicznych w Polsce – to jest 10 mld zł. Tak że to nie jest problem 

tu i teraz, to jest problem wszystkich publicznych szpitali i niedoszacowania procedur medycznych, które 
wykonujemy.  

Proszę Państwa dwa czynniki na to wpływają. Przede wszystkim to, że społeczeństwo się starzeje i takie  
są dane demograficzne, czyli (…) w wieku podeszłym występuje więcej chorób. My tych pacjentów 
leczymy, kiedyś się nie leczyło ludzi starszych – w tej chwili nawet ludzie, którzy mają 96 lat są normalnie 
przyjmowani, leczeni i farmakologicznie, i inwazyjnie, wiek nie jest żadnym przeciwwskazaniem  
do procedur. Procedury kosztują. Wchodzą nowe technologie, medycyna się rozwija – tak jak Pan Prezes 
był uprzejmy powiedzieć – tego się nie da wykonać bez wykwalifikowanych kadr medycznych i obsługi 
techniczno-diagnostycznej; bo albo coś robimy i mamy dobry wynik ekonomiczny, ale nie robimy procedur, 
albo ponosimy koszty z tytułu rozwoju wprowadzenia nowych technologii medycznych. Wszystko co jest 
podpisane słowem „medical” kosztuje. Tak jak Pan Dyrektor powiedział: serwisowanie, przeglądy 
aparatury medycznej, czy ona jest bezpieczna dla pacjentów, bo gdyby nie było takich przeglądów,  
a doszłoby do jakiegoś roszczenia ze strony pacjenta z powodu źle wykonanej procedury czy błędu 
lekarskiego i by się okazało, że taki sprzęt jest dopuszczony do jej wykonania, a nie ma przeglądu 
technicznego, szpital mógłby płacić ogromne odszkodowania.  

I Państwo musicie sobie zdawać [sprawę], że dopóki nie zmieni się finansowanie procedur medycznych  
i w ogóle ochrony zdrowia, zawsze te długi mogą być generowane w szpitalach publicznych. Oczywiście  

z tego tortu, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej czy niepubliczne podmioty działalności leczniczej,  
w tej chwili wyciągają czasem procedury najlepiej płatne i my niestety nieraz leczymy powikłania,  
my pacjentowi nie możemy odmówić, ten pacjent oczekuje od nas pomocy i wtedy tak naprawdę 
pieniądze się nie liczą. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A o zabranie głosu proszę Pana Przewodniczącego Drabka.”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Panie Przewodniczący, tutaj Pan Prezydent na samym początku powiedział, że niekoniecznie to był jego 
wniosek, oczywiście wniosek Pana Przewodniczącego żeby dyskutować na ten temat na dzisiejszej sesji. 
Szkoda, że nie udało się tej dyskusji przeprowadzić, jak Pan Przewodniczący Komisji budżetowej, jak 
razem prosiliśmy żeby jednak tę dyskusję na posiedzeniu Komisji budżetowej przeprowadzić. Już nie 
pamiętam, około dziewięciu miesięcy taki wniosek padł, nikt ze szpitala na to zaproszenie Komisji, tego 
zaproszenia nie przyjął. Bo faktycznie to trzeba bardzo długo i merytorycznie porozmawiać o szczegółach, 
bo tutaj padają bardzo ważne słowa i bardzo ważne zdania, bo to też nie można zakładać tak, że…  
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– no nikt nie idzie do szpitala dlatego, że chce, po prostu choroba, nie wybieramy tej choroby. 
I to są wielkie tragedie – w szczególności ten szpital, który ma tak trudne przypadki; mówimy też  
o chorobach nowotworowych – jest to wielka tragedia.  

Jednak zaniepokoiło mnie w szczególności to, co w tej chwili się dzieje, to, co mieliśmy już od dłuższego 
czasu informacje, że jest bardzo, bardzo źle w szpitalu. Po otrzymaniu – na mój wniosek i poparty przez 
Komisję – od Pana Prezydenta, za co dziękujemy, materiał, który mamy przed sobą – i możemy na ten 
temat dyskutować – (…) ewidentnie wykazuje ten materiał ewidentne zagrożenia. Bo jeżeli po czterech 
miesiącach mamy 109% planu zadłużenia zrealizowane, Pan Dyrektor o tym mówił, ale to jest wszystko 
bardzo ogólnikowo – martwi mnie... Zdecydowanie nie martwi zapis w takim zdaniu: „W dalszym ciągu 
występuje ryzyko całkowitej niewypłacalności szpitala.”. Jeżeli my w 2015 roku mamy kontrakt i sprzedaż 
szpitala na poziomie 223 mln 300 tys. z groszami, koszty na poziomie 140 mln, to ta różnica, taka licząc 
wprost, już nie mówiąc o księgowych zapisach, tylko mówiąc o tej różnicy wprost, wynosi prawie 17 mln 
zł, to są gigantyczne koszty. My możemy teraz mówić o tych bardzo ważnych rzeczach, tylko istnieje 
ryzyko, że jeżeli dalej w tym kierunku pójdziemy, że ten szpital w ogóle przestanie funkcjonować  
– a do tego nie możemy dopuścić. Trzeba podjąć wszystkie możliwe działania żeby szpital w Bielsku-Białej 
nadal funkcjonował. Ale w takiej formie, jak to teraz się dzieje nie ma żadnej nadziei, żeby w przyszłości 
przynajmniej wychodzić, zbliżać się, poprawiać ten wynik finansowy. Ja nie mówię o tym, żeby wychodzić 
na zero, ale przynajmniej żeby była jakakolwiek perspektywa żeby to zadłużenie szpitala nie rosło  
– ja nie mówię żeby nie malało, ale żeby nie rosło. A z tych dokumentów, które posiadamy nic nie wynika.  

Tutaj mamy też wskazania dotyczące działania Bielska-Białej, miasta, organu założycielskiego. To, co stoi 
przed nami, wielkie wyzwanie dotyczące właśnie kosztorysowej wartości zadania rozbudowy szpitala,  
na poziomie 150 mln zł i wkładu samego miasta, ponad 20 mln zł w to zadanie, to są gigantyczne (…) 
środki. Umorzenie pożyczki (…) ponad 14 mln złotych to też było działanie właśnie w celu ratowania tego 
szpitala. Tylko niestety, Panie Dyrektorze, nie potrafię w tej chwili, nie widzę światełka w tym tunelu,  
w jakim kierunku, jaka strategia będzie przyjęta. Bo to wszystko pięknie brzmi, tylko nie ma konkretów, 
bardzo konkretnych wskazań, co możemy zrobić.  

I co do tego opracowania – ja ma jeszcze jedną taką uwagę i zapytanie do Pana Prezydenta: kwestia 
etatów. Ja rozumiem, że jeżeli mamy do przerobienia nie 100 mln, tylko 120, to też muszą być ręce, które 
ten kontrakt przerobią. Więc tu może być kwestia związana z tym zatrudnieniem. Tylko jedno wyliczenie 
– tak zsumowałem dwa elementy. Poziom zatrudnienia po połączeniu szpitali wg stanu na dzień 31 marca 
2012 roku wynosił – i tutaj mówimy – 800 etatów w zaokrągleniu. Na 31 grudnia w kolejnych latach  
– w 2015 roku 899 etatów. Jednak tu jest takie zdanie: „W wykazanym stanie 165 osób stanowią lekarze, 
383 osoby to są pielęgniarki i położne, 277 osób pozostali zatrudnieni. Ogółem w administracji zatrudnione 
były 63 osoby.”. Ja zsumowałem te liczby i mnie wyszło 860 etatów i 888 osób i nie wiem, na jaki to jest 
rok podane, ta informacja, to zdanie, bo ani nie dotyczy to 2012, ani 2015. Bardzo bym prosił  
o wyjaśnienie (…), dlaczego jest różnica tam 30 kilku etatów i 29 osób w tym dokumencie.  

I tak jak mówię, tutaj brakuje jednej ważnej rzeczy, a mianowicie – to, co też Pan Prezydent przekazał  
do nas – ważnego zdania: „Przekazane w chwili obecnej przez Dyrektora opracowanie, zawierające 
program restrukturyzacji, należy uznać za niewystarczający i zbyt asekuracyjny czy też oparte  
na wątpliwych założeniach.”. I to (…) po prostu bardzo mnie martwi, bo w tej chwili musimy walczyć  
o to, żeby ten szpital funkcjonował. A w takiej formie niestety jest duże ryzyko pełnej niewypłacalności tej 
jednostki. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 25 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Ja się cieszę, że taka wypowiedź padła, natomiast konia z rzędem temu, kto wymyśli jak 
zrestrukturyzować polskie szpitale z dobrym wynikiem ekonomicznym. Niedaleko nas, w Pszczynie – nawet 
jest na sali obecny Pan doktor, który tam pracował – też restrukturyzacja odbyła się ekonomiczna. 
Skutkiem tego były masowe zwolnienia, a pacjenci z Pszczyny przyjeżdżają do nas. Musicie Państwo  
o wziąć pod uwagę, jaki to ma efekt potem – taki globalny – na nasze działanie. My przyjmujemy 
pacjentów od Żywiecczyzny po Pszczynę. Pacjent ma prawo wolnego wyboru jednostki, w której się chce 
leczyć, związanych z obecnością specjalistów, usług o wysokiej jakości i tego mu nie możemy odebrać, 
absolutnie. Jak ja zaczynałam pracę to była rejonizacja, oczywiście pacjenci wybierali sobie lekarzy, był  
z tego duży bałagan, natomiast jest teraz wolność i pacjenci mają prawo wybrać jednostkę, w której się 
leczą. Natomiast jeszcze nie wiem, nie znam takiej sytuacji, by ktoś… - znaczy są programy naprawcze 
wychodzenia z długów szpitali, ale dopóki będzie taki nakład na procedury medyczne, jaki jest, nie ma  
na to szans. Muszą być zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. Oczywiście, z tego co jest, może jakaś 
inna polityka rozdziału tych środków miałaby wpływ na to, natomiast na pewno nie tak żeby zupełnie 
zlikwidować długi szpitali. Takie jest moje zdanie, już takie całkiem prywatne, osoby która pracuje  
w ochronie zdrowia publicznej.”. 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący – ad vocem. 

Ad vocem do ad vocem nie przewiduje nasz Statut, ale mogę to zrobić.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Przewodniczący, mam świadomość, że ten system źle funkcjonuje w całym kraju. Nie chciałem tego 
argumentu podnosić, ale też pamiętajmy, że kto jak kto, ale Pan Dyrektor chyba ma najlepszą wiedzę  
na ten temat, jak system zdrowotny funkcjonował i jakie były założenia systemu przez ostatnich 8 lat, 
będąc szefem senackiej Komisji Zdrowia i pracując nad tymi strukturami, że tak powiem, finansowania 
systemu zdrowia (…) w całym kraju. Dlatego ja nie chciałem tego argumentu podnosić, ale tutaj muszę się 
odnieść. Wiem, jest bardzo źle, tylko my na to nie mamy w tej chwili wpływu. My musimy próbować 
ratować sytuację na tym poziomie, na którym możemy, czyli na poziomie samorządu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

kilka jeszcze może danych, żeby uzupełnić przedstawione tutaj informacje dotyczące wiedzy ekonomicznej 
naszego szpitala.  
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Po pierwsze, szpital przed połączeniem został finansowany albo na pewno w dużej mierze wsparty 
finansowo przez Gminę Bielsko-Biała – i to jest rząd 50, ponad 50 mln, ja nie wiem nawet, czy nie  
w pobliżu 60 mln. To do tej pory nie padło, a to ma ważne, ma bardzo duże znaczenie, bo ja pamiętam, 
gdy byłem w ‘98 i w 2002 roku radnym to ten szpital był w tragicznej sytuacji, jeżeli chodzi o substancję 
budowlaną i nie tylko. Więc ten element należy zauważyć przy analizie obecnej sytuacji, zarówno 
ekonomicznej, jak i jakościowej szpitala.  

Bardzo ważnym elementem, o którym powiedział dr Komor jest, że mamy bardzo dobrą atmosferę. To jest 
ten znak na plus. To znaczy, że mamy pracowników, mamy lekarzy, mamy pielęgniarki, mamy dobrą 
atmosferę. To jest moment, w którym możemy się opierać i możemy budować. Drugim elementem,  
o którym tu nie zostało powiedziane albo ja przynajmniej nie słyszałem, to jest to, że w ubiegłym roku  
po raz pierwszy szpital dostał w pełni zapłacone za nadwykonania. To nie jest bez znaczenia, ponieważ 
jest to rząd kilku milionów złotych. Wcześniej jak badałem i analizowałem sytuację ekonomiczną szpitala, 
te nadwykonania nie były dopłacane. Z informacji, które przedstawiał Pan Prezydent – i nie tylko Pan 
Prezydent, Pani Dyrektor – walka o zapłacenie nadwykonań była, można powiedzieć, tytaniczna i nigdy nie 
kończyło się skutkiem 100% płatności. To powodowało, że ekonomia jak gdyby nie zamykała się, jeżeli 
chodzi o bilans poprzednich lat. To są elementy, które dzisiaj powodują, że mamy trudną sytuację.  

Przemysław Drabek, Pan Przewodniczący, powiedział, że jakiś czas temu próbowałem podjąć dyskusję  
i to na forum naszej Komisji budżetowej, bo myślę, że to jest najwłaściwsza Komisja, chociaż chciałem 
żeby tą sprawą zajmować się również na forum sesji. Jakoś do tego nie doszło i dzisiaj jesteśmy w tej 
sytuacji, że zastanawiamy się – i jak widać z toczącej się dyskusji, nie widzimy sposobu na to, żeby znaleźć 
na to rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że obecny Rząd nowym okiem spojrzy na sposób finansowania 
szpitali, ale mam też świadomość, że cudów dokonać się nie da. Pierwszym pozytywnym objawem jest 
zapłacenie po raz pierwszy w roku ubiegłym nadwykonań.  

I teraz ponownie wrócę tutaj do tego zdania, które przedstawił Pan Przewodniczący Przemysław Drabek,  
a jest ono zawarte w sprawozdaniu Pana Prezydenta. To zdanie dzisiaj nie może zostać bez odpowiedzi.  
I proponuję Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze żebyście na tej sesji w jakiś sposób odpowiedzieli  
na to zdanie i na to pytanie, a ja go pozwolę sobie jeszcze przeczytać powtórnie, ponieważ ono  
ma znaczenie kluczowe. „Przekazane do chwili obecnej przez Pana Dyrektora opracowanie, zawierające 
program restrukturyzacji BCO SM należy jednak uznać za niewystarczające, zbyt asekuracyjne czy też 
oparte na wątpliwych założeniach.”. To zdanie musi być na dzisiejszej sesji, a jak nie na dzisiejszej  
to w najbliższym czasie, na to zdanie muszą paść konkrety. Konkrety polegające na tym, że – według 
mnie, to Państwo decydujecie – Pan Prezydent spotka się z Panem Dyrektorem i ustalą konkrety, które 
zmienią optykę widzenia tego zdania z negatywnej na pozytywną.”. 

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

„Koniec wypowiedzi, tak? 

Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Ryszard Batycki.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Występuję tutaj w jakiejś podwójnej roli – raz jako radny wyrażający troskę o szpital, dla którego organem 
założycielskim jest Miasto Bielsko-Biała, a po drugie jako dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, który w tym 
mieście istnieje i który w tym mieście leczy; ponad 80% pacjentów stanowią mieszkańcy Bielska i powiatu 
bielskiego. To świadczy o tym, że problemy, które występują w szpitalu onkologicznym to również 
problemy, z którymi boryka się również może bardziej samodzielnie Szpital Wojewódzki, bez takiej troski  
i opieki, które miasto dla szpitala onkologicznego robi – takie jest moje zdanie. Natomiast przyczyny należy 
szukać w przypadkowej zupełnie transformacji opieki zdrowotnej przy trzech podstawowych wtedy 
działaniach podjętych przez Parlament, Rząd w ‘98 roku, kiedy m.in. weszły ubezpieczenia zdrowotne  
i przez przypadek zupełny przydzielano duże zakłady opieki zdrowotnej z ogromnymi kosztami  
do jednostek samorządu terytorialnego. Tak się stało ze szpitalem onkologicznym, który został 
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przydzielony do powiatu bielskiego, którego budżet, nie wiem, czy był połową budżetu np. Szpitala 
Wojewódzkiego wtedy, w tamtych latach. To też powodowało, że przez całe lata tych działań, które były 
podejmowane i funkcjonowania, szpital onkologiczny nie miał wsparcia w swoim organie założycielskim,  
bo ten organ założycielski miał budżet nie wiem, czy dużo większy albo nawet niższy niż szpital,  
dla którego był właścicielem. Stąd (…) ta sytuacja, która nabrzmiała, była trudną sytuacją w momencie 
zapowiadanych zmian, gdzie miasto przyjęło – i dobrze, że przyjęło – na siebie, przez połączenie obu 
szpitali, uratowanie tej części diagnostyki i leczenia, które jest bardzo istotne, jedno z najczęstszych 
przyczyn chorobowych i przyczyn zgonów w naszym kraju, gdzie pacjent onkologiczny musiałby jechać 
daleko albo do Krakowa, albo do Gliwic – taka jest prawda. Natomiast tu na miejscu, z dużymi kosztami 
inwestycyjnymi, miasto stara się rozwiązać problem, a dopiero te starania, które będą ewentualnie  
ze środków dodatkowych, będą widoczne za półtora roku, być może, czy za rok.  

Chciałem Państwu zwrócić uwagę na fakt, że istnieje pewne niebezpieczeństwo związane z gwałtownymi 
działaniami, które nabrały przyspieszenia w postaci map potrzeb zdrowotnych, o których Państwo wiecie  
i czytacie, ale które stanowią również pewne ryzyko, dla niektórych zakładów opieki zdrowotnej, gdyż 
mogą dotknąć losów każdego mieszkańca tego miasta. Nikt nie patrzy i tu brakuje mi takiej debaty  
na temat właśnie przyszłości i teraźniejszości służby zdrowia, opieki zdrowotnej w naszym mieście, gdyż 
tak naprawdę porównując nawet te dwa potężne zakłady, które świadczą podstawowe usługi dla miasta  
i zabezpieczają go przez 24 godziny, nikt nie patrzy na nadmierny rozwój sektora niepublicznego, 
niekontrolowany przez żadne instytucje samorządowe, polityczne i inne ponad potrzeby rzeczywiste.  
To świadczy o tym, że te zakłady mogą pobierać pieniądze od pacjentów, mogą powiedzieć pacjentowi 
„proszę przyjść (…) i zoperujemy pana jutro, a w kolejce operujących będzie pan czekał dłużej niż  
w Szpitalu Wojewódzkim czy w innym”. To pokazuje jakie są rzeczywiste mankamenty systemu opieki 
zdrowotnej i co możemy ewentualnie, w jaki sposób przygotować się organizacyjnie do tej przyszłości.  

