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Protokół Nr XIX/2016 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 21 czerwca 2016 roku 

 
 
 
 
Obecni na XIX sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencji 

Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera. 
DRUK NR 388 

 
6. Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 

Projekt stanowiska zgłoszonego przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 

rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2015”. 
DRUK NR 378 

▪ Sprawozdanie finansowe Miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
SPR. NR 41 

▪ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 
SPR. NR 35 

▪ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 SPR. NR 34  SPR. NR 34 - ERRATA 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015. 
DRUK NR 379 

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

DRUK NR 389 

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

DRUK NR 390 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_388.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_378.pdf
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/78686.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/64577.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/64817.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/64825.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_379.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_389.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_390.pdf
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11. 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 391 + KOREKTA Załącznika Nr 2 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru cmentarza w Białej wzdłuż ul. Cmentarnej,  
dla parafii p. w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 376 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów”, położonej  
w centrum Bielskiego Syjonu przy Placu Marcina Lutra. 
DRUK NR 377 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i części 
dachu budynku przy ul. Podcienie 13. 
DRUK NR 387 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej 
na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
DRUK NR 386 

 
15a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 

części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 

 DRUK NR 392 

 Punkt 15a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.  
 

15b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. 

 DRUK NR 393 

 Punkt 15b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.  
 

16. Sprawy różne. 

 
17. Zakończenie obrad.  

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2016 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Monika Połatyńska – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 

O godzinie 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XIX sesję Rady 

Miejskiej, przywitał zebranych. 

 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_391.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_391_korekta_Zal_2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_376.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_377.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_387.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_386.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_392.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_393.pdf
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wnioski w sprawie zmian w porządku XIX sesji Rady Miejskiej. 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży 
nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, innej stopy procentowej (Druk Nr 392). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś. 
 
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 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 15a, tj. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty 
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Pocztowej 18 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzanie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2014-2020” (Druk Nr 393). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 15b, tj. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informację dodatkową do porządku  

XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2016 roku; Rada Miejska w punkcie 11 obradowała nad 
projektem 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 391) wraz z korektą 
Załącznika Nr 2. 

 
Przyjęty porządek XIX sesji RM, str.: 1-2. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu 

na sesji Rady Miejskiej. 
 
1) Wniosek Pana P______ S_______ o udzielenie głosu w punkcie 6 porządku obrad. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Panu P______ S________  
w punkcie 6 porządku obrad, tj.: Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego. 

 
2) Wniosek Pani G______ S_________ o udzielenie głosu w punkcie 6 porządku obrad. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „wstrzymującego się” Radnego Adama Ruśniaka. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Pani G______S___________  
w punkcie 6 porządku obrad, tj.: Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego. 

 
3) Wniosek Józefa Łopatki o udzielenie głosu w punkcie 6 porządku obrad. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Panu J_______ Ł_____  
w punkcie 6 porządku obrad, tj.: Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja 

 Przedstawił interpelację w sprawie „stanu realizacji przez gminę Bielsko-Biała programu „500+”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.90.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „zwalonego budynku przy ulicy Karpackiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.91.2016. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  

 Przedstawił interpelację sprawie „stosowania standardów budowy dróg dla rowerów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.92.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  

 Przedstawiła interpelację w sprawie samochodów jeżdżących i zaparkowanych w Parku Włókniarzy  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.93.2016. 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „projektu planu miejscowego budowy drogi w Komorowicach 
Śląskich w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.94.2016. 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „zdewastowanego terenu przy ul. Żywieckie Przedmieście”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.95.2016. 

 Przedstawiła interpelację w sprawie nieprzystąpienia Miasta Bielsko-Biała do akcji społecznej  
pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.96.2016. 

 

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


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

  

RM.0002.5.2016 
 

  Strona 6 z 21 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Radny Marcin Lisiński  

 Przedstawił interpelację w sprawie „wzmocnienia udziału miast partnerskich Bielska-Białej  
we współpracy polegającej an wymianie młodzieży bielskich szkół w dziedzinie edukacji i sportu”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.97.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ławek wypoczynkowych zlokalizowanych na os. Karpackim 
w pobliżu SP nr 37”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.98.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak  

 Przedstawił interpelację w sprawie „analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.99.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „dopuszczenia do ruchu rowerowego ulicy 11 listopada i Placu 
Ratuszowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.100.2016. 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację z dn. 31.05.2016 r. dotyczącej 
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.0003.101.2016. 