Chciałem powiedzieć, że sytuacja finansowa, która tutaj zajmuje dużo miejsca i rzeczywiście determinuje 
przyszłość zakładu, a również i stanowi troskę organu założycielskiego o jego funkcjonowanie, nie jest 
niczym innym, (…) nie odbiega od sytuacji (…) Szpitala Wojewódzkiego, która jest również trudna, tylko 
że inny rozkład jest zobowiązań niż w szpitalu ogólnym i onkologicznym, dlatego że brak takiego wsparcia 
ze strony szpitala. Może zobowiązania ogólne są zbliżone, ale mamy zobowiązania długoterminowe 
związane z potrzebą brania kredytów własnych na rozwój działalności, w przeciwieństwie gdzie  
te zobowiązania długoterminowe tutaj są w zasadzie śladowe, (…) nieco ponad 3 mln przy 25 mln, które 
szpital dźwiga po to, żeby np. kupić z własnych środków niezbędne zakupy aparatów rentgenowskich dla 
jedynego SOR-u, który przyjmuje tutaj pacjentów urazowych. To pokazuje brak spójnej polityki i wsparcia, 
jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, stacjonarnie na tym terenie. I problemy  
te mogą narosnąć w związku właśnie z przygotowywaniem się przez Narodowy Fundusz Zdrowia  
do kontraktowania jeszcze w bieżącym roku. W III kwartale mają zostać opracowane i opublikowane 
zasady kontraktowania na następne lata, niewiadomo na ile lat praktycznie rzecz biorąc. A to pokazuje,  
że jak ktoś nie będzie spełniał warunków to będzie ogromy problem w funkcjonowaniu zakładów opieki 
zdrowotnej, szczególnie tak dużych jak (…) ogólny szpital onkologiczny i Szpital Wojewódzki na tym 
terenie, bez których to szpitali praktycznie system opieki zdrowotnej w tym mieście nie istnieje. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Więc ja, żeby nie zgłaszać ad vocem do ad vocem, do ad vocem, to chciałam jeszcze powiedzieć, zwrócić 
uwagę tym na wypowiedź Pana…” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 28 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Sprytnie.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…(…) Wiceprzewodniczącego Przemysława Drabka. 

To jest też tak, że z takimi problemami borykają się wszystkie państwa Europy, pomimo większych 
nakładów na ochronę zdrowia. Uczestnicząc jako obserwator w posiedzeniach Rady Lekarzy Europy,  
te problemy istnieją wszędzie, a ludzie z zewnątrz przyjeżdżają się do nas leczyć. To tylko tak gwoli 
przypomnienia. To jest problem taki ogólnoeuropejski. Fajnie i bardzo dobrze rozwiązuje się te problemy  
w Stanach Zjednoczonych gdzie medycyna jest bardzo transparentna, bardzo rozwojowa, tam się stawia 

nacisk na nowe technologie i na wynik ekonomiczny. Niemniej jednak Państwo musicie sobie zdawać 
sprawę, że tam pacjent jak nie ma dobrego ubezpieczenia albo pieniędzy to procedura nawet ratująca 
życie nie jest wykonywana; albo musi taki człowiek sprzedać znaczną część swojego majątku, albo dostać 
kredyt – cała rodzina – na wykonanie procedury medycznej. To wskazuje, jakie są koszty takich 
medycznych zabiegów. 

Druga sprawa to – tutaj ad vocem tego, co powiedział Pan Przewodniczący Matyja – mnie się udało 
zorganizować Komisję Zdrowia, na której Pan też był obecny, z udziałem Pana Dyrektora, która poruszyła 
problemy BCO. Może to tak trzeba było bardziej trochę skuteczniej żeby też to doszło do skutku. 

I trzecie pytanie mam do Pana Prezydenta, bo na mojej Komisji (…) zastanawialiśmy się nad sposobami 
rozwiązania restrukturyzacji i padła taka wypowiedź odnośnie, czy Gmina może pokryć dług szpitala.  
I tutaj wtedy Pani Barbara Gajewska – ja mam protokół w ręce – powiedziała, że tylko w dwóch 
przypadkach: albo przekształcenia szpitala w spółkę, albo likwidacji. I tutaj chciałam żeby Pan Prezydent 
może się odniósł czy dopowiedział coś jeszcze (…), jaki jest aspekt prawny tego i żebyśmy taką konkretną 
rzecz tu mogli usłyszeć. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zanim Pan Prezydent, to w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Matyja. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja odniosę się do mojej Koleżanki Pani dr Komor.  

Oczywiście, jeżeli chodzi o skuteczność, skuteczność Pani doktor to…” 

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

„Tu sprawa jest oczywista. Wystarczy spojrzeć.”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…ja dziękuję za to, że Pani zrobiła tę Komisję, na której byłem. Ona była oczywiście wielowątkowa  
i bardzo treściwa – i to jest jasne i oczywiste.  

Druga rzecz, skuteczność zależy od większości. My, jak póki co, mamy 10 Radnych na 25, czyli większości 
nie ma. 

I trzecia – ale myślę, że najważniejsza – to jest taka: jeżeli ja kogoś zapraszam. Inaczej, jeżeli ktoś mnie 
zaprasza to ja na to zaproszenie odpowiadam pozytywnie, chyba że są jakieś powody, dla których nie 
mogę być. Ja wystosowałem [zaproszenie] w imieniu Komisji, na które nikt nie odpowiedział, ale też 
przede wszystkim nikt nie przyszedł. Więc chociażby z tego względu nie udało mi się przeprowadzić 
skutecznie Komisji.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

tak jak powiedziałem na początku, sprawa jest wielowątkowa. Chcę powiedzieć, że osobiście jestem pełen 
podziwu dla niektórych z Państwa jaką ekwilibrystykę tutaj stosujecie, zastosowaliście w dyskusji. 
Natomiast chciałem przypomnieć, że tematem jest szpital onkologiczny miejski w Bielsku-Białej, a nie jak 
w Stanach Zjednoczonych służba zdrowia funkcjonuje – bo naprawdę uciekamy do tematu.  

Pani doktor nie wie o tym, że gdybyśmy nie poręczyli 3 mln pożyczki, Pani doktor by może wypłaty nie 
dostała. Proponuję żeby się nad tym skupić może, a nie opowiadać o różnych rzeczach, bardzo ważnych, 
ale myślę, że nie w tej sprawie, o której jest dzisiaj tutaj mowa.  

Ja na końcu się odniosę może do wystąpienia Pana Dyrektora, a na początku inne tu sprawy powiem, 
które chciałem powiedzieć. Może się na początku odniosę…. Znaczy tak: do Pana Przewodniczącego 
Drabka i Pana Przewodniczącego Matyi – nie będę się odnosił, bo tutaj się zgadzamy prawie ze wszystkim, 
chociaż jedną rzecz jeszcze wyjaśnię później. Natomiast Pan Prezes Izby Lekarskiej – muszę się do tego 
odnieść. Oczywiście ja rozumiem, że Państwo jesteście nieobiektywni, bo jesteście pracownikami tego 
szpitala – to jest pierwsza sprawa, więc trudno [o] obiektywizm powiedzmy tutaj (…), żądać obiektywizmu 
od Państwa. Ale niestety pieniądze są obiektywne i – jak powiedziałem – można kochać, nie kochać, lubić, 
nie lubić, sprawa ekonomii jest tutaj twarda.  

Ale wracając do Pana Prezesa Izby Lekarskiej. Na początku hasła i było pytanie: „leczenie drogo lub tanio”. 
Nie wiem, do kogo to pytanie jest? Ja myślę, że trzeba po pierwsze dobrze leczyć i zgodnie z przepisami.  
I na to jest odpowiedź, a nie „drogo czy tanio”, bo to nie jest pytanie do nas tutaj. Ma być zgodnie  
z przepisami, a czy są lepsze czy gorsze to od tego są inne gremia już. Jak to było powiedziane,  
Pan Dyrektor był dwie kadencje Przewodniczącym senackiej Komisji Zdrowia i też miał wpływ na to jakiś.  

Nie można mówić, bo Pan Prezes Komor również powiedział – którego skądinąd bardzo sobie cenię –  
że cyferki, liczby. Nie, to nie są cyferki, liczby, to są konkretne pieniądze, zadłużenie, ogromne zadłużenie, 

a nie cyferki, liczby. Tu bardzo dużo Państwo mówili – Pan Dyrektor i Pan Prezes – o kadrze medycznej. 
Ale ciągle Państwo tę ekwilibrystykę robili, że schodzicie na część medyczną, którą ja skwitowałem bardzo 
krótko, że ona jest dobra albo bardzo dobra nawet, bardzo dobra. Natomiast uciekacie Państwo, w ogóle  
żeście się nie odnieśli do tej sprawy ekonomicznej, która jest clou programu. Takie sprawy: dobra polityka 
– Pan Prezes Komor – dobra polityka personalna. Mam tutaj inne trochę zdanie, Panie Prezesie, na temat 
dobrej polityki personalnej. Mam trochę inne zdanie, ale mamy prawo mieć różne zdania. Pytanie, kto jaką 
wiedzę na ten temat ma.  

Pani – między innymi – Przewodnicząca Komor podniosła taką sprawę, że „serwisować wszystkie trzeba” 
i to również Pan Prezes mówi, że „serwisować urządzenia wszystkie”. Przepraszam, to jeden szpital tylko 
serwisuje? Wszystkie szpitale serwisują – wszystkie szpitale w Polsce, w Bielsku-Białej. Tak że nie 
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wyciągajmy jakichś spraw oczywistych, które wszyscy robią, bo tu na tej zasadzie możemy powiedzieć,  
że: leczą to leczą, wszyscy też przecież. Naprawdę ja proponuję żebyśmy naprawdę poważnie 
[rozmawiali], bo sprawa jest poważna, a my staramy się mówię, różnymi metodami jakimiś jakoś wyjść, 
tylko uciec od sprawy. 

Pan Przewodniczący Matyja powiedział o jednej takiej sprawie, o tym zdaniu co tam napisałem. Ja chcę 
powiedzieć, czego nie ma w materiale, że ja po każdym sprawozdaniu kwartalnym, półrocznym pisałem 
pisma – to nie, że to jest dzisiaj pierwsze, jest sesja dzisiaj, bo nikt nie reagował. Ja po każdym kwartale 
wystosowuję pismo do Pana Dyrektora z analizą naszą i z tym, co sądzimy o tej całej sprawie. To nie jest, 
że się dzisiaj spotykamy i nikt na temat szpitala nie rozmawiał. Tak że (…) to są stosy dokumentów,  
my reagujemy na co dzień w tej sprawie. I to nie jest, że dzisiaj pierwsze spotkanie – dzisiaj tu jest  
na sesji pierwsze spotkanie tego typu. Tak że to nie jest żadna nowość po prostu. 

Pan Dyrektor Batycki mówił o projektach ustaw – bo są trzy projekty ustaw w tej chwili – o działalności 
leczniczej między innymi. Ja nie chciałem o tym mówić dzisiaj, bo to nie jest przedmiotem dyskusji, ale 
było na Komisji Wspólnej również i jest tam bardzo negatywne stanowisko wszystkich samorządów  
w Polsce. Po prostu chce się, krótko mówiąc, ubrać znowu samorządy w to, żeby finansowały leczenie 
mieszkańców (…), ale składkę zdrowotną to nie bierze samorząd, tylko bierze ktoś inny. Tak że ta sprawa 
jest w tej chwili przedmiotem prac w Ministerstwie, jak również przedmiotem dyskusji w podkomisjach (…) 
branżowych i w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 

Myślę, że to jest ważne – co powiedział również Pan Matyja – że myśmy zainwestowali koło 60 mln zł  
w te szpitale i te szpitale wyglądają dzisiaj tak jak wyglądają.  

(…) I teraz by trzeba się odnieść w zasadzie do tego, co Pan Dyrektor powiedział. Więc pierwsza sprawa  
to jest to, co na końcu było – mówiła Pani doktor również. Jest ustawa (…), na podstawie której 
połączyliśmy te szpitale…”.  

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

„Uchwała.”. 

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

„…i odpowiedzialność, i zobowiązania łączących się podmiotów – to jest akt o połączeniu tak zwany –  
i na podstawie i w trybie wskazanym w ustawie o działalności leczniczej to połączenie nastąpiło i tylko  
i wyłączenie przez pryzmat tej ustawy należy interpretować. Natomiast od pewnego czasu Pan Dyrektor  
– i dzisiaj Pan się też pyta – zaczął mówić, że przy połączeniu powinien być dług spłacony przez miasto. 
Nigdzie takiej interpretacji nie ma i nigdzie takich ustaleń nie było; takich dyskusji nie było i w ogóle to (…) 
niezgodne z prawem byłoby nawet. Znaczy wolno miastu oczywiście, podmiotowi wolno zawsze dać 
pieniądze, natomiast nie było takiej dyskusji, ustaleń. I chcę powiedzieć, że oprócz tego 16 mln poszło  
na odsetki – co uważam jest dramatyczną sytuacją – to ponad 30 mln całość zwiększenia, nastąpiło 
zwiększenie zadłużenia. Ponad 30 mln, a gdzie resztę tych milionów jest? Przepraszam bardzo, nie ma 
restrukturyzacji zatrudnienia, nie ma restrukturyzacji kosztów. Przecież połączenie to nie jest tak, że jeden 
dodać jeden to jest dwa, tylko jeden dodać jeden, szczególnie w administracji, powinno być najwyżej 
półtora albo mniej. I tego nie było.  

Następne pytanie, które trzeba by sobie zadać – bo tu takie manipulacje są robione, a ja na to sobie nie 
pozwolę – a co by było dzisiaj, bo tak różne były przewidywania, co by było, jak było. A co by było 
jakbyśmy nie połączyli (…) tych szpitali? Co by z BCO było? Bo ja chcę powiedzieć, że te dwadzieścia kilka 
milionów, które miał nasz szpital i 14 umorzyliśmy, byłoby 11 milionów – żadne zadłużenie – co roku 
byśmy 2 mln dopłacili do szpitala i by egzystował. A co byłoby z BCO – nikt nie powiedział – gdybyśmy nie 
(…) [mieli] połączenia? Trzeba sobie powiedzieć jasno, dzisiaj BCO by nie było. BCO by dzisiaj nie było 
tego szpitala – tego nikt nie powiedział, tylko się zaczyna manipulować danymi tutaj. Miasto te 11 mln (…) 
lekko by utrzymało, to nie był żaden problem dla miasta, natomiast dzisiaj jest (…) po umorzeniu  
64 mln zł. To proszę naprawdę nie manipulować i naprawdę zająć się, bo sytuacja jest bardzo, bardzo 
poważna. 
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A teraz po kolei: „że sprawy mi leżą na sercu” – Pan Dyrektor. Wszystko się zgadza, tylko proszę Państwa 
dzisiaj zakład – jak mówił Pan Prezes Komor – to jest zakład leczniczy szpital. To nie można mówić,  
że „my mamy leczyć tylko, a miasto ma dać pieniądze ile potrzeba żeby leczyć mieszkańców i nie tylko 
mieszkańców”. Proszę Państwa to tak nie można stawiać w ogóle sprawy, to jest chore w ogóle, jeśli tak 
stawiacie sprawę; miasto ma dać, a my mamy leczyć. Nie, pytanie jeszcze: ile kosztuje to leczenie, czy ono 
jest efektywnie prowadzone, jakie są koszty tego leczenia. Każdy, kto prowadził, czy mały, czy duży biznes 
wie, że takie pytania trzeba sobie zadać. I nikt nie odpowiedział dzisiaj, dlaczego o 100 osób jest 
zwiększone zatrudnienie, dlaczego w administracji nie ma zmniejszenia, a jest niewielkie nawet 
zwiększenie zatrudnienia. Na te pytania nie było tutaj dzisiaj odpowiedzi. Co z kosztami? Nie ma na to 
odpowiedzi. Następna sprawa – też zadałem pytanie – pozyskanie środków z zewnątrz. Pan Dyrektor 
powiedział, że pozyskał około 30 mln z zewnątrz, szpital pozyskał. Zgoda, ale to inne szpitale też 
pozyskiwały, to są programy ogólnopolskie, które pozyskiwały – inne szpitale też po prostu. Chwała Panu 
Dyrektorowi, że (…) udało się załatwić, może troszeczkę więcej nawet. Ale to nie tylko tak, że jeden szpital 
dostał w Bielsku-Białej, inne szpitale nie dostały.  

I sprawa, która tutaj była podnoszona wielokrotnie, nadwykonań. Proszę Państwa, (…) źle interpretujecie. 
To że zapłacono w zeszłym roku 100% nadwykonań, mimo wszystko taki wynik jaki jest tragiczny, to jest 
jednorazowy w cudzysłowu „wypadek przy pracy” Narodowego Funduszu Zdrowia. Przecież afera jest  
w Narodowym Funduszu w Katowicach, 90 mln wydano, przecież tam prokuratorzy są i CBŚ, i wszystkie 
inne służby tam są w tej chwili. I dlatego zapłacono wszystkie nadwykonania – 90 mln jest deficytu  
w Narodowym Funduszu w Katowicach. Chyba czytacie prasę to przecież wiecie, co się dzieje. (…)  
To mimo tych nadwykonań 100%, które były jednorazowe praktycznie (…), bo cały czas są niepłacone 
nadwykonania przez całe lata – i to trzeba jasno tutaj powiedzieć – są cały czas niepłacone, to nie można 
sobie przyjmować i leczyć, bo my sobie leczymy, bo jesteśmy od leczenia. A kto ma za to płacić? Teraz 
nikt nie mówi, jak wybrnąć. Ani jednego zdania nie było, jak wybrnąć z tej sytuacji – 64 mln, prawie  
60 mln jest wymagalnych natychmiast, że każdy wierzyciel może w stan upadłości szpital postawić. O tym 
ani słowa nie było. My mamy leczyć, dobrze leczymy. Na ten temat ani jednego zdania nie było, że źle 
leczymy, że kadra jest zła. Fantastyczna kadra, fantastyczne leczenie. To nie mówmy o tym, mówmy  
o tym, co jest źle, co jest dramatyczne, a nie mówmy o tym, co jest dobrze. A tu Państwo się skupiacie 
nad tym, co jest dobrze – czego nikt nie neguje, wręcz przeciwnie wszyscy potwierdzają – a to, co jest 
negatywne to jakoś uciekacie od tego wszystkiego.  

Pan Dyrektor mówi, że jakby tam nadwykonania wziąć to byłoby 86% tylko za 4 miesiące. A za 4 miesiące 
to ma być ile? 1/4, 25% ma być – nie? Czy 1/3 – przepraszam, bo to jest 4 miesiące, 1/3. 33% a nie 86%, 
a jest 106%. To, to i tak jest dramat. Czy tak będziemy liczyć, czy tak, to nie ma znaczenia, dramat jest 
powiedzmy. Dramat, jest 86% wykonania dzisiaj. To, co powiedziałem, nikt nie pilnuje kosztów, nie ma 
żadnego programu restrukturyzacyjnego, jeśli chodzi o koszty i zatrudnienie. 100 osób przybyło i właśnie 
taka polityka dalej – i tu się zgadzam z Kolegami, którzy mówili – prowadzi do nikąd. Bo jeden wierzyciel 
(…) wystąpi o upadek szpitala i będzie po szpitalu. I w tym samym kierunku idziemy. I żeby było widać,  
że nawet minimalne, ale jest zmniejszenie zadłużenia, że jest restrukturyzacja (…) zatrudnienia, kosztów  
– ale nie ma nic takiego. Wręcz przeciwnie, na dzisiaj – nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu – widzę,  
że 100 osób przybyło. To przyjmujmy sobie dalej, tylko kto za to zapłaci powiedzmy? Naprawdę dzisiaj 
służba zdrowia – i ja to kiedyś powiedziałem, to się niektórzy oburzali, bo to nie tutaj powiedziałem, tylko 
na zjeździe lekarskim naszym, Izby – dzisiaj szpital to niczym się nie różni, przepraszam za porównanie,  
od warsztatu rzemieślniczego szewca, krawca czy fabryki. Są przychody, wydatki i albo strata, albo zyski. 
Ekonomia działa tak samo w każdym z tych elementów, czy w tym warsztacie małym, czy w fabryce dużej, 
czy w szpitalu. Jeśli ktoś nie uznaje tego, to znaczy, że nie ma za bardzo pojęcia o zarządzaniu. A kosztami 
się powiedzmy specjalnie nikt tutaj nie zajmuje. Jak powiedziałem koszty rosną, straty rosną – i co? Mamy 
co w związku z tym robić? Ja nie słyszałem tu dzisiaj ani jednego zdania – znaczy Koledzy wypowiadali się 
z troską – ani jednego zdania, co dalej. Bo ja rozumiem, że powinien być jakiś wynik tej dyskusji, szerokiej 
dyskusji, co dalej? Bo ja sobie dalej będę pisał pisma co kwartał, co pół roku, analizujące tragiczną 
sytuację, ale co dalej? To że szpital sobie założył, że w Polsce o złotówkę punkt będzie więcej kosztował – 
to sobie można zakładać, tylko kto to ma podnieść tę złotówkę? Gdzie to jest napisane? 

Następnie – nie ma w ogóle nigdzie odpowiedzi na pytanie, które też zadałem pytanie czy stwierdziłem 
tutaj, taki zapis: co jest na dzisiaj z Narodowym programem zwalczania chorób nowotworowych, bo tam 
jest prawie 70 mln zł z tego programu zapisane, inaczej cała inwestycja „bierze w łeb” mówiąc krótko.  
Tak że na te pytania trzeba odpowiedzieć, konkretne, zasadnicze, a nie mówić, że dobrze leczymy,  
że w Ameryce jest dobrze albo też nie najgorzej. Więc przepraszam bardzo, sytuacja jest konkretna tutaj, 
dramatyczna i albo będziemy szukać rozwiązania i będziemy wnioski stawiać konkretne, albo będziemy 
mówić, że jest bardzo dobrze, w sumie nie tak źle, bo w całej Polsce jest źle. Nie, takiego zadłużenia,  
z tego co wiem, to żaden szpital chyba w tej chwili nie ma w Polsce – znaczy, większe są oczywiście 
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zadłużenia, żeby była jasność, tylko chodzi o proporcje pewne. Bo Centrum Zdrowia Dziecka, o ile wiem, 
300 mln zadłużenia, ale to pojedyncze są (…) egzemplarze, które mają takie problemy później a nie inne. 
My nie chcemy żeby o nas w mediach raczej codziennie mówiono, tylko chcemy żeby spokojnie można 
właśnie leczyć i pracować. A na dzisiaj spokojnie nie można leczyć i pracować, bo jak powiedziałem, 
wszystko „wisi na włosku” (…) i najgorsze właśnie to, że nie ma tego kierunku, tego „światła w tunelu”,  
o którym tu była mowa, że po prostu idziemy w dobrym kierunku, tylko zwiększa się to zadłużenie coraz, 
zwiększa się zatrudnienie, koszty rosną. I co dalej? Na to nie ma odpowiedzi. Ja oczywiście chciałbym żeby 
na to była odpowiedź, bo ja wiem, że organem założycielskim jest miasto, ale miasto dalej nie może się 
patrzeć na taką sytuację jak w tej chwili jest, bo to prowadzi do katastrofy.  

Jak powiedziałem, sesja nie jest jedynym miejscem, bo na  bieżąco wielokrotnie spotykałem się z Panem 
Dyrektorem, wiele pism jest, mam, które wystosowujemy i martwi mnie to, co w tych danych jest zawarte 
właśnie, że nie widać tego kierunku właściwego, bo wręcz przeciwnie coraz większe zadłużenie jest.  
I pierwszym takim etapem tego będzie – jeśli nikt nie wystąpi o upadłość szpitala – że na koniec roku (…) 
wreszcie zapłacimy, bo wynik netto będzie po odjęciu amortyzacji; jak tak pójdzie jak w tej chwili,  
na pewno zapłacimy. To jest pierwsza sprawa. Ale to w tym momencie rozumiem, że to będzie graniczny 
jakiś moment. Myślę, że wszyscy są tego odpowiedzialni, za to świadomi. Na razie tyle.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Dyrektor Rafał Muchacki zgłaszał się do głosu. 

Proszę podejść, jak już taką procedurę przyjęliśmy, to kontynuujmy ją.” 

 
Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Pan Rafał Muchacki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, 

starałem się w sposób bardzo jasny i klarowny pokazać jakie są działania szpitala, ale być może, niektórzy 
z Państwa pewnych rzeczy nie zrozumieli, dlatego w skrócie powtórzę. 

Dlaczego mówiliśmy o tym, że szpital ma osiągnięcia i że dobrze leczy, dlatego że tego akurat w opinii 
Pana Prezydenta nie było, a to powinna być też jakaś składowa, że szpital dobrze leczy przecież – chyba 
że to miała być opinia tylko i wyłącznie opinia finansowa. A wydawało mi się, że to nie jest tylko opinia 
finansowa, więc mówmy o wszystkim.  

Natomiast, jeżeli chodzi o finanse, Panie Prezydencie, Pan mówi, że wszystkie szpitale robią przeglądy. 
Więc Panu mówię, że Pana szpital nie robił przeglądów. Szpital ogólny, jak ja go przejąłem, nie miał 
żadnego przeglądu. Aparaty do znieczulenia bez przeglądu, bez odpowiednich paszportów. Aparaty  
do wentylacji – to stwarzało zagrożenie dla życia ludzi, ja tego głośno nie wyartykułowałem, ale już teraz  
jasno to mówię, tak było. I myśmy to musieli po prostu w ciągu jednego roku zrobić wszystko. A więc nie 
jest tak, że wszystkie szpitale to robią. Nie, Pana szpital tego nie robił, dopiero myśmy to zrobili  
po połączeniu. To jest sprawa pierwsza. 

Sprawa druga. Pan mówi, że „zatrudniamy, zatrudniamy i zatrudniamy ciągle”. Nie wiem, czy Pan wie,  
czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że od marca 2012 roku uruchomiono dwa piętra na Emilii Plater  
– to, kto tam miał pracować? Przecież te dane, które Pan ma są sprzed, a te… Ale oczywiście, że tak Panie 
Prezydencie. I proszę popatrzyć teraz tak…”.  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Ale przepraszam….”. 

 
Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Pan Rafał Muchacki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale to było jedno piętro Panie Prezydencie…”. 

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

„…mówcie Panowie po kolei. Ja jeszcze prowadzę obrady. W tej chwili głos ma Pan Dyrektor i za chwilę 
Pan.”. 

 
Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Pan Rafał Muchacki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tu możemy co do osoby wyliczyć. Powiedziałem jasno, że pieniądze, które (…) wchodzą w skład 
kontraktu, to jest 42 z groszem i to jest naprawdę, jeżeli chodzi o wypłaty w szpitalach, nie wiem, nie tylko 
w bielskich, ale i polskich, jedne z najniższych procentów.  

Pan mówi o tym, że wszystkie szpitale dostawały z Narodowego programu chorób nowotworowych  
– nieprawda. Proszę mi pokazać tu w Bielsku, w okolicy ile szpitali, ile pieniędzy dostało, czy  
z Narodowego programu chorób nowotworowych, czy z innych programów. Ja jestem w stanie  
to wszystko udowodnić.  

Mówicie Panowie – mówię tu do Pana Przewodniczącego Drabka i Pana Radnego Matyi – tak, 10 lat byłem 
w Parlamencie i przez ten okres czasu 100 mln akurat dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w dotacjach 
różnych przyszło. Oczywiście wszyscy mogli się starać i wszyscy mogli dostać – tak? A akurat nasz szpital 
dostał i to nie była tylko moja robota. To była robota wszystkich pracowników szpitala. Bo napisanie takich 
programów, chodzenie za tym to nie jest prosta rzecz. Także oczywiście łatwo teraz powiedzieć, że każdy 
mógł się starać i każdy dostawał. Nieprawda, tak nie było. To trzeba jasno powiedzieć.  

Słyszę o tym, ile miasto wydaje na onkologię. Już powiedziałem ile. Na 2016 rok 0,015% budżetu.  
I jeszcze raz powiedziałem i powtarzam to jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością, kiedy ja jestem 
dyrektorem ani jedna złotówka nie została przejedzona w tym szpitalu. A te 14,5 mln, które miał szpital 
ogólny zostało tam przejedzone – a dlaczego? Bo były tam zadłużenia ZUS-owskie takie, że jeszcze szpital  
po połączeniu musiał milion z kawałkiem, coś koło 1,5 mln spłacić zadłużeń ZUS-owskich. Więc mówmy 
też prawdę. Jasno pokażmy, jak to wyglądało, ile rzeczy zostało przez te 4 lata uporządkowane, a nie teraz 
„huzia na dyrektora”. Nie Panowie, tak nie będziemy grać.  

Ile szpital teraz zainwestował przez te 4 lata? Ja podawałem cyfry – miasto dało 9 mln 100, a szpital sam 
w siebie znów zainwestował 11 mln. Dlaczego? – pytam się. A dlaczego na sesji w 2013 roku zabrano  
14 mln szpitalowi, które były na 2014 rok? Stało się to przed samą Wigilią. Piękny prezent dla wszystkich 
pacjentów. Jasno powiedzmy, tak było. Dlaczego? A dlaczego było na początku obiecane, że w ciągu  
2-3 lat po połączeniu 40 mln zostanie zainwestowane w onkologię. Było – ja to mam na papierze. Nie ma 
tego. W 2011 roku jak była decyzja o połączeniu, jeszcze nikt nie mówił o regionalnych programach 
operacyjnych, nikt nie mówił, że Unia da jakiekolwiek środki na onkologię czy na służbę zdrowia. Wtedy 
zapadła decyzja o budowie dodatkowego budynku, do końca 2016 roku. I co? I nic, i nic. Więc proszę  
mi nie wmawiać, że te 9 mln to są dla miasta straszne koszty przez 4 lata, bo tak nie jest.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 34 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Obsługa zadłużenia. Ja mówię tak – Pan przedstawia swoją wersję, ja przedstawiam swoją wersję. I Panie 
Prezydencie – tak jak powiedziałem, ale znów na to nikt nie zwrócił uwagi – mam opinię prawną, która 
mówi, że długi sprzed połączenia są Pana. Jasne. Są dokładnie, tak jak w porozumieniu o połączeniu –  
było napisane, że „z dniem połączenia, odpowiedzialność za zobowiązania Beskidzkiego Centrum Onkologii  
i Szpitala Miejskiego, powstałe do wykreślenia z rejestru sądowego, ponosi w całości miasto na prawach 
powiatu Bielsko-Biała”. Tak jest stwierdzone w porozumieniu. I oczywiście potem można robić różne 
ekwilibrystyki prawne i mówić, że tak nie jest. Ja starałem się nawet, bo mówię okej będziemy starali się 
jakoś spłacać, ale musi być jakaś dobra atmosfera w tym kierunku. Nie było. Ciągle (…) i wyłącznie 
pretensje i ciągłe oskarżenia. Trzeba się po prostu w końcu wziąć do roboty – pod tym względem 
oczywiście.  

I chcę też powiedzieć jedną rzecz, że po wpisaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
Beskidzkiego Centrum Onkologii do rejestru sądowego podmiot ten, czyli ten szpital, spłacił wszystkie 
powyższe zobowiązania połączonych jednostek – wszystkie, co do grosza. Wszystkie, niczegośmy nie 
zostawili. A to, co się stało potem to jest pokłosiem tego, że musieliśmy spłacić wszystkie tamte 
zobowiązania. I naprawdę bardzo bym prosił, naprawdę o to, żebyście Państwo, którzy pewnych rzeczy 
może nie rozumiecie czy nie słyszycie, po prostu zastanowili się nad tym, bo… Tak, nie jest zadaniem 
organu założycielskiego leczyć, naszym zadaniem jest leczyć. Ale stworzenie warunków do prawidłowego 
leczenia (…) to już jest wasze zadanie, bo to są zadania gminy. Prawidłowa opieka zdrowotna to nie  
są zadania lekarzy, to są zadania gminy i tę prawidłową opiekę musicie Państwo zapewnić, czy ja będę 
dyrektorem czy nie. Bo pewnie jutro czy pojutrze może mnie tu nie być, z różnych względów.  

Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący ja te dwie opinie Panu daję i myślę, że one powinny być clou programu.  

Dziękuję.”. 

 
Mieszkaniec – R____ C_______ 
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie powiedział Pan, że załatwił Pan 100 nowych łóżek. Powiększył Pan możliwość leczenia ludzi…”. 

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

„Panie R______, Panu nie udzieliłem głosu. 

Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, wszystko wskazuje, że nie znajdziemy tutaj rozwiązania tej nabrzmiałej, wielowątkowej 
i skomplikowanej sprawy. Z jednej strony to jest oczywiście kwestia systemu, spraw organizacyjno-
prawnych, a nawet organizacyjno-ustrojowych, dotyczących organizacji świadczenia usług zdrowotnych  

w Polsce. Natomiast druga sprawa, druga kwestia to jest sprawa naszego szpitala. I tutaj, jeżeli czytam  
w informacji przedstawionej przez Pana Prezydenta, że program restrukturyzacji jest niewystarczający, 
oparty na wątpliwych założeniach, to ja oczekuję konkluzji. Coś za tym musi iść, nie można tutaj postawić 
kropki i przyglądać się temu przez kolejne miesiące, lata, nie wiem, jak długo. Ja bym jednak proponował 
żebyście Panowie – nie wiem – może w zaciszu gabinetów na początek, później na innych forach, może 
bardziej w Komisjach, spróbowali rozwiązać ten problem i wyjaśnić pewne sprawy. Ale konkluzje tutaj 
jakieś muszą być poczynione, jakieś wnioski. Nie można tutaj postawić kropki. Tego wymagam od Pana 
Prezydenta. Gmina Bielsko-Biała jest organem założycielskim, Pan Prezydent jest reprezentantem Gminy, 
więc trzeba podjąć stanowcze decyzje.  

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

„Dziękuję. 

Ja tylko, bo to parę razy już padło, a też nad kwestiami formalnymi muszę tutaj czuwać, organ 
założycielski to jest stare twierdzenie, w tej chwili jest to organ tworzący. 

Bardzo proszę, Pan Prezydent chciał zabrać głos?”.  

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

„Ja myślę, że ta dyskusja w tej chwili już – ja się tu zgadzam z Panem Łosiem – już nic nie wnosi  
po prostu, bo według starego przysłowia „jeden o tym, drugi o tym”. Mówi się, że 9 mln w ciągu 4 lat itd., 
nie mówi się ile w tym roku jest – prawie 8 mln na restrukturyzację jest, na zakupy; mówiłem o tym 

dzisiaj. Manipuluje się cały czas, natomiast nie mówi się, dlaczego jest 106% kosztów po 4 miesiącach 
strat. To o tym się nie mówi powiedzmy. Co z Narodowym tym programem, jakie są szanse dostania 
pieniędzy, co zrobić, dlaczego 100 ludzi przyjęto? Na Emilii Plater tam było zatrudnienie, tam koło 20 ludzi 
zostało przyjętych, a jest nadwyżka 100 ludzi w tej chwili…”. 

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

„Czyli kontynuujemy dyskusję czy…”. 

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

„Nie, przepraszam, bo Pan mi dał głos, Panie Przewodniczący, więc proszę nie przerywać z łaski swojej.”. 

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

„Tak. Tylko powiedział Pan, że nie ma co prowadzić…”. 

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

„Przepraszam…”. 

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

„Dobrze. Bardzo proszę.”. 

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

„Czy mam ograniczony czas czy mogę mówić?”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 36 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Nie, ma [Pan] nieograniczony czas.”. 

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

„To dziękuję. 

I dlatego (…) wynika z tego, wypowiedzi Pana Dyrektora, że w sumie jest nieźle tu, dobrze leczymy, 
wszystko jest nieźle; miasto ma dać pieniądze i w ogóle tylko zarzuty, zarzuty miasto daje. W ogóle miasto 
ma cieszyć się, że jest 106% strat po 4 miesiącach, bo same zarzuty są. Nie, nie są same zarzuty. Zarzuty 
do strony leczniczej nie ma, do ekonomicznej są i nie od dzisiaj, nie dzisiaj na sesji. Mogę 20 pism pokazać 
skierowanych do Pana Dyrektora i Pan Przewodniczący otrzymywał kopie tych pism. Tak że proszę 

Państwa to nie tak, że siedzimy i nic nie robimy, natomiast faktycznie jest moment, że trzeba się 
zastanowić co dalej, bo jak powiedziałem, nie widzę na dzisiaj, żeby kierunek był, choćby minimalny. (…) 
Wręcz przeciwnie, widzimy w przeciwnym kierunku, dalej te koszty rosną, zatrudnienie rośnie, czyli 
pogłębiamy ten dramat, który jest w tej chwili. I mam nie krytykować, mamy tylko jeszcze cieszyć się  
z tego – słyszałem przed chwilą. To ja na pewno się z tego powodu nie będę się cieszył, bo jak słyszę,  
że nie ma pieniędzy na wypłatę to wtedy te dyskusje nic nie dają tutaj takie bardzo mądre – nic nie dają – 
bo ludzie nie mają na wypłatę.  

Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że ludzie muszą też wiedzieć w szpitalach, a moim zdaniem nie 
wiedzą w szpitalach, o sytuacji jaka jest. Ja chcę powiedzieć, że był taki wypadek – już kiedyś mówiłem  
o tym – w Volkswagenie, że miano zwolnić ileś tysięcy ludzi, to związki zawodowe wystąpiły  
do kierownictwa żeby nikogo nie zwalniać, żeby obniżyć płacę wszystkim pracownikom, bo to jest 
świadome działanie załogi po prostu. A dzisiaj tutaj (…) przyjmujemy coraz więcej ludzi, płacimy,  
a że straty coraz większe, a to się niech organ założycielski martwi, po to jest.  

I z całą mocą, jeszcze raz powtarzam, że takie interpretacje, że przy połączeniu miały być spłacone 
wszystkie długi – to jest po trzech latach czy po czterech latach dopiero sobie to ktoś o tym przypomniał.  
W ogóle to jest niezgodne z prawem, nigdzie takiego zapisu nie ma i naprawdę proszę dalej tego nie 
ciągnąć, bo to kompromituje naprawdę – tylko takie gadanie powiedzmy, które nie ma uzasadnienia i nikt 

w Polsce tego nie zrobił i tak nie interpretuje po prostu.  

Natomiast jakbyśmy od czterech lat zmniejszali koszty, choćby minimalnie, żeby faktycznie było coraz 
lepiej – choćby minimalnie – ale widzimy, że jakby za 10 lat będzie lepiej. A kierunek jest przeciwny.  
Co roku, co miesiąc, co kwartał rosną koszty, rośnie zadłużenie. I (…) dokąd mamy – Pan Dyrektor  
nie powiedział, dokąd – do jakiej sytuacji, dokąd to dojdzie? Bo doszło do 82 mln zadłużenia, było 52 –  
czyli 30 mln, jak powiedziałem, zrobiono zadłużenia. To, co – do 100 mln mamy dojść? Nie ma, na ten 
temat nie było ani słowa powiedziane, co dalej. Dalej będziemy leczyć dobrze i będziemy zwiększać straty. 
Tylko tyle słyszałem tutaj. Już powiedziałem, to miejsce nie jest chyba najlepsze, chociaż może i dobrze, 
że dzisiaj tak się stało.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Zamykam dyskusję. Pozwolę sobie udzielić głosu na sam koniec.  