 
Radna Grażyna Nalepa 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „budowy drogi – przedłużenia ul. Łagodnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.102.2016. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.103.2016. 

 
Radna Barbara Waluś 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „utworzenia wieloletniego planu likwidacji barier architektonicznych 
uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywne życie w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.104.2016. 

 
Radny Konrad Łoś  

 Przedstawił interpelację w sprawie „stanowiska Gminy Bielsko-Biała w przedmiocie podejmowanych 
przez właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych działań polegających na przebudowie i zmianie 

przeznaczenia części nieruchomości wspólnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.105.2016. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor,  
Radny Konrad Łoś, Radna Małgorzata Zarębska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Roman Matyja, Radna Gorgoń-Komor, Radna Małgorzata Zarębska,  
Radny Konrad Łoś. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej  
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera 

 
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla 
Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 388) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady 
Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0006 ). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 388. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Grażyny Nalepy. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/359/2016 

w sprawie wpisu  
do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej  

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  
Seniora Pawła Anweilera 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 6 
Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego  

 
Projekt stanowiska, zgłoszonego przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP, przedstawił 

Przewodniczący Klubu Radnych PO Radny Krzysztof Jazowy. 
Projekt stanowiska – Załącznik Nr 7 do protokołu.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pani Radna G_______ S____________,  

Wnioskodawca – Pan P____ S_______ (Koordynator Komitetu Obrony Demokracji Oddział Bielsko-Biała), 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______, Radny Roman Matyja, Radny Konrad Łoś, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Małgorzata Zarębska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Radna Gorgoń-Komor, Radny Adam Ruśniak – Przewodniczący Klubu Radnych  

KWW Jacka Krywulta, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt Stanowiska Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   p r z y j ę ł a   stanowiska Rady Miejskiej Bielska-Białej 
w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Projekt nie uzyskał wymaganej większości. 

 

 

 

O godzinie 12.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 10-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 

 

______________________  

 

O godzinie 12.26 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił  

w obrady Rady Miejskiej. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2015 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2015” 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 

dyskusję w zakresie punktów 7 i 8 porządku obrad przy rozłącznym głosowaniu projektów uchwał 
zawartych w Drukach Nr 378 i Nr 379. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił:  

 informacje dotyczące wypełnienia ustawowych zapisów, w zakresie przekazania do Rady Miejskiej 
sprawozdań i informacji oraz ich opiniowania przez Komisje Rady Miejskiej,  

 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej przekazano:  
 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2015 rok  

(SPR. Nr 35) – w dniu 31 marca 2016 r. 
 Informację o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-

Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (SPR. Nr 34) – w dniu 29 marca 2016 r. 
 Erratę do informacji o stanie mienia komunalnego (SPR. Nr 34) – w dniu 14 kwietnia 2016 r.  

 
Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 30 maja 2016 roku do Rady Miejskiej 
przekazano Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(SPR. Nr 41). 

 
W oparciu o zapis art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzeniem ww. dokumentów 

zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która w dniu 2 czerwca 2016 roku, zgodnie  
z art. 270 ust. 3 cyt. ustawy, przedłożyła następujące projekty uchwał: 

 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 rok 
wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2015  
(Druk Nr 378), 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu 
miasta Bielska-Białej za rok 2015 (Druk Nr 379). 

 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami (Druk Nr 378 i Druk Nr 379) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Sprawozdania zawarte w materiałach oznaczonych SPR. Nr 34, Errata do SPR. Nr 34, SPR. Nr 35  
oraz SPR. Nr 41 znajdują się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie” 
VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0008). 

 
Opinie I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

 Uchwałą Nr 4200/I/86/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną 
opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.  

 Uchwałą 4200/I/125/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną 
opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za 2015 rok. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej. 
 
Ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok (SPR. Nr 35) zapoznały się nw. Komisje 
Rady Miejskiej, które przyjęły to sprawozdanie do wiadomości: 
 Komisja Edukacji i Kultury (w zakresie działów: 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”,  

801 „Oświata i wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”),  
 Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
 Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Z Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (SPR. Nr 34) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, które 
przyjęły to sprawozdanie do wiadomości, tj.: 
 Komisja Edukacji i Kultury,  
 Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,   
 Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Ze Sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(SPR. Nr 41) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, które przyjęły te dokumenty wiadomości, 
tj.: 
 Komisja Edukacji i Kultury, 
 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Natomiast:  

 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe oraz przyjęła do wiadomości opinię biegłego rewidenta. 