Jak widać warto było wprowadzić ten punkt, bo sytuacja jest poważna i trzeba w tym zakresie działać. 
Chciałem też na koniec trochę wyłagodzić emocje, bo jestem głęboko przekonany, że wszyscy jak siedzimy 
na tej sali, obojętnie gdzie, to dobro zdrowotne mieszkańców i ten szpital jest dla nas oczkiem w głowie, 
bo my, obojętnie jakie ustalenia podejmiemy, my od tego problemu nie uciekniemy (…). To nie jest szpital 
Pana Prezydenta, Pana Dyrektora, mój czy Pani Radnej. To jest szpital mieszkańców miasta i jest 
potrzebny. To jest bezapelacyjna prawda i z tym nie dyskutuję. I dlatego też zdecydowałem się 
wprowadzić ten punkt, bo przyszedł czas na to żeby ta informacja wybrzmiała – nie dla nas przecież,  
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bo wielu z nas zna tę sytuację. Pan Przewodniczący Drabek był parę lat w Radzie Społecznej tego Szpitala 
i tutaj oczywiście to pytanie, które najbardziej mnie wybrzmiało, to jest pytanie, co dalej? I to pytanie, tak 
jak każde tego typu pytanie jest głównie do Pana Prezydenta i Pana Dyrektora, bo jakieś rozwiązanie musi 
nastąpić. Czy ono będzie trudne, czy ono będzie łatwe to się okaże, mam nadzieję, jak w najbliższym 
czasie. Na pewno tak czy inaczej będzie się wiązało z wydatkami z gminnej kasy i to niemałymi, natomiast 
oczywiście one muszą być optymalne, rozsądne i zaplanowane. A dlatego o tym mówię – niezależnie  
od tego, jak te programy krajowe się potoczą, jak będzie to rozliczane – bo parę miesięcy szybko minie, 
będziemy tworzyć budżet na kolejny rok – tutaj Pan Przewodniczący Komisji budżetowej dobrze o tym wie. 
I kolejne lata i do tego czasu – mówię, wszyscy Radni, tym samym mieszkańcy, ale też z punktu widzenia 
zarządzającego budżetem, Pana Prezydenta – musi być jasno określone, jakie to mają być pieniądze.  
Bo jest to (…), obojętnie na jakim poziomie, jeden z bardziej priorytetowych wydatków miasta, a może 
najbardziej i nie możemy sobie pozwolić na nieświadomość skali ewentualnych wydatków. Tego należy 
uniknąć. I kończąc już, bo za chwilę przechodzimy do głosowania, takie rzeczy nie dla wszystkich, abyśmy 
zdrowi byli…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Proszę? 

Nad przyjęciem informacji – tak.” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Jeżeli Radni uznają, że nie trzeba głosować, są jakieś opory, informacja została przyjęta. To tak jak 
sprawozdanie – też myślałem, że je przegłosujemy, ale widzę, że sprawa jest gorąca i są jakieś opory. 

 
 
 
To w takim razie bardzo dziękuję wszystkim za dyskusję, wszystkim, którzy też zechcieli przyjść, aby  
w tym punkcie z nami rozmawiać. 

I w tej chwili ogłaszam 15-minutową przerwę.”.4 

                                                 
4 Godz. 12.56. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

Bardzo dziękuję Radnym za punktualność, że szanują ustalenia czasowe, które wyznaczyłem – jest  
mi przykro. 

Mamy quorum, w takim razie bez zbędnej zwłoki kontynuujemy realizację porządku obrad.5 

Jesteśmy w punkcie 10, Druk Nr 373 wraz z korektą: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Korekta dotyczy wprowadzenia do budżetu przez Pana Prezydenta – zarządzeniem – środków 
pochodzących z dotacji. W związku z tym jest konieczność skorygowania przychodów i rozchodów budżetu 
w uchwale, którą teraz omówię. 

Więc jeżeli chodzi o tę uchwałę, to tą uchwałą proponuje się dokonać zwiększenia wydatków i dochodów: 
 z tytuły darowizny na rzecz Rady Osiedla Straconka; 
 dochodów w dziale 801 z tytułu różnych wpływów, które uzyskały nasze placówki i szkoły  

– z przeznaczeniem dla tych placówek; 
 w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z wyższych wpływów również proponuje się 

wprowadzić te środki do budżetu z przeznaczeniem na działania tej placówki; 
 ta sama sytuacja dotyczy „Pomocy społecznej”, gdzie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 

(…) Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, jak również Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” 
uzyskały wpływy z różnych dochodów, m.in. z darowizn – proponuje się wprowadzić na ich zadania, 
tych jednostek; 

 w kolei w zakresie drugiego działu (…) „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” środki  
z tytułu kary nałożonej na wykonawcę proponuje się wprowadzić do budżetu z przeznaczeniem  
na realizację wydatków w tym zakresie; 

 w „Edukacyjnej opiece wychowawczej” również jest drobne zwiększenie dochodów z różnych tytułów 
z przeznaczeniem dla tych jednostek, które je uzyskały. 

 w „Kulturze fizycznej” otrzymaliśmy zwiększoną dotację w wysokości 20 tys. złotych, którą 
otrzymaliśmy od Starostwa powiatowego na realizację zadań w zakresie biblioteki publicznej, którą 
realizuje Książnica Beskidzka; 

 i kolejne, to jest zmniejszenie dochodów w „Oświacie” – jest to również drobna kwota, mniejsze 
wpływy w wyniku porozumień zawartych między miastem a innymi samorządami; dotyczy to nauki 
religii innych wyznań i w związku z tym niższe koszty;  

 otrzymaliśmy również od Wojewody, Od Marszałka Województwa Śląskiego środki finansowe z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska, które proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe i na zadania  
w zakresie (…) porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. 

 i tą uchwałą również zwiększamy w ogóle wydatki na łączną kwotę 624.395, w tym dla Wydziału 
Komunikacji na ponoszenie kosztów związanych z recyklingiem pojazdów porzuconych; 

 na „Bezpieczeństwo publiczne” – tu jest dla OSP; 
 dla „Pomocy społecznej”; 
 dla „Gospodarki komunalnej” – m.in. na zakup kompostowników i na prace związane z ochroną 

środowiska; 
 dla „Kultury” – dla BCK-u (chodzi tutaj o zakup (…) ekranu LED-owego) i dotacja dla (…) Domu 

Kultury im. Wiktorii Kubisz z tytułu ochrony środowiska, związane z ochroną środowiska. 

                                                 
5 Godz. 13.36. 
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Zmniejszenie wydatków jest spowodowane z kolei (…): w Żłobku, że otrzymaliśmy dotację na to zadanie  
i wobec tego te środki możemy przeznaczyć na inne cele. Wobec tego proponuje się, aby te zwiększone 
wydatki, o których teraz mówiłam, sfinansować po pierwsze tymi zmniejszonymi wydatkami w dziale 853  
i zwiększeniem deficytu, którego źródłem pokrycia są wolne środki. 

W tej uchwale zmiany również dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Są to zmiany w zakresie ich 
własnych przychodów, jak również pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi majątkowymi. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradował Komisja Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

Bezpieczeństwa i Samorządności, Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz oczywiście Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punkt 11, Druk Nr 374: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-
Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa, 

ta uchwała to w zasadzie dwie zmiany są. 

Jedna jest formalna – przeniesienie pomiędzy działami, w związku z tym, że ten budynek, o którym  
tu mowa – Plac Ratuszowy 9 – jest w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg, wobec tego jest 
przeniesienie do działu… – przepraszam, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wobec tego do „Pomocy 
społecznej” proponuje się to przenieść.  

I (…) drugie przeniesienie dotyczy realizacji projektu EURONET 50/50 MAX. Chodzi tutaj o oszczędności, 
jakie uzyskała Szkoła [nr] 32 w zużyciu energii – zwracamy połowę tych środków na potrzeby szkoły. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinie Komisji Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 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 zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punkt 12, Druk Nr 375, tj.: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Ponownie proszę bardzo – Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej oprócz ogólnej zmiany dochodów i wydatków 
zawiera również skutki zmiany (…) uchwały w sprawie zmian budżetu, a mianowicie: Internet – dostęp  
na świat czy też projekt EURONET 50/50. A oprócz tego są tutaj zmiany związane z przeniesieniem 
środków w wysokości w sumie 500 tys. na budowę ścieżek rowerowych, zaoszczędzone w innych 
zadaniach, które realizuje Miejski Zarząd Dróg. 

Dziękuję.”  

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinie Komisji Edukacji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 13, Druk Nr 367: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  
na terenie miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne ustalenie pracy godzin aptek należy do kompetencji powiatu,  
po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego. I na przestrzeni ostatniego czasu dwie spółki 
poinformowały o zamknięciu aptek na terenie naszego miasta, to jest: apteki przy ul. Rynek 15 i apteki 
przy ul. Traugutta 12. Natomiast kolejna spółka prosi o skrócenie (…) godzin czynności apteki – chodzi  
o Euro Aptekę, zlokalizowaną przy ul. 3 Maja 4. W związku z powyższym, (…) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej przedkładamy projekt z prośbą o akceptację. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, głosujemy zatem. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 363, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości. 

Bardzo proszę – Pani Kierownik Sobczak (…).”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 42 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

Przedstawiamy projekt uchwały (…), który przedstawia nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie określił, że niektóre akty 
prawa miejscowego, w tym właśnie uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązuje nie dłużej niż do 31 lipca 2016 roku, stąd konieczność przyjęcia 
nowych wzorów. Również nowelizacja wskazuje jakie elementy w dotychczasowych deklaracjach powinny 
się zmienić, a jakich być nie powinno. Przede wszystkim wymaga fakt, że wskazana deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zatem konieczne jest zawarcie tutaj we wzorze danych, 
które umożliwią jego prawidłowe wystawienie. Przedstawione wzory deklaracji zawierają te dane, które 
zostały przeniesione ze wzoru tytułu wykonawczego, określonego rozporządzeniem. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo proszę. Zaraz pewnie wyjdziemy naprzeciw Pani prośbie. 

A najpierw podam, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa – również, Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – również pozytywna. 
Przeprowadzono konsultacje społeczne w tym zakresie. 

I nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy zatem 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 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 365, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015". 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

w roku 2015 realizowaliśmy z pożyczki Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej program wymiany kotłów i w wyniku jego realizacji osiągnęliśmy oszczędność około tysiąca 
złotych, stąd potrzeba tej uchwały, by dopasować wielkość pożyczki 500 tys. do rzeczywiście zrealizowanej 
499 tys. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.  

Czyli sprawa dosyć prosta. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska – również. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent chciał coś dodać.”. 

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

„Ja chciałem powiedzieć, że to nie jest aż ta prosta sprawa Panie Przewodniczący – jest problem  
po prostu. Bo myśmy przez kilka lat bardzo intensywnie wymieniali kotły na groszek, na bardziej 
ekologiczny węgiel, niestety w tej chwili musimy mieć świadomość jedną – bo to Radni muszą wiedzieć, 
mieszkańcy muszą wiedzieć o tym, że praktycznie sprawy dalej już nie będzie i to z dwóch powodów.  

Po pierwsze Unia się usztywniła i jest w tej chwili negatywna decyzja, mimo że wojowaliśmy na Komitecie 
Monitorującym, jak się tylko dało, że pieniądze na (…) wymianę kotła będą tylko wtedy, jeśli będzie 
kompleksowa termomodernizacja całego domu, czyli ocieplenie domu – tyko i wyłącznie. Ja uważam,  

że to jest – powiedziałem to wyraźnie na Komisji – że to jest położenie całej sprawy, bo albo ktoś ma już 
dom ocieplony, albo go nie stać po prostu na to, bo wielu ludzi nie stać nawet na wymianę kotła. 

I druga sprawa. Był program – o którym tutaj mówił chyba Pan Kierownik – „KAWKA”,  
tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ten fundusz też przestał funkcjonować, nie ma  
go w tej chwili. Tak że praktycznie nie wiem, co się dzieje. Wszyscy mówią o zwalczaniu niskiej emisji, ale 
działania idą tak jakby w drugim kierunku troszeczkę. Myśmy wykorzystali co prawda bardzo znacząco  
te środki – jedne i drugie – ale w tej chwili, trzeba powiedzieć jasno, że przyszłość jest taka, że ile 
będziemy w stanie chyba z własnych środków tylko zrobić i nic więcej (…). My oczywiście na różnych 
forach ten program „KAWKA”, szczególnie chcemy żeby dalej funkcjonował, bo przecież to są pieniądze,  
to są pożyczki, które przecież i tak w sumie spłacamy, tylko w jakimś tam okresie. Natomiast decyzje  
są takie jakie są, dzisiaj ani z Unii nie będzie pieniędzy na to, ani nie będzie pieniędzy z „KAWKI”.  
To chciałem poinformować, bo to jest jednak dość ważna wiadomość. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja tylko chciałem – tutaj takie sprostowanie – żeby to nie wyglądało tak, że ja nie doceniam wagi sprawy. 
Sprawa dotycząca przeszłości uchwały jest prosta, bo obniżamy tysiąc złotych, natomiast przyszłość 
–  zgadzam się z Panem Prezydentem – jest skomplikowana. 
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Dodam jeszcze, że obydwie Komisje – a to już mówiłem – wydały opinie pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 362, tj.: Podjęcie w sprawie trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę.”.  

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena Chodyniecka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość powołania gminnej rady 
działalności pożytku publicznego na wniosek organizacji pozarządowych. W związku ze złożeniem takiego 
wniosku przez nasze bielskie organizacje, a to: Stowarzyszenie „Lipnik”, Fundacja „Centrum Nowych 
Technologii”, Stowarzyszenie „Atmosfera”, Parafialny Klub Sportowy „Lipnik” i Beskidzkie Towarzystwo 
Sportowe „Rekord”, koniecznym stało się przygotowanie niniejszej uchwały.  

Szanowni Państwo, Rada Pożytku Publicznego działa na różnych szczeblach, jest organem opiniodawczo-
doradczym i jej uchwały nie są wiążące dla organu administracji, przy której taka Rada działa. 

Zadania Rady zostały określone w cytowanej przeze mnie ustawie i dotyczą przede wszystkim opiniowania 
aktów prawnych, związanych ze sferą pożytku publicznego, jak również Rada taka wypowiada się  
w zakresie funkcjonowania trzeciego sektora. 

Projekt uchwały był  konsultowany z organizacjami pozarządowymi, konsultacje trwały od 4 kwietnia  
do 21 kwietnia i zakończyły się bez jakichkolwiek uwag. 

Szanowni Państwo, przechodząc do zapisów projektu, Radę Pożytku powołuje Pan Prezydent w liczbie  
12 członków, w tym 3 przedstawicieli Rady Miejskiej, 3 przedstawicieli Pana Prezydenta, 6 przedstawicieli 
organizacji. Członków Rady Pożytku reprezentujących organizacje, wybierają same organizacje  
w demokratycznych wyborach, poprzedzonych prezentacją kandydatów na członków Rady. Rada Pożytku 
na pierwszym posiedzeniu zwołuje Prezydium Rady. W projekcie uchwały znajdziecie Państwo zadania 
przypisane poszczególnym członkom, tryb obradowania Rady, tryb uzupełnienia składu. I do uchwały 
załączyliśmy proszę Państwa wzory formularzy, które będą pomocne przy powołaniu Rady. 

Kończąc, proszę Państwa Radnych o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wypada w tym momencie wspomnieć, że jako Klub Platformy w naszej Radzie Miejskiej cieszymy się, 
ponieważ nasza interpelacja z grudnia, bodajże 22. zeszłego roku, aby aktywności, bo to wiadomo,  
te aktywności nie dotyczą tylko Pana Prezydenta – ale cała droga zaczyna się od tego, żeby zawiązało się 
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przynajmniej 5 organizacji pozarządowych – i złożył taki wniosek i że to dzisiaj kończy się tak pozytywnym 
skutkiem. Też zachęcam do głosowania za.  

Dodam, że Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu – również. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz oczywiście Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

Proszę o zabranie głosu Pan Przewodniczącego Drabka, który pewnie powie też coś miłego na ten temat.”. 

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

„Pan Przewodniczący ma dar czytania w myślach – okej. 

Chciałbym zaznaczyć też jeszcze trochę historii, bo faktycznie powracamy do tego projektu, który był 
obradowany jeszcze w poprzedniej kadencji. Wtedy organizacje, które wystąpiły i dosyć mocno byliśmy 

zaangażowani w to, żeby jednak przyjąć tę uchwałę, preferowały troszeczkę inny układ składu tej Rady, 
żeby jednak przewaga była osób reprezentujących organizacje pozarządowe, ale w tym wypadku ja też 
uważam, że skład, który byłby, przewagę miały organizacje pozarządowe nad tą grupą wskazaną przez 
Radę Miejską i Pana Prezydenta byłby zasadny. Jednakże, jeżeli w takiej formie organizacje przedstawiły, 
nie wniosły uwag i chcą żeby ta uchwała była tak przyjęta, nie pozostaje nic innego, tylko się z tym 
zgodzić. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękujemy za zrozumienie. 

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 jednogłośnie.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17 porządku obrad, Druk Nr 364, tj.: Podjęcie w sprawie kontynuowania 
zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki (…) publicznej przez Gminę 
Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Pieszka.”.  
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania tego zadania. Realizacja tego zadania 
wynika z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach i uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku. 
Zarząd powiatu bielskiego zobowiązuje się do wniesienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez 
Książnicę Beskidzką w 2016 roku środków finansowych w wysokości 170 tys. złotych.”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Dodam, że Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydały 
opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 16 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 18 – Druk Nr 370 – to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała. 

Projekt ten został wprowadzony z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość. 

Bardzo proszę w imieniu Klubu o przedstawienie - Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka."  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo w imieniu Klubu mam przyjemność przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała.   

Podstawowym (...) celem naszego projektu, tej uchwały, jest likwidacja istniejącego wymogu w postaci 
jednorocznego okresu karencji pomiędzy złożeniem wniosku a dalszym procedowaniem tego wniosku  
w oparciu o postanowienia §§ 17, 18 wyżej wymienionych zasad. Dotychczas obowiązujący § 16, którego 
uchylenie przewiduje (...) niniejsza uchwała, przewidywał umieszczenie, na co najmniej jeden rok, 
wniosków o pomoc mieszkaniową niejako „w zamrażarce" stanowiąc, że „minimalny okres oczekiwania  
na dalsze rozpatrywanie wniosków, co do których pozytywnie zakończono (...) weryfikację wynosi jeden 
pełny rok. Kryterium tego nie stosuje się w stosunku do osób występujących o pozyskanie mieszkania 
poprzez nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę albo adaptację powierzchni niemieszkalnej na cele 
mieszkaniowe." 

Uważamy, że (...) w obecnym czasie nie ma takiej potrzeby, utrzymywania tej, mówię, „lodówki”, 
„zamrażarki”.  Osób oczekujących na pomoc mieszkaniową jest (...) mniej, a tak naprawdę nawet  
z wczorajszej dyskusji na posiedzeniu (...) Komisji merytorycznej wynikało wprost, że ta „zamrażarka” nie 
rozwiązuje (...) w żaden sposób problemu, tylko utrzymuje osoby wnioskujące w niepewności przez rok 
czasu, zanim te dokumenty będą (...) miały nadany dalszy bieg. Często też się zdarza, że (...) nie 
wszystkie osoby składające taki wniosek mają świadomość, że (...) rozpatrywane są w kolejnym roku. (...) 
Rok jest liczony od, do wniosków, które są złożone do końca (...) czerwca, czyli jeżeli ktoś już 1 lipca złoży 
wniosek, taki wniosek leży ponad rok. (...) Potem jest weryfikowany po raz kolejny i to faktycznie nie 
rozwiązuje żadnych realnych problemów. Dzięki uchyleniu § 16 i zmianom w (...) § 17 ust. 4, damy 
możliwość jakby urealnienia (...) tej kolejki i (...) pracy odpowiednich Komisji, w odpowiednim czasie, bez 
tego roku oczekiwania.  

W związku z powyższym bardzo proszę, Szanownych Państwa Radnych o poparcie tego projektu uchwały."    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Ja o szczegółach nie będę mówił – Pani Dyrektor Nawrocka powie – ale oczywiście nie mówimy, że ten 
system, który jest, jest idealny. Ale z kolei nie możemy też dopuścić do sytuacji takiej, że ludzie czekają  
w kolejce przez ileś lat i mają tę nadzieję, że są już na tej kolejce, a ktoś powiedzmy (...) – bo tak jak  
powiedział Pan Przewodniczący Drabek – bo się nie zorientował, nie wiedział, że taka kolejka, że jest 
zamrażarka czy lodówka – jak ją tam nazwiemy – i dostanie szybciej (...), bo będzie miał tzw. siłę 
przebicia może większą.  
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Ja myślę, że jakaś tu sprawiedliwość jednak powinna być i myślę, że ten rok (...) karencji to jednak był 
dobry. Pomijając już sprawy formalne (...) – zaraz Pani Dyrektor Nawrocka o tym powie – że są kłopoty, 
żeby to wszystko zgrać, bo to przecież kwestia nie tylko zrobienia samej listy, tylko ta lista to jest finałem 
ciężkiej pracy wielu ludzi, dlatego uważamy, że ten pomysł – on ma swoje zalety oczywiście też, nie 
mówimy, że wszystko jest negatywne, ale też myślimy, że on jest nie za bardzo realny do zrealizowania,  
i nie wiem, czy jest do końca sprawiedliwy i rzetelny. 

Na razie tyle i Panią Dyrektor Nawrocką bym prosił."          

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Pani Dyrektor."  

 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Nawrocka  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, 

 wczoraj na Komisji (...) odbyła się burzliwa dyskusja w tym zakresie. Wydawało mi się, że doszliśmy  
do jakiegoś porozumienia.  

Oczywiście, że możemy mieć wiele uwag do zapisów tej uchwały, ale póki co ona funkcjonuje. Jeżeli 
chodzi o kwestie techniczne, to ta „lodówka” czy „zamrażarka”, póki co pozwala nam zweryfikować 
wnioskodawców, którzy – niektórzy – na tyle są przebiegli, że potrafią na dzień składania wniosku nie 
pracować bądź mieć zaświadczenie o dochodzie wystarczającym, żeby ten wniosek złożyć i spełniać 
wymogi. Potrafią wszystkie cztery przesłanki tak ustawić, że na moment złożenia wniosku spełniają  
te oczekiwania, natomiast po roku okazuje się, że w międzyczasie stracili cierpliwość, zakupili mieszkanie 
na wolnym rynku czy wynajmują po cenie rynkowej i te potrzeby mieszkaniowe, zgodnie z naszymi 
wymogami, wcale nie były tak na ten moment im potrzebne.  

Oczywiście, że zmiany są konieczne. Ja myślę, że życie najlepiej to weryfikuje i obecna sytuacja, ale 
oprócz tych wszystkich technicznych, proceduralnych kwestii weźmy jeszcze jedno pod uwagę. Wczoraj 
– o czym już sygnalizowałam – wczoraj na swoim wystąpieniu Pani Prezes Beata Szydło zapowiedziała 
weryfikację ustawy i jakby ulepszenie ustawy o ochronie praw lokatorów.  

Ma ruszyć program „Mieszkanie Plus", w związku z tym ja myślę, że (...) nie tylko ten mały szczegół, ale  
i cała nasz uchwała dotycząca wynajmu lokali mieszkalnych wymaga korekty, wymaga poprawy  
i ja proponuję, (...) żeby wstrzymać się z tą zmianą. 

Natomiast kwestia, czy my ten okres roku skrócimy czy nie, to niczego nie rozwiąże. To myślę, że nie jest 
na dzień dzisiejszy dobry pomysł, w związku z tym opinia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 
negatywna." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Ja tylko dodam, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa również jest pozytywna.  

A teraz bardzo – negatywna – proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Romana Matyję." 

 
Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

polityką mieszkaniową zajmuję się jako radny już trzecią kadencję. Mam olbrzymie doświadczenie jako 
Przewodniczący poprzedniej – jeszcze były dwie kadencje temu – Gospodarki Mieszkaniowej. 
Uczestniczyłem w (...) procedurze przyznawania lokali. Chodziłem po mieszkaniach, sprawdzaliśmy 
wspólnie z Komisją. Moja wiedza na temat zasobów mieszkaniowych, sytuacji mieszkaniowej myślę, że jest 
duża. To tyle, jeżeli chodzi o chwalenie, ale to chodzi o to żeby podczas tej mojej pracy w Radzie  
Miejskiej, znakomita część tej pracy to sposób pomocy dla osób potrzebujących mieszkania. Wiele rozmów  
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przeprowadziłem w pokoju Radnych – wiele, setki rozmów. Znam przeróżne sytuacje i zarówno 
mieszkaniowe, jak i rodzinne. Mogę powiedzieć jak ksiądz: wiele rzeczy zostało powiedzianych w tamtej 
sali i w pewnym momencie..."      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tylko proszę uważać na tajemnicę spowiedzi teraz w takim razie." 

 
Radny Roman Matyja  
„Wiem, dlatego nie nadużyję tej tajemnicy. 

I w pewnym momencie, doszliśmy wspólnie do wniosku z naszym Klubem, że po pierwsze – całkowita 

zmiana tej uchwały na dzień dzisiejszy będzie mało realna, a jak (...) zaczniemy dyskutować skutku nie 
będzie. Więc doszliśmy do wniosku, że należałoby przystąpić do (...) ewo..."             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ewaluacji." 

 
Radny Roman Matyja  
„Nie ewaluacji, tylko ewolucyjnego..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Staram się być pomocny."  

 
Radny Roman Matyja  
„Dziękuję Panie Przewodniczący. Rozumiem i dziękuję.  

Ewolucyjnego podejścia do zmiany tej uchwały. Ta uchwała ma już długą „brodę” i ona nie przystaje  
do rzeczywistości dzisiejszej. Ponieważ jesteśmy realistami uznaliśmy, że żeby być skutecznym i żeby 
dokonać pozytywnych zmian należy przystąpić do zmiany, która na dzień dzisiejszy jest dla nas zmianą 
niewielką, ale dla mieszkańców bardzo dużą i znaczącą.  

Teraz przystąpię do analizy..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Będziemy wdzięczni właśnie tak."  

 
Radny Roman Matyja  
„... podjętych wątków (...) podjętych przez Panią Dyrektor. 

Szanowna Pani Dyrektor, po pierwsze zapisana zmiana spowoduje, że znakomicie uprości się procedura 
przyjmowania mieszkańców i cała procedura przyznawania mieszkań. (...) Nie będzie tego etapu 
wstępnego analizy, czyli (...) przydziału do tzw. lodówki, czyli zawieszenia przez rok. Po drugie podczas 
całej następnej procedury weryfikacja jest wielowątkowa, wielotorowa i odbywa się na początek poprzez 
złożenie wniosku, w którym zawarte są wszystkie dane osobowe i nie tylko i Państwo te wnioski 
weryfikujecie. Następnie w procedurze już – w tym drugim etapie – odbywa sie wizytacja każdego lokalu,  
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z każdą rodziną się rozmawia, weryfikuje się prawidłowość przedstawionych danych we wniosku. A więc 
nie ma obawy, że (...) w pewnym momencie będzie coś, czego nie dostrzeżemy.  

Byłem na wielu, wielu takich wizytach. Widziałem, w jaki sposób odbywają się te wizyty. Podam tylko dla 
Państwa informacji, że również Komisja sprawdza – jeżeli chodzi o wiarygodność – (...) sprawdza, czy 
jeżeli jest podane zamieszkanie w trzy osoby, czy są chociażby szczoteczki do zębów. Pytają również ludzi, 
którzy mieszkają obok i weryfikują prawidłowość podanych danych. A więc nie ma podstaw do tego, żeby 
na tym etapie, przy odpowiedniej procedurze nie zweryfikować prawidłowość podanych danych.  

Co do zasady „zamrażarki” – ona była kiedyś może aktualna, ja się z nią nie zgadzałem, ale jak była inna 
sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście. Dzięki dobrej polityce mieszkaniowej, dzięki inwestycjom,  
po pierwsze w budownictwo komunalne i (...) budowanie nowych mieszkań, jak i również poprzez 
zdroworozsądkowe podejście do remontów i dosyć dużych nakładów na prace remontowe pustostanów, 
spowodowało, że spośród – jak ja byłem Przewodniczącym, czyli ileś lat temu..."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny (...), pięknie się Pana słucha, ale..."  

 
Radny Roman Matyja  
„... ja rozumiem, ale ja chcę (...) przekazać..."    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę kontynuować."  

 
Radny Roman Matyja  
„... Panie Przewodniczący ja chcę przekazać mniej więcej sytuację dla wszystkich, którzy nie uczestniczyli."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Raczej więcej, ale proszę."  

 
Radny Roman Matyja  
„I teraz tak –  dzięki temu, że (...) inwestujemy (...) i remontujemy pustostany między innymi w..." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szczególnie Radni tak."  

 
Radny Roman Matyja  
„Nie my. Mówię jako Gmina."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Aha."  
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Radny Roman Matyja  
„Tak.  

…w związku z tym pozyskujemy coraz większą liczbę pustostanów – w tamtym roku 192, przed tamtym 
160 parę. To spowodowało, że z kolejki, która była – z 5, 7 lat temu – z 800 oczekujących jest dzisiaj, 
można określić to nawet, 400 osób.  

I teraz już do clou. Oczywiście..."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Słowo już jest takie na wyrost."  

 
Radny Roman Matyja  
 „Nie, nie. Ja chcę się odnieść do wszystkich argumentów związanych z tym, co Pani Dyrektor powiedziała.  

To, że Pani Szydło, Pani Premier Szydło wystąpiła z nową inicjatywą to jest wielka chwała i to jest 
najwyższa pora na to, żeby zmienić stosunki mieszkaniowe w Polsce, ale to nie dotyczy – Pani Szanowna 
Dyrektor – procedury przyznawania mieszkań. Procedura jakakolwiek będzie, ona będzie musiała być 
uchwalona przez nas. Natomiast cała polityka mieszkaniowa to już jest większy zakres informacji, większa 
wiedza.  

Sytuacja osób, które do mnie przychodziły, była w niektórych sytuacjach bardzo tragiczna i co za tym idzie 
„lodówka” – w cudzysłowu nazywając to lodówką – spowodowała, że nic oprócz czynności urzędniczych 
nie załatwialiśmy. Usunięcie „lodówki” spowoduje, że po pierwsze nastąpi wstępna weryfikacja (...) bez 
oczekiwania rocznego, następnie nastąpi zweryfikowanie na miejscu, a potem według już ustalonych zasad 
przydział."                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny błagam."  

 
Radny Roman Matyja  
„I już skończyłem."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję uprzejmie.  

Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor."   

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Tak. Czy mogę coś humorystycznego tak powiedzieć, bo mam takie dane medyczne."  

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jest zgoda okej."  
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Jest zgoda. 

Że kobiety wypowiadają około 7.500 słów dziennie, a mężczyźni 4.200, ale w naszej Radzie jest chyba  
na odwrót troszeczkę. 

Dziękuję. W każdym bądź razie..."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Mam nadzieję, że Pan Radny przyjął to..." 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„…proszę się nie obrazić, ale to mnie natchnęło do tego (...).  Bo już zapomniałam co chcę powiedzieć, ale 
już (...) jestem przygotowana.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę." 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Oczywiście dyskutowaliśmy [o tym] na (...) Komisji merytorycznej w dniu wczorajszym. I na moje pytanie 
zadane, „co tak na prawdę ta zmiana w tej uchwale [zmieni]”, okazało się po rozmowie z Panią Dyrektor 
(...), że niewiele.  

Ta weryfikacja jest potrzebna, gdyż czasem sytuacja osób potrzebujących lokalu mieszkaniowego  
na początku jest inna – ona zmienia się w czasie. A umówmy się, że to są nasze publiczne pieniądze  
i podatników. I chciałabym, żeby pomoc otrzymywali ludzie (...), którzy naprawdę [jej] potrzebują i myśmy 
ten temat wczoraj podnieśli i myślałam, że doszliśmy do jakiegoś tam przekonania i porozumienia.  

Nie warto robić uchwały dla samej uchwały, tylko żeby miała jakieś swoje praktyczne implikacje  
w przyszłości. Myślę, że skoro ilość osób zmalała na liście, to znaczy, że ta polityka jest w miarę dobrze, 
obecnie prowadzona, a jeżeli będą systemowe zmiany w tej kwestii, to wtedy będziemy się do tego 
dostosowywać. 

Dziękuję bardzo."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Pan Prezydent żartem czy merytorycznie?" 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Jak Pan sobie Przewodniczący życzy."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ja bym sobie życzył z żartem.  

Bardzo proszę."  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„To proszę bardzo (...) – znaczy może nie żartem – jeden z filozofów powiedział, że niektórzy jakość 
zastępują długością wystąpień, powiedzmy.  

Ale myślę tak, że – merytorycznie to trzeba powiedzieć – że, tak jak powiedział Pan Przewodniczący 
Matyja, w jednym miał rację, że kolejka się zmniejszyła. I są ludzie, którzy naprawdę potrzebują tych 
mieszkań i oni są zweryfikowani, są weryfikowani. Natomiast – niestety my spotykamy się na co dzień, nie 
tylko przy mieszkaniach – jest część ludzi, która stara się (...) nas powiedzmy ominąć, [ominąć] przepisy, 
ominąć różne działania; nie będę tu o szczegółach mówił. Ja mogę Panu Przewodniczącemu Matyi pokazać 
– ale po sesji – przykłady (...), co ludzie wyrabiają właśnie w sprawach mieszkań na przykład. I dlatego 
uważam, że jest potrzebna ta „lodówka" na dzisiaj, że jednak jest potrzebny ten okres, żeby ten okres (...) 
zweryfikować dobrze. 

A jeśli są jakieś dramatyczne sytuacje, które się nagle zdarzą, co jest bardzo rzadkie, to są zawsze metody 
i takie rzeczy zawsze robimy, że takie wtedy mieszkanie te osoby, które są z jakichś tam względów 
awaryjnych, czasami losowych, w dramatycznych sytuacjach, to na pewno takie rzeczy bierzemy pod 

uwagę. I to, co jest, ta uchwała, która jest do dzisiaj, takie rzeczy dopuszcza i takie rzeczy rzadko, ale 
oczywiście robi.  

Dlatego myślę, że na dzisiaj, szczególnie jeszcze przy zapowiedzi, że będzie coś zmieniane, myślę  
że należałoby to zostawić (...) z całą świadomością, że nie wszystko jest idealnie tutaj – żeby była jasność. 
Nie, że ktoś broni tego jak socjalizmu, tylko po prostu jest na dzisiaj, to spełnia swoje zadania, a nie 
chcemy dopuścić jednak do tego, że część ludzi, krótko mówiąc, nadużywa pewne rzeczy i (...) były 
podane pewne przykłady, że ludzie potrafią na jeden dzień zrobić wszystko, a za dwa dni się okazuje,  
że jest zupełnie coś innego. 

Na dzisiaj myślę, że w miarę uczciwie to się dzieje, mimo że (...) znam osobiście też wypadki, gdzie mimo 
wszystko nas ludzie – mimo tej weryfikacji – też nas jeszcze potrafili, mówiąc krótko, wprowadzić w błąd – 
nazwijmy to dyplomatycznie.  

Dlatego ja uważam, że należy dzisiaj zostawić to, ale nie wykluczamy, że w najbliższym czasie – jeszcze  
po (...) uchwaleniu czy po ustaleniu jakiś nowych praw – trzeba będzie kompleksowo podejść do sprawy. 

Dziękuję."             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję, że Pan poszedł na jakość. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja." 

 
Radny Roman Matyja  
„(...) Po długim wstępnym wystąpieniu teraz będzie krótko. 

Panie Prezydencie pozwolę się z Panem nie zgodzić, dlatego że ja naprawdę wiem co się dzieje przez ten 
okres „lodówki”. Wie Pan co się dzieje przez ten okres „lodówki”? Nic. Nic się nie dzieje od momentu  
– odpowiadam z pełną odpowiedzialnością za słowa – oprócz wstępnej weryfikacji. Przez okres następnego 
roku nic się nie dzieje, nikt nic nie sprawdza i następuje powtórne złożenie wniosku za rok i dopiero wtedy 
następuje zakwalifikowanie i sprawdzanie.  

Panie Prezydencie uważam, że jest potrzebna dobra zmiana – ta dobra zmiana na początek jest potrzebna. 

Na temat ZGM-u możemy mówić, mogę z Panem rozmawiać jako fachowcem godzinami..." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale proszę o ciszę, bo Pan Radny mówi ważne i mądre słowa."  

 
Radny Roman Matyja  
„...mogę rozmawiać z Panem godzinami i chcę Szanowni Państwo powiedzieć..."  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) Przepraszam, Pani Radna Waluś powiedziała „to nie jest kabaret tylko sesja” i proszę słuchać."  

 
Radny Roman Matyja  
„... Ta uchwała winna być przynajmniej w tej formie zmieniona, bo oprócz straty czasu nic nie wnosi."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny. 

Szanowni Państwo, bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa. Bardzo proszę."    

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Panie Przewodniczący, też przed laty zajmowałam się sprawą mieszkalnictwa. Byłam Przewodniczącą 
Komisji i wiem, że to, co się tu mówi, że to jest za krótki okres czasu od złożenia – przecież i tak jeszcze 
jakiś czas od tego upływa. A to, jakie są warunki to i tak Komisja chodzi i sprawdza bardzo dokładnie – 
więc po co ten okres jeszcze przedłużać.  

Dla niektórych otrzymanie takiego mieszkania – to, że oni się znajdą na liście, to nie jest jeszcze 
równoznaczne z tym, że w tym samym czasie dostają to mieszkanie, bo to jeszcze czas upływa od (...) 
tego momentu zatwierdzenia listy. Więc dlaczego to jeszcze przedłużać?  

(...) Sytuacja niektórych mieszkaniowa – jak się ogląda i te lokale, i warunki w jakich mieszkają – jest 
naprawdę tragiczna. To możemy wyjść naprzeciw tym mieszkańcom, którzy na prawdę potrzebują. 