 
Pisma Komisji Rady Miejskiej wydane do sprawozdań stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Przedmiotowe sprawozdania przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji  
– Radny Roman Matyja. 

 
Stanowiska Klubowe przedstawili: 
 Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
 Przewodniczący Klubu Radnych PO – Radny Krzysztof Jazowy, 
 Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak. 
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Ponadto w tym punkcie obrad głos zabrała Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska, która przestawiła 

stanowisko Stowarzyszenia Niezależni.BB. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 378. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 11 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/360/2016 

w sprawie zatwierdzenia  
„Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 rok”  

wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu za rok 2015” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 7 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 379. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 11 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/361/2016 

w sprawie udzielenia absolutorium  
dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu 

 miasta Bielska-Białej  
za rok 2015 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
W tym miejscu, w nawiązaniu do punktu 8 porządku obrad, głos zabrał Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult.  

 
Informacje na temat projektu uchwały, w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok, 

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 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 389) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 389. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/362/2016 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 10 
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 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 390) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 390. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/363/2016 

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

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 11 
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 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą Załącznika Nr 2. 

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

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 (wraz z korektą). 

 
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 391) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 391 wraz z korektą Załącznika Nr 2. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/364/2016 

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, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru cmentarza w Białej wzdłuż ul. Cmentarnej, 
dla parafii p. w. Opatrzności Bożej 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 376) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 
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W tym punkcie obrad głos zabrał Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 376. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/365/2016 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru,  

tj.: remont konserwatorski muru cmentarza w Białej  
wzdłuż ul. Cmentarnej, dla parafii p. w. Opatrzności Bożej  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów”, położonej  
w centrum Bielskiego Syjonu przy Placu Marcina Lutra  

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni 

Pastorów”, położonej w centrum Bielskiego Syjonu przy Placu Marcina Lutra, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 377) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 377. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/366/2016 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru,  
tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów”,  

położonej w centrum Bielskiego Syjonu  
przy Placu Marcina Lutra 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i części 
dachu budynku przy ul. Podcienie 13 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji i części dachu budynku przy ul. Podcienie 13, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 387) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 387. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/367/2016 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji i części dachu budynku  

przy ul. Podcienie 13 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”, 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 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 386) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 386. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/368/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020  
(Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 15a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

 
Punkt 15a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
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 zastosowanie 
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 392) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 392. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/369/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie  
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

innej stopy procentowej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 15b 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” 

 
Punkt 15b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

 
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 393) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 393. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XIX/370/2016 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  
„Miejskiego Programu Działań  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
na lata 2014-2020” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 

 
Ad 16 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Maurycy Rodak, Radny Adam 
Ruśniak, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Szczepan Wojtasik, Radna Małgorzata Zarębska, Radna 
Grażyna Nalepa, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 17 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 14.27. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 21 czerwca 2016 roku 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram XIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję.  

Witam Koleżanki Radne, Kolegów Radnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.   

Witam Pana Prezydenta Jacka Krywulta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami.  

Witam szefów  spółek miejskich.  

Serdecznie mieszkańców naszego Miasta, którzy zechcieli dzisiaj przybyć na naszą sesję.  

Witam przedstawicieli mediów. 

Serdecznie witam też na dzisiejszej sesji Panią Poseł Mirosławę Nykiel. Witam również Panią Radną  
do Sejmiku Wojewódzkiego Panią Magdalenę Idzik. 

I Szanowni Państwo przystępujemy do realizacji porządku obrad.  

Stwierdzam, że mamy quorum do podejmowania uchwał i przechodzimy do porządkowania porządku 
obrad. 

Wpłynęły wnioski Pana Prezydenta Miasta o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad dwóch 
projektów uchwał. Są to projekty wymagające osobnego głosowania. 

Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 
Jest to Druk Nr 392. Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu pod numerem 15a. 

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

Czy Pani Radna Barbara Waluś głosowała?” 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

„Nie zdążyłam zagłosować.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie zdążyła Pani. Czy zapisać do protokołu głos za, przeciw czy wstrzymujący?” 