Dziękuję." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę. 

Ja tylko, zanim Pan Prezydent powie,..."   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„(...) Jedno zdanie po prostu. 

Właśnie Pani udowodniła teraz – Pani Radna – że trzeba to zostawić tak jak jest, bo Pani (...) proponuje, 
żeby właśnie ludzie, którzy bez oczekiwania, żeby dostali szybko mieszkanie.  

Uważam, że sytuacji w mieście nie ma tak dramatyczniej nikt w tej chwili, bo (...) – tak jak Pan 
Przewodniczący Matyja powiedział – naprawdę daliśmy tych mieszkań, choćby w zeszłym roku  
196 mieszkań z pustostanów samych poszło, plus nowe budownictwo. I nie ma dramatu w mieście dzisiaj. 
A to – to jest tylko droga (...) dla tych, którzy chcą bocznym wejściem szybko dostać mieszkania, a ci dalej 
(...) w kolejce uczciwie czekają.  

 

Nie, nie można – na to zgody nie może być. Ja nie mówię, że ta „lodówka" jest idealna, ale takiego 
podejścia nie możemy tolerować, że ktoś sobie przyjdzie, bo ma – powie – dramatyczną sytuację  
i dostanie mieszkanie. A ktoś czeka dwa czy trzy lata, czy może dłużej nawet.  

Dziękuję."           
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Czy Pani Radna Grażyna Nalepa w kwestii formalnej? 

To słucham." 

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Przecież tutaj - ten § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie – w tej propozycji: Listy wynajmu mieszkań..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Pani Radna, ale to nie jest wniosek formalny, tylko..."  

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Nie – ja chciałam wyjaśnić to..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale zgłosiła Pani wniosek formalny." 

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Nie – chciałam ad vocem jako..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak Pani wcisnęła..." 

 
Radna Grażyna Nalepa   
„Może."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale okej. Rozumiem, że udział w dyskusji. 

Bardzo proszę."   

 
Radna Grażyna Nalepa  (ad vocem) 
„Tak. 

Chodzi o to, że przecież tutaj są złożone do 30 czerwca danego roku, a listy są sporządzane do 31 grudnia, 
czyli też jest jakiś okres czasu. Ja tu pod tym kątem mówiłam, że nie od razu jak się złoży wniosek  
to natychmiast jest wizja i są rozpatrywane, tylko skraca się ten okres oczekiwania. O to mi chodziło. 

Dziękuję."     
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja. 

Bardzo proszę już..."  

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Dwa zdania. 

Panie Prezydencie, czy uchwała w formie obecnej czy po zmianie będzie traktować wszystkich jednakowo? 
I nie foruje tutaj nikogo. (...) Ważnym dla każdego będzie tylko punktacja, jakiej dokona Komisja  
na odpowiednich zasadach, których to zasad my nie zmieniamy. Tak że (...) nikt nie wejdzie tylnymi 
drzwiami, bo nad tym (...) pozostaje za równo poprzednia, jak i ta uchwała."      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Myślę, że (...) dyskusja dobiegła końca. 

Przypomnę, że opinia Komisji, która się tym zajmuje jest negatywna. 

Przystępujemy do głosowania.   

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

Informuję, że Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały Klubu Prawa i Sprawiedliwość."   

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 223/27, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Żywieckiej 
15a na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6386 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do kolejnego punktu obrad to jest punkt 19 – Druk Numer 343 – podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej 
w Bielsku-Białej przy ulicy Żywieckiej 15a na rzecz współwłaścicieli nieruchomości. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik Godyń."  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Szanowni Państwo przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

oznaczonej jako działka 223/27 o powierzchni 670 m2, położonej w obrębie Lipnik, na rzecz dziesięciu 
współwłaścicieli lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku przy ulicy Żywieckiej 15, stanowi o kolejnej 
regulacji stanu terenowo-prawnego w zakresie działek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
budynku, w którym zbycie lokali mieszkalnych nastąpiło wraz z działką, która nie spełniała wymogów 
działki budowlanej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zbycie przedmiotowej działki na rzecz właścicieli lokali usytuowanych w tym 
budynku jest uzasadnione. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały."       
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wydała 
opinię pozytywną.     

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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 
50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 20 – Druk Numer 366 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości przy ul. Brodzińskiego 50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę Pani Naczelnik." 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Szanowni Państwo przedstawiamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody – jak Pan Przewodniczący 
powiedział – na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Brodzińskiego 50, stanowiących własność Miasta  
na prawach powiatu, składających się z dwóch działek, tj.: działki oznaczonej numerem 1123  
o powierzchni 176 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i nieruchomości niezabudowanej  
o powierzchni 1058 m2, oznaczonej jako działka 639/1. 

Przedmiotowa nieruchomość została nabyta w związku z przebudową ulicy Klubowej, jednak  
po zrealizowaniu inwestycji, wykonaniu podziału, nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży  
w drodze przetargu – oczywiście część tej nieruchomości, która nie została zainwestowana. 

W 2011 roku podjęta została uchwała w tym zakresie, jednak z uwagi na brak zainteresowania nabyciem 
nieruchomości oraz zgłoszeniem tej nieruchomości przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do projektu 
unijnego o nazwie „Rozwój Budownictwa Socjalnego i Chronionego” - nieruchomość tę wycofano  
ze sprzedaży i w 2015 roku uchylono uchwałę o przeznaczeniu jej do sprzedaży – tę z 2011 roku. Jednak  
w wyniku opracowanej dokumentacji, związanej z dostosowaniem budynku dla potrzeb budownictwa 
socjalnego, okazało się, iż koszty adaptacji są zbyt wysokie i nieruchomość tę ZGM zmuszony jest  
– jak również inne – wycofać z projektu (...) unijnego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
z przeznaczeniem oczywiście na sprzedaż w drodze przetargu uważam za uzasadnione i proszę o podjęcie 
tej uchwały."                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

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.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie." 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 54/9, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Wyspiańskiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1213   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 21 – Druk Numer 368 – to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchom... Przepraszam, 21: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej 
w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego (...) na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1213. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik."  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Proszę Państwa przedstawiony projekt uchwały stanowi również o kolejnej regulacji stanu terenowo-
prawnego, to jest utworzenie działki niezbędnej do prawidłowego wykorzystania budynku, który w chwili 
obecnej usytuowany jest na działce, której granice ustalano po jego obrysie. 

Projekt dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 54/9 o powierzchni (...) 
1014 m2 na rzecz dwóch użytkowników wieczystych, to jest właścicieli lokali mieszkalnych i działki 
oznaczonej 1213 o powierzchni 275 m2. 

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały."    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji branżowej jest również 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 22 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 22 – Druk Numer 371 – to jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r. 

Bardzo proszę, Pan Naczelnik Grzywacz – proszę o wnikliwe przedstawienie." 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
„Szanowni Państwo (...) na 2016 rok została podjęta uchwała na sesji 22 marca 2016 roku. Uchwała  
ta została przekazana Wojewodzie Śląskiemu do zbadania zgodności z prawem w ramach nadzoru nad 
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samorządem gminnym. Wojewoda wszczął postępowanie zmierzające do (...) rozstrzygnięcia nadzorczego 
w ramach czynności wynikających pomiędzy Gminą a Wojewodą. 

Ustalono, że Rada Gminy dokona we własnym zakresie zmian w przedmiotowej uchwale pod dyktando 
[Wydziału] Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego i tak przygotowany został projekt uchwały 
uwzględniający te wszystkie uwagi, które były w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. 

Część tych uwag była (...) formalna (...) – sprawy regulujące, upraszczające (...) i wyjaśniające, natomiast 
jeden temat, który podlega dyskusji, to była kwesta sterylizacji, kastracji kotów wolno żyjących. Zgodnie  
z orzeczeniem [Wydziału] Nadzoru Prawnego Wojewody zapis ten wykracza poza Radę Gminy, naruszając 
ustawę. W związku z tym zapis ten został generalnie usunięty z tego programu, ponadto również zostały 
uregulowane sprawy związane z ograniczeniem i modyfikacją przepisu – co też (...) było zarzucone w tym 
wszczęciu postępowania. 

Uwzględniając (...) te uwagi [Wydziału] Nadzoru Prawnego przygotowany został projekt tej uchwały  
i proszę o podjęcie nowej uchwały."                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i (...) Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.   

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? (...) Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? 
 Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.  

Informuję, że uchwała została podjęta. 

(...) Proszę do protokołu, że byłem za.  

To jest ważna sprawa. Przekroczyliśmy kompetencje w zakresie, o którym mówił Pan Naczelnik  
i musieliśmy to uregulować."   

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych 
na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad – punkt numer 23, Druk Numer 372 – podjęcie 
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta 
Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 

Bardzo proszę ponownie Pan Naczelnik." 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
„Szanowni Państwo, praktycznie ta uchwała jest uchwałą czyszczącą z uwagi na to, że zadanie to jest  
w Statucie schroniska i również w programie opieki nad zwierzętami.  

(...) Ta uchwała jest jakby – po prostu na ten dzień dzisiejszy – uchwałą martwą. W związku z tym 
proponujemy przyjęcie [uchwały] w formie projektu, który został przedstawiony."   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Wszystko jasne. 

Komisja Gospodarki Miejskiej [i Mieszkalnictwa], i [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
wydała opinię pozytywną.  

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 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  
i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta 
Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu  
i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu Miasta Bielska-Białej   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 24 – Druk Numer 342 - wersja II – to jest podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto 
Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji (...)  udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor Graboń. 

Bardzo proszę." 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń  
„Szanowni Państwo zmiany dokonane dotychczas w obowiązującej uchwale mają charakter porządkowy. 
(...) W ustawie o systemie oświaty została zmieniona wysokość dotacji przysługującej na ucznia 
spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą. W związku z tym dla prawidłowego naliczania  
i przekazywania dotacji niezbędne są dodatkowe informacje, stąd zmiana w załącznikach do obowiązującej 
uchwały, która ułatwi pozyskiwanie tych informacji. 

Ponadto w załącznikach dotyczących wykorzystania dotacji zostały rozbudowane zestawienia odnośnie 
wynagrodzeń pracowników, z podziałem na grupy poszczególnych pracowników, zatrudnionych  
w placówkach dotowanych. To są wszystkie zmiany w tej uchwale.  

Bardzo proszę o podjęcie uchwały."           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.   

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  
i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 25 – Druk Numer (...) 369 – to jest podjęcie uchwały w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor." 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń  
„Szanowni Państwo, projekt niniejszej uchwały wynika ze zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 
25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  

Dotychczas wspólna obsługa dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez samorządy mogła być 
realizowana jedynie w odniesieniu do określonych ustawowo usług i jej podmiotów. Takim przepisem 
szczególnym była ustawa o systemie oświaty, na mocy której samorządy jako organy prowadzące szkoły  
i placówki oświatowe mogły organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 
tych placówek poprzez tak zwane zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół. (...) Takim zespołem jest 
Miejski Zarząd Oświaty.  

Nowe uregulowania prawne przeniosły tę delegację – do organizowania przez samorząd wspólnej obsługi 
dla prowadzonych szkół i placówek oświatowych – do ustaw ustrojowych z jednoczesnym rozszerzeniem 
zakresu obsługi na inne niż oświatowe jednostki ze sfery finansów publicznych. 

(...) Przeniesienie podstawy prawnej, tworzenia jednostek obsługi z ustawy o systemie oświaty do ustaw 
samorządowych, nakłada obowiązek dostosowania uregulowań prawno-organizacyjnych, polegających 
między innymi na aktualizacji podstawy prawnej.  

Ponieważ w znowelizowanych ustawach organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze 
uchwały wskazuje jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych 
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, przygotowany został projekt przedmiotowej uchwały 
zawierający te wszystkie informacje.  

W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały."                   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Komisja Edukacji i Kultury, jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię 
pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.   

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo teraz przechodzimy do pakietu osiemnastu projektów uchwał związanych z likwidacją, 
wyłączeniami i rozwiązaniami szkół. 

U podstaw tych wszystkich uchwał leżą te same przyczyny, w związku z tym proponuję Szanownym 
Koleżankom i Kolegom Radnym, aby odbyć ewentualną dyskusję i przedstawienie zbiorczo, a głosować 
będziemy osobno.  

Oznacza to, że – bo jak zakładam widząc mikrofon w ręku Pana Dyrektora Kapsa, on będzie przedstawiał, 
że po jego przedstawieniu, jak ktoś ma od punktu 26 do 43 jakieś pytania to zgłasza je od razu.  
Po zakończeniu dyskusji już bez dalszej dyskusji będziemy głosować kolejno te punkty. 

Nie widzę sprzeciwu ze strony Państwa Radnych, zatem bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie 
wspólnego mianownika tych uchwał."             

 
Zastępca Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Rada Miejska podjęła kilka uchwał intencyjnych, które zostały 
poddane procedurze zatwierdzającej jak gdyby ten stan i uzyskaliśmy w przypadku wszystkich (...) uchwał 
intencyjnych zgodę nadzoru pedagogicznego, czyli Śląskiego Kuratora Oświaty, a także pozytywne opinie 
Związków Zawodowych. W związku z tym teraz przedstawiamy – tak jak Pan Przewodniczący powiedział – 
pakiet (...) uchwał stanowiących, (...) dzięki którym ten system strukturalny oświaty uporządkowany 
zostanie na terenie naszego miasta, tak jak o tym mówiliśmy przy projektach uchwał intencyjnych."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Okej. 

Nie widzę głosów w sprawie, ponieważ ta oczywiście sprawa była omawiana na Komisji Edukacji i Kultury 
– opinia do wszystkich tych uchwał jest taka sama, czyli pozytywna. 

Zatem przystępujemy do – takiego brzydko (...) mówiąc – hurtowego głosowania, ale taka jest procedura, 
więc zaczynamy.    

Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w Druku Numer 344? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 27 – Druk Numer 345 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum 
Profilowanego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 28 – Druk Numer 346 – to jest podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  
IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie." 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) Przechodzimy do punktu numer 29 – Druk Numer 347 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacji  
IV Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej. 

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

(...) Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 30 – Druk Numer 348 – to jest podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie." 
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Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 31 – Druk Numer 349 – to jest podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała również podjęta jednogłośnie." 

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 32 – Druk Numer 350 – to jest podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 
Technikum Budowlanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie." 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 33 – Druk Numer 351 – to jest podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
Technikum Budowlanego dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie." 
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Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 34, Druk Nr 352: Podjęcie uchwały w sprawie zmian wyłączenia Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki  
w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Bielsku-
Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 35, Druk Nr 353: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Bielsku-Białej. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Jesteśmy w połowie.”. 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36 porządku obrad, Druk Nr 354, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Gastronomicznych  
i Handlowych w Bielsku-Białej. 

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 37 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 37 porządku obrad, Druk Nr 355: Podjęcie uchwały w sprawie 
rozwiązania zespołu szkół Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku-Białej. 

Kto z Państwa Radnych jest za?”. 

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

„37.”. 

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

„37 – powtórzę może. Tak, to była moja pomyłka. Do głosowania nie doszło, zatem informuję, że jesteśmy 
w punkcie numer 37, Druk Nr 355, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych nr 3 w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 38, Druk Nr 356: Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół 
Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku-Białej. 

Kto z Państwa Radnych jest za? 

Ale zanim [przystąpimy] do głosowania, bardzo proszę Panie Radny.  

Dyskusja się już odbyła dla wszystkich punktów na początku – informowałem – ale bardzo proszę Panie 
Radny o zabranie głosu.”. 

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

„Bardzo przepraszam. Wiem, że była informacja, ale mnie chodzi tylko o to: Czy szkoła rzemieślnicza 
zostanie jako rzemieślnicza szkoła czy jako czwórka?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Dyrektorze – proszę bardzo.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak oczywiście szkoła zostanie. Chodzi tutaj o te proceduralne kwestie związane z tym, że Technikum 
Uzupełniające, które w kolejnej uchwale likwidujemy, powoduje, że nie może istnieć szkoła jako zespół. 
Stąd pozostaje tylko szkoła zawodowa w takiej nazwie (…), znaczy tak jak dzisiaj.”. 

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

„Ale nie będzie nazwy rzemieślnicza szkoła?”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Będzie dalej tak funkcjonowało. Tak, tak. To chodzi tylko o zmianę. (…) Dzisiaj ta szkoła też składa się  
ze szkoły zawodowej. Technikum Uzupełniające, które likwidujemy, nie funkcjonuje jako byt rzeczywisty, 
tylko jako byt statystyczny.”. 

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

„Dziękuję. 

Ale ja się zgadzam z tym, tylko to jest pierwszy krok do likwidacji, do przerzucenia szkoły zawodowej, 
jeżeli mi chodzi właśnie o szkołę tą rzemieślniczą.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nic w funkcjonowaniu szkoły to nie zmienia.”. 

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

„Nie?”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak. Tylko w ramach zespołu eliminujemy Technikum, które istniało tylko statystycznie, a pozostaje już  
i statystycznie, i fizycznie tylko szkoła zawodowa.”. 
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Radny Adam Wykręt  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Do Technikum nie mam.., tylko to szkoła zawodowa. Czwórka zostaje. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest.” 

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

„Dziękuję.  

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. 

W takim razie przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 39, Druk Nr 357 – uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych nr 4 w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej 
poprzez likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 40, Druk Nr 358: Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Liceum Profilowanego dla Dorosłych. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej 
poprzez likwidację Technikum dla Dorosłych nr 1 

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

„Przechodzimy do punktu numer 41, Druk Nr 359, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Technikum dla Dorosłych nr 1. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej 
poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 

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

„Przechodzimy do punktu numer 42, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 43, Druk Nr 361, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej. 

Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
 

Ad 44 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo, 

przechodzimy do punktu 44. Sprawy różne. Pozwólcie, że najpierw udzielimy głosu osobom, które uzyskały 
prawa głosu w tym punkcie.  

Bardzo proszę, jako pierwszy, Pan J____ Ł_____. Zapraszamy tutaj na mównicę. Witamy Pana, byłego 
Radnego, niejednokrotnie. 

Bardzo proszę (…).”. 

 
Wnioskodawca – Pan J___ Ł_____ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, 

dziękuję za udzielenie głosu.  

Ja króciutko. Działając w porozumieniu z Radami Osiedli Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł, ale również 
innych mieszkańców Bielska-Białej, zwracam się z prośbą o uruchomienie w okresie od maja do listopada 
linii autobusowej z Bielska-Białej do Jaworza, konkretnie do uruchomionej tam tężni solankowej. 

Zainteresowanie mieszkańców miasta tym obiektem jest bardzo duże, o czym można się przekonać 
naocznie każdego dnia. 

Panie Prezydencie, znając Pana troskę o zdrowie mieszkańców, liczę na przychylne rozpatrzenie naszej 
prośby. Myślę, że częstotliwość godzinna między 9.00 a 17.00 byłaby wystarczająca, ale każdą inną 
propozycję przyjmiemy z zadowoleniem. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie J______. 

A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana R_____ C______, któremu również Rada udzieliła głosu. 

Panie R______, zapraszam w Pana ulubione miejsce.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 71 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Proszę?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Może najpierw niech będzie odpowiedź.”. 