                                                 
1 Godz. 10.06. 
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Radna Barbara Waluś 

Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Za. W takim razie proszę do protokołu za. 

Informuję, że jednogłośnie punkt został wprowadzony. 

I drugi wniosek o wprowadzenie dotyczy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2014-2020 – Druk Nr 393. Proponuję 
Wysokiej Radzie, aby był to punkt 15b. 

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

Informuję, że punkt wprowadzono jednogłośnie.  

Informacyjnie dodam, że w punkcie 11 obradować będziemy nad projektem uchwały w Druku Nr 391  
z uwzględnieniem korekty załącznika Nr 2. 

To były wszystkie zmiany. Jeżeli nie padnie żaden głos z sali, uznam porządek obrad za przyjęty. 

Nie widzę. Porządek obrad Rady Miejskiej został przyjęty. 

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą, wpłynęły wnioski o zabranie głosów w punkcie 6.  

Pan P_____ S_____ – zgodnie z procedurą Rada będzie głosowała udzielenie głosu. 

Kto jest za udzieleniem Panu P_______ S_________ głosu w punkcie 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada Miejska udzieliła Panu P______ S_______ głosu w punkcie numer 6. 

Również jest wniosek Pani G______ S_______ dotyczący tego samego punktu. 

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

Informuję, że (…) Rada udzieli oczywiście głosu Pan G______ S________. Nie wiem tylko jak głosował 

Pan Adam Ruśniak?” 

 
Radny Adam Ruśniak 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Wstrzymał się.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Wstrzymujący głos. Bardzo proszę. 

I trzeci wniosek – Pana J_____ Ł______, również dotyczy punktu 6. 

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

Informuję, że Rada Miejska udzieliła Panu J______ Ł______ głosu w punkcie numer 6.” 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu numer 2, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej. 

Zgodnie z procedurą dokument ten był wyłożony. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz nie 
wpłyną, uznam protokół za przyjęty. Tak też się stało. Nie widzę.” 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy zatem do punktu numer 3 – Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta 
Miasta. Interpelacji jest 16, będą przedstawione w kolejności zgłoszenia. 

Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Romana Matyję w sprawie stanu 
realizacji przez Gminę Bielsko-Biała Programu „500+". 

Bardzo proszę Panie Radny." 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Stanu realizacji przez Gminę Bielsko-Biała programu „500+". 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.90.2016. 
Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) [Druga] w sprawie zawalonego budynku przy ulicy Karpackiej.  

Bardzo proszę." 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Zawalonego budynku przy ulicy Karpackiej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.91.2016. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji dotyczącej stosowania standardów budowy dróg dla 
rowerów - Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę." 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Stosowania standardów budowy dróg dla rowerów. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.92.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swoich czterech interpelacji. Pierwsza w sprawie: projektu planu 
miejscowego budowy drogi w Komorowicach Śląskich w Bielsku-Białej, druga w sprawie: zdewastowanego 
terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście, trzecia w sprawie: samochodów jeżdżących i zaparkowanych  
w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej i czwarta w sprawie: nieprzystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji 
społecznej pod nazwą "Europejskie Wyzwanie Rowerowe". 

Bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska."  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Samochodów jeżdżących i zaparkowanych w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.93.2016. 

 Projektu planu miejscowego budowy drogi w Komorowicach Śląskich w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.94.2016. 

 Zdewastowanego terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.95.2016. 

 Nieprzystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji społecznej pod nazwą "Europejskie Wyzwanie Rowerowe" 
(European Cycling Challenge). 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.96.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji. Pierwsza dotyczy: wzmocnienia udziału Miast 
Partnerskich Bielska-Białej we współpracy polegającej na wymianie młodzieży bielskich szkół w dziedzinie 
edukacji i sportu, druga dotyczy: remontu ławek wypoczynkowych zlokalizowanych na Osiedlu Karpackim 
w pobliżu Szkoły Podstawowej numer 37. 

Bardzo proszę Pan Radny Marcin Lisiński."  

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Marcin Lisiński  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Wzmocnienia udziału Miast Partnerskich Bielska-Białej we współpracy polegającej na wymianie 

młodzieży bielskich szkół w dziedzinie edukacji i sportu. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.97.2016. 