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

„Nie, nie, nie. Ja kieruję jeszcze obradami. Tak Panie R______, spokojnie, proszę mówić.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

nie chcę przedłużać sprawy, albowiem dzisiaj się ciągło długo, były sprawy bardzo ważne. I tak: było 
zaangażowanie, od połowy prawda tej Rady Miejskiej, i w sprawach oczywiście bardzo ważnych Państwo 
zabierali głos, także zrobiono przerwę, bo oczywiście było to męczące. Dlatego ja tutaj sobie pozwolę tylko 
na razie w całości odczytać to, co tutaj Przewodniczący w pewnym skrócie powiedział, zapowiadając mój 
głos. 

Jesienią ubiegłego roku meldowałem na sesji Rady Miejskiej, że „Bank Chleba” bez chleba, m.in. z powodu 
remontu dróg dojazdowych. Podjąłem starania o naprawę sytuacji i dodaję, że pewne drogi były 
pozamykane. Interweniowałem żeby pootwierać i tak po prostu Urząd Miasta zrobił pozytywnie i mogły 
dojeżdżać samochody z chlebem. Obecnie na wiosnę 2016 roku melduję, że od dłuższego czasu, również 
dzięki Radnemu Rady Miejskiej Panu Adamowi Wykrętowi, produkującemu i dostarczającemu chleb,  
że „Bank Chleba” jest już od szeregu miesięcy pełen chleba!”. 

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

„Brawo.”. 

 
Oklaski. 

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

„Ale proszę o spokój.”. 
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Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie jest on jedynym. Do najwięcej dostarczającej pieczywa dla biednych – chcę Państwa Radnych  
i wszystkich zebranych powiadomić – należy piekarnia z Czernichowa i piekarnia z Wilamowic. Natomiast 
piekarnie inne, tutaj z Bielska-Białej…”. 

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

„Nie możemy reklamować żadnych piekarni.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…i najbliższej okolicy, niewiele dostarczają i rzadko dostarczają. Uprzedni Radny, którym był Pan P_____, 
dawał dużo. Teraz też go już tak widać rzadko. I także cieszy mnie, że ci biedni nie odchodzą z pustymi 
siatkami. W tej chwili już tam nawet byłem sprawdzić – pozostało 50 bochenków chleba w dniu 
dzisiejszym. Tak że już od samego rana, kto przyjdzie wcześniej będzie mógł otrzymać. 

Dodam tylko jeszcze w sprawie tej dzisiejszej kwestii problemu szpitala onkologicznego, który pod 
względem leczenia, pod względem wyposażenia jest na wysokim poziomie, natomiast ma wielkie długi. 
Byłem na tym spotkaniu, kiedyśmy…”. 

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

„Panie R_____, tylko z tym się Pan nie zgłosił.”.  

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…tam byli, sprawdzali, jak się to tam, co się dzieje i chciałem zabierać głos. Jednak Pani Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia powiedziała: „Nie. Dopiero może Pan zabrać w sprawach różnych”. Po prostu 
zlekceważyła. W wyniku jej działania takie powstały dalsze długi, albowiem miałem zamiar…”. 

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

„Nie, Panie R_____…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…spowodować, że długu nie będzie! Po prostu, dlatego że wyjeżdżam do…”. 

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

„Panie R_____, ale spokojnie, spokojnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 73 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…do Katowic do Urzędu Wojewódzkiego. Jak 10 lat wstecz potrafiłem załatwić 5 mln złotych na rzecz 
szpitala, proszę Państwa teraz też chciałem się podjąć.”. 

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

„Panie R______ dziękujemy bardzo.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…chociaż tych 15 i jednak nie podjąłem się. I dlatego uważam, że najgorszą Komisją, jaka jest tutaj  
w Bielsku jest…!”.  

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

„Panie R_____, naprawdę…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…jest (…) Komisja Zdrowia! Natomiast błędem Pana byłego Senatora było to, że nie przychodził…”. 

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

„Panie R______ to nie jest…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie! Proszę mi nie przeszkadzać!!!”.  

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

„Odbieram Panu głos.”. 
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Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie działać na rzecz mordowania narodu polskiego – rozumie Pan!!! 

Ja jestem za tym żeby Polacy… 

Czasem…”. 

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

„Bardzo proszę przechodzimy…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…Prezydenta, Premiera i Panią Kopacz sprowadzę tutaj żeby wykazać, jakie tu są działania na szkodę 
obywateli miasta….”. 

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

„Panie C______, zachowuje się Pan…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź nieczytelna, z sali sesyjnej, poza mikrofonem. 

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

„Panie C________…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź nieczytelna, z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja mogę Was ratować, a Wy nie chcecie!!!”. 

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

„Panie C_______!”. 

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

„Bo będę musiał…”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie C______!”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź nieczytelna, z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie… 

Nie dopuszczę do tego!”. 

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

„Bardzo proszę o zaprowadzenie porządku.”. 

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

„Pan się zachowuje niewłaściwie i więcej Pan nie będzie do głosu dopuszczony.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź poza mikrofonem, z sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie…!”. 

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

„Proszę wyjść!”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…ja dla Pana robię jak najlepiej…”. 

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

„To proszę wyjść.”. 

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

„Bardzo proszę o zaprowadzenie porządku na sali.”. 
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Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…tylko tyle powiedzieć.”. 

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

„Proszę wyjść, bo Pan się zachowuje niewłaściwie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R____ C_______ 
Wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

do trzech miesięcy, najdalej do pięciu Rada będzie zlikwidowana, a Pan Klimaszewski… odejdzie.”. 

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

„Tak jest.”. 

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

„…z mieszkania wyjdzie.”. 

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

„Myślę, że Państwo Radni, ja też wśród nich jestem, ostatni raz udzieliliśmy głosu Panu C________  
– też popełniłem ten błąd. Chcieliśmy udzielić mieszkańcowi głos, niestety takie zachowanie jest 
skandaliczne i deklaruję, że dopóki ja będę prowadził obrady sesji, nie będę głosował za udzieleniem głosu 
Panu R______. Bardzo mi przykro. 

A teraz przechodzimy do wystąpień Radnych. 

Bardzo proszę Pan Przemysław Drabek – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie mam dwa tematy. 

To może zaczniemy od tego, który się teraz… – poprosiłem o wyświetlenie. Akurat to nie jest lokowanie 
produktu, ale to jest minutowy materiał filmowy, o którym chcę powiedzieć. Taki tytuł6.  

Panie Prezydencie tu jest akurat krótki dwuminutowy filmik dotyczący inwestycji, która została wykonana 
w mieście Zgierz. Koszt 95 tys. złotych. Mam tutaj przed sobą opis przedmiotu i warunki wykonania 
zamówienia, pełną specyfikację i ofertę wykonania toalety miejskiej. Nie jestem przekonany, czy aby  
w Bielsku-Białej musimy inwestować aż 300 czy ponad 300 tys. w jeden taki obiekt, gdzie w pełni widać, 
że w pełni funkcjonalna toaleta może być wykonana za 95 tys. złotych. Mam taką prośbę i apel do Pana 
Prezydenta żeby…”. 

                                                 
6 „Kosmiczna toaleta w Zgierzu”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mam prośbę – proszę mi to dać z łaski swojej.”. 

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

„Przekażę to, przekażę.  

Teraz (…) się leje płyn do mycia, potem się leje woda. Wszystko to tak działa. Wrzuciłem to dlatego, tylko 
i wyłącznie w kontekście takim, żeby nie był tylko papier, tylko konkret, że da się coś wykonać  
za 1/3 kwoty. Może warto się zastanowić, czy w tym kierunku nie pójść. 

Dziękuję bardzo. 

(…) Nie wiem, czy jest dalsza część filmiku interesująca. Widać, że to jest bardzo podobna konstrukcja jak 
w Bielsku-Białej. 

Drugi temat jest to interwencja mieszkańców Bolesława Prusa i taka wielka prośba do Pana Prezydenta  
i wniosek. Ponieważ jeden z mieszkańców, reprezentujący… Tutaj mam podpisy – 72 osoby wnioskowały  
o przeprowadzenie remontu ulicy Bolesława Prusa. (…) To jest specyficzna ulica, bo ona jest podzielona  
na odcinki, też przedzielona ulicą Żywiecką. Chodzi głównie, częściowo z jednej strony o ten odcinek 
między Łagodną a Krasickiego i później między Straconki i Żywiecką, czyli cała ulica Bolesława Prusa 
domaga się, przydałby się remont.”. 

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

„Przepraszam Panie Przewodniczący,  

ja tylko przekażę prowadzenie na chwilę obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”.7 

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

„I odpowiedź niestety, którą otrzymał mieszkaniec – dzwonił do mnie z taką prośbą żeby jednak 
zainterweniować, bo ta odpowiedź (…) dla niego nie jest jasna i czytelna, bo w ostatnim zdaniu jest 
mowa, że tam był Pan informowany wielokrotnie o tym, że nie ma środków na to, jednak zadanie remontu 
ulicy Bolesława Prusa jest zadaniem, które wymaga nakładów inwestycyjnych i na dzień dzisiejszy nie jest 
ono wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Ja to rozumiem, że ta odpowiedź jest prawdziwa, tylko 
biorąc pod uwagę, że tutaj jest 72 nazwiska, można by było dodać jeszcze jedno zdanie: „jednak bierzemy 
pod uwagę ten problem i w przyszłości będziemy starali się go załatwić”. I mam taką prośbę żeby wpisać 
do pakietu dróg wymagających remontu również tę ulicę, bo tak naprawdę mogą się jeszcze ci Państwo 
tutaj z Urzędem Miasta wymieniać na pisma, a to nic nie zmieni. Bardzo proszę o remont ulicy Bolesława 
Prusa.  

Tak jak mówię, pierwsza rzecz, przekażę tę informację dotyczącą tych toalet, może warto zaoszczędzić 
parę złotych. I dwa – prośba o remont ulicy Bolesława Prusa. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Proszę bardzo – udzielam głosu Panu Marcinowi Lisińskiemu.”. 

                                                 
7 Godz. 14.45. 
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Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Krótko, tylko dwie rzeczy chciałem zasygnalizować. 

Jedną z posiedzenia Rady Osiedla. Na sprawozdawczym posiedzeniu była podnoszona kwestia przystanku 
na osiedlu Beskidzkim, tego przy ul. Babiogórskiej. Tam chodziło o to, że mieszkańcy informowali, że ten 
przystanek w zasadzie też utrudnia komunikację (…). Sam autobus, który jest tam, że tak powiem,  
ma postój i pasażerowie wchodzą do autobusu i pozostali uczestnicy ruchu nie mogą się przedostać.  
I czy jest możliwość przebudowy tego parkingu, chociaż przymierzenia się do tego i zweryfikowania tego, 
czy można to zrobić? To jedna rzecz i prośba o odpowiedź właśnie w tej sprawie, która była podnoszona 
na sprawozdawczym posiedzeniu osiedla Beskidzkie. 

Druga sprawa: Prośba mieszkańców o wykoszenie przy ul. Wadowickiej tej części przy drodze, ze względu 
na to, że ogranicza ona po prostu widoczność wyjeżdżających z tych parkingów, zlokalizowanych  
przy ulicy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Leszek Wieczorek.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja do Pana Prezydenta.  

Panie Prezydencie, jako Radny wielokrotnie prosiłem o remont ulicy Braterskiej – wcześniej jako 

Przewodniczący Rady Osiedla Komorowice Krakowskie też prosiłem – i stało się. W tamtym tygodniu, 
Panie Prezydencie, ulica Braterska została naprawiona. Chociaż jeszcze tam remont trwa, ale już tak 
jestem zadowolony, że chciałem Panu serdecznie podziękować, bo idziemy w dobrym kierunku (…).” 

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

„Ale ulica jest dwukierunkowa.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I gdyby tu był Przewodniczący Klimaszewski to bym jeszcze dodał żartobliwie – bo dzisiaj niektórzy 
żartobliwie mówili – że jak mężczyzna obieca coś, to nie trzeba mu co 10 lat przypominać i tak zostanie 
 to zrobione. Panie Prezydencie dziękuję, to nie było do Pana, bo ja prosiłem już poprzedniego Prezydenta. 

To nie było do Pana, to ostatnie. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę się nie śmiać, bo ulica została zrobiona bardzo ładnie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Bronisław Szafarczyk. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, 

„3 dni w Hałcnowie dla Teatru Grodzkiego”. Środowiska hałcnowskie zdecydowały się, aby pomóc 
Teatrowi Grodzkiemu w jego rozwoju, w remontach i w związku z tym są w Hałcnownie organizowane 
imprezy przez trzy dni – od 17 do 19 czerwca. Są to imprezy charytatywne, a głównym punktem, 
gwoździem programu, jest w sobotę 18 czerwca zabawa taneczna pod tytułem „Wesele hałcnowskie”.  
W rolę młodej pary wcielą się aktorzy Teatru Polskiego, będą liczne atrakcje. Przypomnę, że to jest 
impreza charytatywna, dlatego chciałem wszystkich Państwa zaprosić do wykupienia zaproszeń, w cenie 
tylko 90 złotych od osoby i oczywiście do uczestniczenia w tej imprezie, w tej zabawie. Wspomnę tylko, 
tak na marginesie może, ale będzie jeszcze jedna ciekawa atrakcja. Kolega Ryszka będzie powoził bryczką 
po Hałcnowie, oczywiście będzie to też swego rodzaju ciekawostka. Wszyscy Radni otrzymali taki plakat  
do skrytek ode mnie dzisiaj, natomiast pozostali zainteresowani będą mogli ten plakat, to zawiadomienie 
odebrać. Jeśli Państwo pozwolą, to plik tych informacji położę tu na jednym stoliku za chwilę. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo – Pani Grażyna Nalepa. 

Proszę Pani Radna.”. 

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

„Panie Prezydencie już Pan wspomniał o moim dzisiejszym wystąpieniu – (…) na wniosek mieszkańców 
Mikuszowic Krakowskich.  

Zwracam się z prośbą, by odpowiednie służby wystąpiły do ODGW o należyte uporządkowanie koryta rzeki 
wzdłuż ulicy Księcia Kusia na odcinku od wodospadu do mostu druha Piekiełki. Koryto to jest bardzo 
poprzerastane wysoką trawą i jest tam betonowy brzeg przy samym wodospadzie, łącznie z takimi 
schodami betonowymi, które są bardzo zniszczone, i jest to miejsce, gdzie może dojść do poważnego 
wypadku, dlatego że nie ma zabezpieczenia od strony (…) skarpy. A ten stan zanieczyszczenia rzeki jest  
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bardzo niebezpieczny w okresie intensywnych opadów, gdy poziom wody znacznie się podnosi. I takie 
sytuacje już się wielokrotnie zdarzały, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy przychodzą długotrwałe opady  
czy intensywne burze. Dlatego bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Przywracam się do prowadzenia obrad.8 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja mam dwie sprawy.  

Pierwsze – chciałam podziękować Miejskiemu Zarządowi Dróg, że załatwił zlecenie wykoszenia trawy  
i chwastów przy chodniku i rowie przy Skowronków do sklepu spożywczego „Lewiatan” i dalej w górę, 
gdzie (…) szła procesja na Boże Ciało. (…) Z pismem i prośbą zwróciłam się 16 maja i dzień przed Bożym 
Ciałem było to zrobione. Było to przyjemnie dla mieszkańców Lipnika. 

I teraz druga sprawa, którą złożyłam pisemnie do Pana Prezydenta, bo mamy takiego jednego uciążliwego 
mieszkańca i nie możemy sobie z nim poradzić.  

Jako radna zamieszkała w dzielnicy Lipnik, zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców  
o załatwienie sprawy zamieszkałego przy ulicy Kaliskiej na osiedlu Ks. Brzóski Pana H_____ S______. 
Przypomnę, że ta sprawa ciągnie się już od co najmniej 8 lat. Człowiek ten jest zbieraczem wszystkiego  
co tylko może unieść i wrzucić na swoją posesję. Wybudował trzy szopy, które się walą i są zagrożeniem 
dla osób tam przechodzących i grożą pożarem. Od czasu od czasu przyjeżdża Straż Miejska, robi zdjęcia, 
pisze protokół i na tym się kończy. Dwa lata temu na koszt miasta zostały wywiezione śmieci w ilości  
17 kontenerów, mimo to śmieci nadal rosą i śmierdzą.  

Obecnie mieszka z kobietą na wózku inwalidzkim, od której pampersy i bieżące śmieci są wyrzucane  
na posesję. Na działce rośnie też liczba bezpańskich kotów, kun oraz mogą również powrócić szczury.  

Pan S______ wziął psa, prawdopodobnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Idąc w kierunku 
centrum Lipnika często puszcza go luzem, a na przystanku autobusowym karmi go surowymi odpadkami 
mięsa. Pana S______ można również spotkać wraz z psem na placu zabaw w Lipniku przy ulicy 
Pomorskiej, gdzie pies biega wśród bawiących się dzieci. Pies (…) ten zawsze jest na posesji Pana 
S______ uwiązany, szczeka, wyje i zakłóca ciszę nocną. Po zgłoszeniu tego faktu pracownicy Straży 
Miejskiej odmawiają interwencji. Została również zawiadomiona Policja w dniu 20 maja 2016 roku, która 
stwierdziła obecność szczekającego i wyjącego psa, po czym zakończyła interwencję bez rezultatu, 
twierdząc że tą sprawą zajmie się dzielnicowy.  

W tym roku zakład SITA dostarczył kubły na tę posesję, które leżą puste, a góra odpadów rośnie  
i śmierdzi. Trudno usiąść okolicznym mieszkańcom w swoim ogrodzie, bo fetor jest tak ostry i zatyka 
człowieka, nie mówiąc o dzieciach, które nie mogą się bawić na świeżym powietrzu, ze względu  
na przenikliwy smród. Zaznaczam, że na tej posesji nie ma kanalizacji, wody i prądu. 

Proszę o spowodowanie odebrania psa Panu S_______ do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie 

będzie miał zapewnioną karmę i nie będzie uciążliwy dla mieszkańców Lipnika. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby w imieniu mieszkańców Lipnika, związanej ze smrodem, 
hałasem nocnym, spowodowanym szczekaniem i wyciem psa Pana S_______. 

Tutaj daję do wglądu – mogę obiegiem dać – zdjęcia. 

                                                 
8 Godz. 15.02. 
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I jeszcze jedną, teraz może trochę humorystycznie. Panie Przewodniczący na przyszłość to raczej trzeba 
planować przerwę 30 minut a nie 15, bo za 15 minut to można tylko zjeść zupkę i najwyżej skorzystać  
z toalety. A swojego czasu mi Pan wyłączył mikrofon, jak mówiłam interpelację, po 6 minutach,  
a Panu C________ Pan dzisiaj nie wyłączył. Ale dobrze, demokracja jest.  

Dziękuję.”. 

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

„Oczywiście. To może inaczej, będę ogłaszał 5-minutową przerwę to wtedy w 15 się wyrobicie Państwo.  
A dzisiaj wyłączyłem Panu C_________ mikrofon, ale to niewiele dało, jak zauważyliśmy. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie chciałbym dwie sprawy poruszyć. 