 Remontu ławek wypoczynkowych zlokalizowanych na Osiedlu Karpackim w pobliżu Szkoły Podstawowej 
numer 37. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.98.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji, Pana Przewodniczącego Adama Ruśniaka." 

 
Radny Adam Ruśniak  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.99.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny dostał nieśmiałe, ale oklaski jednak.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji. Pierwsza w sprawie: dopuszczenia 
ruchu rowerowego ulicy 11 Listopada i Placu Ratuszowego i druga dotyczy: wdrożenia profilaktycznego, 
przesiewowego badania słuchu dzieci w wieku 5-6 lat. 

Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor." 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Dopuszczenia do ruchu rowerowego ulicy 11 Listopada i Placu Ratuszowego. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.100.2016. 

 Odpowiedzi na interpelację z dnia 31.05.2016r. dotyczącej 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.0003.101.2016. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę o przedstawienie interpelacji Panią Radną Grażynę Nalepę. Dotyczy ona budowy drogi - 
przedłużenia ulicy Łagodnej. 

Bardzo proszę Pani Radna." 
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Radna Grażyna Nalepa   
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Budowy drogi - przedłużenia ulicy Łagodnej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.102.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 

Bardzo proszę Pani Radna Bogna Bleidowicz."  

 
Radna Bogna Bleidowicz   
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.103.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie utworzenia wieloletniego planu likwidacji 
barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywne życie w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś."  

 
Radna Barbara Waluś   
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Utworzenia wieloletniego planu likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających osobom 

niepełnosprawnym aktywne życie w Bielsku-Białej. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.104.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę o przedstawienie już ostatniej interpelacji w sprawie: stanowiska Gminy Bielsko-Biała  

w przedmiocie podejmowanych przez właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych działań 
polegających na przebudowie i zmianie przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś." 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Konrad Łoś   
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Stanowiska Gminy Bielsko-Biała w przedmiocie podejmowanych przez właścicieli lokali we wspólnotach 

mieszkaniowych działań polegających na przebudowie i zmianie przeznaczenia części nieruchomości 
wspólnej. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych” 2016 rok: RM.0003.105.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

To była ostatnia interpelacja. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do wszystkich lub części [interpelacji] - na ile to jest 
możliwe. 

Bardzo proszę." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Pan Radny Matyja sprawa realizacji „500+". Oczywiście na początku to, co zawsze mówię, że wszyscy 
Państwo dostaną odpowiedź na piśmie, bo niektóre interpelacje (...) 5 minut przed sesją otrzymałem – 
ciężko się ustosunkować do niektórych. Niektóre są bardzo skomplikowane, niektóre są bardzo 
jednostkowe – tak jak ta ostatnia to jest bardzo jednostkowa sprawa. Oczywiście wnioski są ogólne, 
wyciągnięte z jednostkowej sprawy, no ale to jest inny temat.  

Po kolei – sprawa pierwsza – realizacja 500+". Pełna odpowiedź oczywiście będzie na piśmie. Ja powiem 
tylko, że przyjęto w ciągu pierwszych trzech miesięcy ponad 10 tys. wniosków, że dotychczas (...) 
otrzymaliśmy kwotę ponad 10.500.000 złotych. W tej chwili, jeśli chodzi o realizację, to mogę powiedzieć, 
że jest – jeśli chodzi o wypłatę – jest prawie 60% (...). To są często bardzo skomplikowane sprawy, 
bardzo dużo nawet zdarza się tak, że z innego miasta, że (...) nie do Bielska-Białej nawet powinny być  
te wnioski. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo o tyle problematyczna sprawa, że każdy pracownik MOPS-
u, który tę decyzję wydaje, (...) odpowiada materialnie za to, więc musi bardzo dokładnie przeanalizować. 
Jest bardzo dużo pomyłek, bardzo dużo do zwrotu, do uzupełnienia, ale jak powiedziałem dzisiaj nie ma 
problemu w Bielsku-Białej, nie ma problemu żadnego. Jest bardzo dobrze (...) realizowany program 
"500+" i tutaj nie ma żadnych na dzisiaj (...) zahamowań. Adaptowaliśmy wszystkie pomieszczenia, które 
były potrzebne, wyposażyliśmy. (...) Ludzie byli przesunięci również, oprócz tych, którzy zostali przyjęci 
ekstra. Tak że myślę, że u nas tu problemu żadnego w tym zakresie w Mieście nie ma. Sprawa jedna. 

Sprawa druga – zawalonego budynku. Oczywiście ruch jest utrudniony, bo bezpieczeństwo jest przede 
wszystkim – tak że tutaj nie ma co dyskutować na ten temat. I na wniosek Komendy Policji, MZD 
zabezpieczyło to i do momentu, kiedy nie będzie usunięty ten budynek, rozebrany – bo jest taka decyzja 
PINB-u – to takie utrudnienie niestety tam będzie. Natomiast chcę powiedzieć, że ten budynek to jest 
prywatny budynek – to nie są najemcy, tylko są właściciele tego budynku – i Miasto w stosunku do tego 
nie ma zobowiązań żadnych, co nie znaczy, że nie bierzemy aktywnego udziału w rozwiązaniu tego (...) 
problemu, (...) bo to jest problem komunikacji. Natomiast jeśli chodzi o samo mieszkanie, to są (...) 
właściciele i oni za to odpowiadają osobiście, za tą sprawę.  

Pan Radny Szafarczyk – standardy dla dróg dla rowerów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, na pewno się 
nad tym pochylimy, natomiast na to, co obejrzałem w tej chwili, tak na szybko tę interpelację, (...) szkoda, 
że tu nie było jednego, dwóch czy trzech, bo jak wszystko jest źle, to szkoda, że – czy prawie wszystko – 
że nie było dwóch, trzech przykładów co zrobiono źle, błędnie w stosunku do przepisów.  
Bo chcę powiedzieć, że wszystkie ścieżki rowerowe to przecież nie prezydent ani nawet myślę, że Dyrektor 
Waluś osobiście też nie projektuje, tylko projektują to projektanci, którzy mają uprawnienia,  
ktoś kto projektuje, ktoś kto zatwierdza te projekty. To nie jest wolna amerykanka przecież.  
Tak że szkoda, że tutaj nie ma dwóch, trzech przykładów po prostu. Ale myślę, że Pan Radny (...)  
znakomicie zna się na tym i da nam (...) kilka (...) takich przykładów tutaj do tej interpelacji i żebyśmy (...)  
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też wiedzieli (...) po prostu; bo to jest ogólnie (...) sprawa słuszna jak najbardziej, natomiast (...) 
przydałoby się jeszcze kilka przykładów do tego po prostu.  

Pani Radna Zarębska – już po kolei moment. Pierwsza sprawa – Park Włókniarzy. Chcę powiedzieć,  
że Park Włókniarzy jest w tej chwili pod stałą, codzienną kontrolą. Dziennie (...) kilka mandatów (...) czy 
tam kilkanaście mandatów wypisujemy. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajeń od kilku lat, które tam 
były.  
I myślę, że w niedługim czasie ten problem się uspokoi, bo nie znam takiego człowieka, który będzie chciał 
bez przerwy płacić mandaty. [Park] jest pod stałą, codzienną opieką Straży Miejskiej i w Parku Włókniarzy  
na pewno nie będą samochody stały i ta sprawa będzie rozwiązana, bo jak powiedziałem codziennie idzie 
kilka albo kilkanaście mandatów (...) w Parku Włókniarzy. (...) Ten temat będzie rozwiązany, bo jak 
powiedziałem nie ma innej możliwości.  

Plan miejscowy w Komorowicach Śląskich – (...) to jest bardzo skomplikowana sprawa, na pewno na sesji 
tego nie rozwiążemy, chociaż na sesji w poprzedniej kadencji była ta sprawa tutaj. To jak zwykle (...) 
niepierwsza sprawa. Praktycznie każda sprawa gdzie ma być jakaś droga budowana czy planowana droga 