Tydzień temu odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Sportowego „Podbeskidzie”,  
na którym przedstawiano sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. Jako że Gmina jest 
większościowym udziałowcem na pewno był tam obecny reprezentant Pana Prezydenta. Chciałbym 
zapytać, jaki jest wynik finansowy na koniec roku 2015? Wynik finansowy Spółki, czy jest dodatni czy jest 
ujemny? I ewentualnie, jeśli Pan Prezydent takimi danymi dysponuje – bo podejrzewam, że raczej dodatni 
nie jest – jaki jest deficyt, jakiego rzędu, jakiej kwoty?  

I druga sprawa, odnośnie tych 50 milionów dodatkowych na stadion. To jest prosta kalkulacja, Panie 
Prezydencie, ponieważ w specyfikacji przetargowej widniała kwota 82 mln złotych i początkowo za taką 
kwotę stadion miał powstać – 82. Natomiast w odpowiedzi na moją interpelację z 22 marca otrzymałem 
informację, że dotychczasowe wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 130 mln złotych oraz w prognozie 
finansowej mamy 135 mln złotych. Ja rozumiem, że tam jeszcze wchodzi w grę zwrot podatku VAT, ale  
to jest jakby kwestia osobna. Z tej kwoty 82 milionów też mielibyśmy zwrot podatku VAT. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor. Wieści ze Stanów jakieś może?”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Te Stany to rzeczywiście tutaj są problem do dyskusji, ale już nie wracamy do USA.  

Ja tak w kwestii zdrowia znowu. Więc tak: chciałam bardzo podziękować za to, że w odpowiedzi na moją 
interpelację miasto Bielsko-Biała przystąpiło do sporządzenia mapy życia, do przystąpienia do programu 
śląskiego. Jest to dla mnie niezwykle ważne, przede wszystkim jako dla kardiologa i wiem, jak wczesna 
defibrylacja jest ważna, co już wielokrotnie tutaj podkreślałam. W odpowiedzi też na Państwa 
zapotrzebowania, Państwa Radnych, zorganizowałam dwa terminy kursu z pierwszej pomocy. Ubolewam, 
że tylko niektórzy Radni byli obecni na tym kursie, ale też i byli urzędnicy. Myślę, że było bardzo ciekawie. 
Podkreślam, że zrobiliśmy to dla Państwa zupełnie bezpłatnie jako Beskidzka Izba Lekarska; certyfikaty 
dostarczę osobiście. 
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(…) Ponieważ tutaj Pan Radny Szafarczyk, że tak powiem (…), zapraszał Państwa na imprezę, ja chciałam 
powiedzieć, że 17 czerwca w Klinice Stomatologicznej pod Szyndzielnią odbędzie się wykład „Leki 
przeciwbólowe – dobrodziejstwo czy zagrożenie?”. Będziemy tutaj gościć Panią prof. dr hab. Hannę 
Misiołek, która jest Kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu. Oczywiście (…)  
w związku z naszym cyklem spotkań holistycznych, kiedy to łączymy medycynę ze sztuką, będzie też 
wystawa obrazów i projekt fotograficzny Pani Moniki Naturskiej. To jest taki nasz ciekawy projekt autorski, 
tzn. będziemy fotografować lekarzy, przybyłych gości, którzy może pokażą swoją twarzą jak można 
odczuwać ból przewlekły czy jego pacjent, jak współcierpimy z pacjentem. Może to się uda. Jak będą  
te prace to postaram się Państwu też je przedstawić. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka.”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

zbliżający się okres wakacji to czas kiedy wiele korzysta z ogólnie dostępnych części miasta, w których 
mogą wypoczywać. Moja prośba jest może bardzo prosta, z tego względu, że przy ulicy Kaskadowej  
nad rzeką Wapieniczanką jest takie miejsce do plażowania, które co roku wykorzystywane było przez 
mieszkańców nie tylko Wapnienicy, ale również miasta. Nie jest to duży skrawek, ale bardzo przydatny, 
gdyż płytka woda spowodowała, że ludzie tam bardzo często i chętnie odpoczywają. Jednak, jak to natura 
ma w sobie, maj to taki czas, gdzie trwa rośnie bardzo intensywnie, a tam już wyrosły chwasty dosyć 
duże. W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta, a raczej podległe mu służby, by zechciały tę mini 
plażę udostępnić dla mieszkańców i żeby mogli tam odpoczywać. 

Druga sprawa. Chciałem też poinformować, że z okazji Dnia Dziecka, które jest jutro, Towarzystwo  
Św. Brata Alberta organizuje dla dzieci specjalnej troski, dzieci ubogich przedstawienie wraz z paczkami. 
Na ten rok, dzięki pomocy naszych sponsorów, udało się zakupić dosyć ładnych 700 paczek, natomiast dla 
nich odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury przedstawienie o godz. 9.00, w którym również udział biorą 
nasi Radni – Lisiński, (…) Markowski – którzy będą rozdawać te paczki naszym milusińskim. To tyle.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A ta plaża to jest kamienista czy piaszczysta?”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Aha trawiasta. Okej. To pierwsza taka plaża. 

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 31 maja 2016 roku 

 
 

Strona 83 z 86 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radna Piegzik-Izydorczyk  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

wczoraj dostałam informację od Pani Dyrektor Domu Kultury w Olszówce, która serdecznie wszystkich 
Państwa zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród IV edycji konkursu plastycznego 
„Pocztówka z Bielska-Białej”. Otwarcie wystawy jest dzisiaj o godzinie 15.30, a nagrodzone prace – jeżeli 
ktoś z Państwa dzisiaj nie da rady przyjść – można oglądać w przestrzeni do końca czerwca w okolicach 
Lasu Cygańskiego. 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam. Jest to wspaniała impreza organizowana już któryś raz.  
W zeszłym roku prace naprawdę były piękne, można było również zakupić takie drobne pocztówki. I jeżeli 
ktoś z Państwa dysponuje czasem to serdecznie zapraszam w imieniu Pani Dyrektor Domu Kultury 
Olszówka. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Pani Radna. 

Jeszcze na koniec ja chciałem sobie udzielić głosu – chociaż o 15.30 jest otwarcie wystawy, więc 
powinniśmy się streszczać – bo tak patrzę na twarze większości Radnych i Panie Prezydencie  
ta klimatyzacja tutaj nie działa. Jest ponoć włączona na full i prosiłbym…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„To proszę, bo nie słyszę. Udzielam Panu głosu. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Klimatyzacja działa, tylko źle. Tak samo jak szpital – działa, tylko w pewnych sferach też źle.”. 

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

„Nie, no działa dobrze, tylko drogo.”. 

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

„Tak, jeśli chodzi o [sprawy różne] – na niektóre odpowiem oczywiście (…). Znaczy zacznę od końca, może 
od zaproszeń. 

Proszę Państwa, nie róbmy tu zaproszeń, bo w mieście dzieje się kilkadziesiąt imprez różnych co tydzień  
i niedobrze, że dwóch czy trzech zaprasza, a jest wiele imprez. Nikt nie powiedział z Państwa na przykład, 
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że są Dni Bielska-Białej i zapraszamy trzeciego, na przykład pojutrze – dobrze mówię, pojutrze chyba – 
wszystkich Państwa tutaj, m.in. do sali. Nie róbmy tak, bo (…) zaproszenia są dobrze emitowane 
wszystkie. I mamy dziesiątki zaproszeń, naprawdę dziesiątki imprez, wszystkie są znakomite;  
bo wszystkie Rady Osiedlowe, gdzie miasto robi mnóstwo różnych [imprez], Domy kultury – 11 domów 
kultury robi dużo imprez. Tak że nie, bo to troszeczkę nierówne szanse są wtedy. Jak zaczniemy tak,  
to wszyscy przyjdą na sesję następną i zaczną zgłaszać swoje uroczystości, które robią – bo to są jeszcze 
inne, nie tylko kulturalne. 

Ale wracając do „Spraw różnych”. Pan Kolega J_____ Ł_____. 

Jest pewien problem na pewno tutaj. To nie jest tak, że prezydent uruchomi sobie linię, bo jest to już nie 
miasto Bielsko-Biała, to jest powiat. Są różne umowy międzygminne podpisane. Jest to działanie powiatu, 
czyli sfera działania PKS-u. My nie możemy sobie tak (…) [uruchomić]. Pomijając już sprawy finansowe  
– że to trzeba by mieć autobusy, trzeba uruchomić dodatkową linię – skąd wziąć te autobusy, kierowców; 
to już pomijam to wszystko. To nie jest tak, że my sobie uruchomimy – nie. To jest sprawa generalnie 
powiatu, bo my nie możemy wchodzić – są takie umowy – w zakres działania PKS-u i powiatu. Ja wiem,  
że to byłoby wygodne, ale to trzeba będzie, ja wystąpię – i to mogę, obiecuję zrobić – do Starosty żeby 
PKS (…) uruchomił taką linię. Bo ja rozumiem samą intencję, ona jest bardzo słuszną zresztą. Z tym,  
że do Jaworza? – jedni (…) by do tężni chcieli, jedni do Jaworza będą chcieli do „Jawora” na basen,  
bo niektórzy jeżdżą na przykład. Więc jedni do Mazańcowic na tenisa, bo jest hala powiedzmy.  
Tak że tutaj jak zaczniemy tak robić, to te linie by musiały tak jeździć sobie tam gdzie kto ma ochotę 
trochę zażywać rekreacji. Tak że myślę, że spokojnie tutaj. 

Pan Przewodniczący Drabek. To bardzo bym prosił o ten materiał. To mnie bardzo interesuje. Nawiasem 
mówiąc jak byłem ostatnio w Warszawie, to identyczne jak nasze są w Warszawie zamontowane  
– identyczne, te właśnie takie granitowe i to samo jest, ale chętnie zobaczę inne po prostu.  

Sprawa remontu [ulicy] Prusa. 

Ja nie chcę do samej ulicy wracać. Proszę Państwa ja mam taką propozycję po prostu, żeby wszyscy 
Radni, ale wszyscy Radni, nie na sesji spotkali się – nie wiem, czy na Komisji czy poza Komisją –  
i na przyszły rok ustalili, które ulice są do remontu i gradację ustalili. Żeby Państwo Radni ustalili gradację 
i ja będę to wykonywał. Bo na każdej sesji każdy występuje z kilkoma ulicami i każdy zadowolony,  
bo zgłosił. Radny mieszkańcom się pochwali, że zgłosił, a ja zostaję z pakiem 100 ulic do remontu,  
bo teraz już sięgacze, wszystko zaczynamy i doszliśmy do tego. Dobrze, że do takiego etapu doszliśmy,  
że już nie mówimy o głównych ulicach, tylko mówimy o sięgaczach, o drobnych sprawach. Proszę ustalcie 

priorytety, niech wszyscy Radni ustalą priorytety, a ja będę to wykonywał. Bo tak: jeden to powie, drugi 
to, a ja jestem później tym, który ma to wybierać. Oprócz tego oczywiście jakieś kwoty muszą być zadane 
i w ramach tego, co mamy środków na dany rok na remonty, mogę obiecać, że będziemy to, co Radni 
ustalą, będę robił – bo ja nie mam żadnych preferencji żeby tę ulicę robić czy tę; żeby wszyscy uznali,  
że ta jest pierwsza, ta jest druga, ta jest trzecia. Tak zrobiliśmy proszę Państwa z jedną sprawą i ona,  
mimo różnych drobnych jakichś [spraw], funkcjonuje. To była sprawa budowy boisk przyszkolnych. 
Zrobiliśmy zespół – i Radni byli, i fachowcy od nas z Urzędu – ustalili kolejność i tę kolejność (…) do dzisiaj 
respektujemy, tak budujemy. Pięć boisk co roku budujemy i mimo drobnych znowu [spraw] – bo każdy 
chce mieć już – to generalnie to funkcjonuje (…); przejrzyste zasady, uczciwe są i koniec. Bardzo proszę 
by z ulicami to samo zrobić i skończy się, że jeden chce ten, drugi chce ten chodnik, ten się chwali,  
że załatwił, później ten się chwali, że załatwia, a ktoś inny pisze, że załatwił – żeby takich rzeczy nie było 
już później. Taką mam propozycję, żeby w sprawie remontu dróg tak zrobić na przyszły rok, z tym  
że to trzeba by już zacząć myśleć o tym, już tę listę zacząć robić. Ja (…) służę oczywiście – jak Państwo 
nie mają – to z (…) interpelacji mogę służyć listą taką. 

Dalej. Ulica Babiogórska, Wadowicka – wykoszenie. 

To myślę, że to jest do załatwienia. Myślę, że tu Koledzy to piszą i załatwią to.  

Ulica Braterska. 

Tak, faktycznie Pan Radny Wieczorek jeszcze w poprzedniej kadencji tą Braterską załatwiał. 

Ja do Pana Przewodniczącego Szafarczyka jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, bo my Teatr Grodzki 
popieramy, bo my wiele z nimi robimy różnych rzeczy, ale Teatr Grodzki jest na takiej czarnej liście, też 
muszę powiedzieć, i powiem od razu o co chodzi. Bo wiele rzeczy robi, funkcjonuje, tam duże pieniądze 
przechodzą, a jest jeden moment, tu blisko Ratusza, który jest skandaliczny, który nie jest dekoracją 
miasta i nie możemy naprawdę wyegzekwować od Teatru Grodzkiego. Bo ja zacznę jakieś ostrzejsze 
metody stosować, bo to jest nie do przyjęcia, bo z innymi sobie dajemy radę w mieście. I będziemy  
tę walkę toczyli – teraz jest ustawa bardzo dobra, która nam pozwala na to. Natomiast to, co prezentuje 
Teatr Grodzki od ulicy tutaj Sempołowskiej to jest nie do przyjęcia, to jest kompromitacja miasta  
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po prostu, już nie mówię, że Ratusza, bo to jest kilka metrów od Ratusza – tak nie może być. To tak nie 
może być. Jeśli macie Państwo taką dobrą współpracę, to zaapelujcie do Pani Dyrektor żeby się  
za to wzięła, bo ja zablokuję wszystkie działania, jeśli ona tego nie zrobi, bo to jest kompromitacja miasta, 
jeszcze (…) niedaleko Ratusza. 

RZGW – remont koryta (…). 

Wystąpimy oczywiście. Z tym, że – już mówiłem to chyba na poprzedniej sesji – szykuje się rewolucja  
w ogóle, jeśli chodzi o Prawo wodne. Wszystkie RZGW będą likwidowane w Polsce, (…) instytucja 
powstaje nowa „Polskie Wody” (…). W ogóle to rewolucja, jeśli chodzi o zarządzanie (…) i dużymi,  
i małymi ciekami w kraju. Jak się skończy? – nie wiem, bo tam jest duży protest właśnie samorządów,  
bo jedno co wiadomo, że całość spraw powodziowych bierze na siebie centrum – Skarb Państwa, 
ministerstwa biorą na siebie wszystkie sprawy związane z powodziami. Natomiast dyskusja jest, co dalej, 
bo tę resztę chcą na samorządy spuścić i to te mniejsze samorządy szczególnie bardzo ostro reagują. 

Pani Radna Waluś – ten uciążliwy mieszkaniec. 

Myśmy w 2014 roku tam zrobili porządek i faktycznie nie było od tego czasu jakichś sygnałów. To jest 

problem. Oczywiście przystąpimy znowu, bo tam jest to uciążliwe. Są tacy ludzie, pojedyncze osoby, które 
faktycznie zatruwają życie większej ilości mieszkańców. Był spokój od 2014 roku, półtora roku, dwa lata 
był spokój i znowu trzeba się będzie za to wziąć. Tak że tutaj poprosimy naszą Gospodarkę Miejska i Straż 
Miejską o działania w tym zakresie.  

Pan Radny Rodak. 

Wynik podam, bo nie znam go w tej chwili. Podam oczywiście Panu wynik „Podbeskidzia”, oczywiście.  

Natomiast odnoście stadionu to podtrzymuję to, co powiedziałem. Po pierwsze bym prosił na piśmie, żeby 
mi Pan dał te 50 milionów (…) – bo jak mówimy na piśmie, to wszyscy na piśmie. Druga sprawa to jest 
nieprawda, co Pan mówi cały czas, bo nigdy nie było stadionu o 50 milionów mniejszego – nigdy nie było 
takiego czegoś – to jest po pierwsze. Nigdy nie było takiego, ja nie znam takich koncepcji (…)  
i dokumentów, że takie były zapisy i nagle podwyższyliśmy, o 50 milionów podwyższyliśmy. Proszę  
mi pokazać uchwałę Rady, że gdzieś podwyższyliśmy o 50 milionów stadion. To jest pierwsza sprawa. 
Druga sprawa – nie kosztuje 135 milionów, bo sam Pan zaznaczył, tylko Pan tak przeszedł do tego  
na porządku dziennym, że odzyskujemy VAT. Tylko za zeszły rok 8,5 mln VAT-u żeśmy odzyskali.  
I ten stadion suma summarum będzie kosztował koło 100, do 110 mln zł, będzie jednym z najtańszych 
stadionów w Polsce, z tego, co wiem. Proszę zobaczyć ile w Tychach kosztował, ile w Zabrzu kosztuje,  
bo mamy zorientowanie. Mogę powiedzieć, że prawie najtańszy chyba stadion w Polsce, mimo że wcale 

nie jest najgorszy i najbrzydszy. I nie kosztuje jak powiedziałem ani 135, ani 80, tylko będzie kosztował  
do 110 mln złotych. Taki koszt miasto poniosło i poniesie.  

I to by było w zasadzie – a nie, przepraszam jeszcze jedna rzecz. Pani Przewodnicząca dr Gorgoń-Komor. 

Ja chcę tylko powiedzieć, że mapa zdrowotna województwa, żeby Państwo wiedzieli, bo dalej trwają w tej 
chwili prace. Pod koniec czerwca jest spotkanie, to się nazywa Zespół ds. Zdrowotnych przy Wojewodzie. 
Chcę powiedzieć, że materiał, który w tej chwili jest na temat tej właśnie mapy zdrowotnej, tj. potrzeb 
leczniczych województwa śląskiego, liczy 1497 stron proszę Państwa. Tak na razie wygląda ten materiał  
– żeby pokazać, jaka to jest skala, jaka to jest sprawa. To prawie bez trzech stron, chyba 1500 stron  
ma ten materiał na dzisiaj, a jeszcze sprawa jest niezakończona, bo i my, i powiaty. Jeszcze (…) prosił nas 
Wojewoda i my teraz wykonujemy pewne prace, pewne dane dajemy właśnie do Wojewody (…),  
bo będzie spotkanie, jak powiedziałem, tego Zespołu. W tym Zespole z naszego tu środowiska jest Pan 
Starosta Andrzej Płonka, który tych spraw też pilnuje i tam współpracujemy blisko i myślę, że tutaj 
będziemy starali się te nasze sprawy (…) pilnować.  

Jak jestem już przy głosie to na końcu jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa Radnych i nie tylko 
Państwa Radnych, mieszkańców na Dni Bielska-Białej. Myślę, że to spotkanie tradycyjne tutaj w Sali 
Ratuszowej, później myślę, że trzygodzinny występ też będzie sympatyczny. Są oczywiście później dwa 
występy pod Dębowcem jeszcze, a później również przypominam, że są dni miast partnerskich.  
Tak że również, oprócz wielu innych imprez, które są – a to są takie ogólnomiejskie – wszystkich Państwa 
Radnych przede wszystkim na to zapraszam. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.” 

 
Ad 45 
Zakończenie obrad 

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

„Proszę zatem, wobec wyczerpania porządku obrad, o powstanie. 

Zamykam XVIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.9 
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