– bo to planowana, tam do budowy daleka droga jeszcze – to są oczywiście problemy. (...) Każdy ciągnie 
w swoją stronę, każdy ma jakieś tam swoje potrzeby. Nie ma jednoznacznej, (...) jednoznacznego 
stanowiska mieszkańców, (...) bo to stanowisko, które było kiedyś prezentowane, jak powiedziałem  
w poprzedniej kadencji, że droga ma iść obrzeżem w ogóle Komorowic, żeby tylko wywalić – nie wiadomo 
komu ma ona służyć, ale ma iść sobie gdzieś tam – to takich dróg nie będziemy planować, żeby tylko 
zaplanować, a realność jest żadna takiego wykonania, takiej drogi później. Sprawa jest w toku po prostu, 
sprawa jest niezamknięta, jest w toku. Będą dyskusje dalsze oczywiście z mieszkańcami również, ale jak 
powiedziałem muszą być interesy wszystkich zapewnione i musi być to projektowane zgodnie z zasadami 
projektowania, a nie że (...) jest miejsce przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, ale droga  
to pójdzie sobie gdzieś tam, (...) bo najlepiej żeby tej drogi w ogóle nie było. To przeżyliśmy już  
w Straconce tak na dobrą sprawę też właśnie i po dwóch latach wróciliśmy do tego, co zaplanowaliśmy. 
Zrobiliśmy, dzisiaj wszyscy są zadowoleni. 

Sprawa zdewastowanego terenu. Ja nie wiem czy dobrze myślę, czy to jest tam koło ulicy Młyńskiej  
i Apeny? Czy to jest to? (...) Ja chciałem powiedzieć, że były kiedyś plany – ale tam była sprawa nie tylko 
miasta – kiedy Apena (...) funkcjonowała, był problem parkingu dla pracowników szczególnie. Teraz tam 
już jak wiemy fabryka się wyprowadziła – całkowicie się wyprowadziła stamtąd. Ten problem, jeśli chodzi 
o parking to w ogóle dzisiaj jest zminimalizowany tam (...) tylko do mieszkańców, którzy są. Ja nie chcę 

dzisiaj deklarować nic, bo to nie jest pierwszoplanowa sprawa dla nas, bo mamy w centrum Miasta tutaj 
tyle zadań, jeśli chodzi o parkingi, że na pewno to jest priorytet tutaj teraz to, co robimy – już robimy – 
albo planujemy w najbliższym czasie robić. Natomiast sprawa, że tu Koledzy coś się zobowiązali to sobie 
wyjaśnię, bo się dzisiaj dowiedziałem o tym; to się zorientuję co Koledzy obiecali. To trzeba dwie strony 
zawsze (...) skonfrontować (...).  

Również nie umiem odpowiedzieć na to, bo jestem nieprzygotowany do sprawy „Europejskie Wyzwanie 
Rowerowe". Ja powiedziałem na sesji, ja pamiętam co ja powiedziałem, że jestem za tym i ja tę sprawę 
wyjaśnię, ale nie jestem w stanie dzisiaj wyjaśnić. Podtrzymuję w każdym razie to, co powiedziałem, żeby 
była jasność tutaj.  

Pan Radny Lisiński – też dzisiaj nie odpowiem. Ja powiem tylko tyle, że dałem polecenie załatwienia ławek, 
tych które są w części naszej, bo tam jest część spółdzielni. Spółdzielnia zrobiła przyzwoite ławki, a nasze 
są (...) mówiąc szczerze mniej przyzwoite. W związku z tym dałem polecenie zrobienia i nie mam 
informacji – dzisiaj mam informację praktycznie. Sprawdzę jak zostało wykonane moje polecenie, 
ewentualnie z konsekwencjami nawet.  

Młodzież, Miasta Partnerskie. Ja myślę, że (...) ta sprawa Miast Partnerskich się rozwija. (...) Oczywiście  
z różnymi miastami różnie, ale chcę powiedzieć, że młodzież bierze bardzo aktywny udział w tym 
wszystkim, bo nawet w tym (...) chyba miesiącu jeszcze gdzieś do Trzyńca jadą czy do Frydka-Mistka jadą. 
Tak że są te wymiany młodzieżowe. To jest, jeśli chodzi o Miasta Partnerskie. Ale oprócz tego nasze 
zespoły młodzieżowe z Domów Kultury, z BCK-u (...) również mają kontakty poprzez współpracę codzienną 
i też wyjeżdżają i wakacje są takim okresem, że właśnie te zespoły dziecięce, młodzieżowe wyjeżdżają.  
Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że ta młodzież jeździ i w tym roku też jest kilka czy kilkanaście 
wyjazdów zagranicznych i z Domów Kultury i w ramach Miast Partnerskich. 

Pan Radny Ruśniak – ruch w Starym Bielsku. Tak to jest problem powiedzmy, (...) tę sprawę 
rozpatrujemy. (...) To jest problem w związku z tą inwestycją, która tam ma być. (...) Na dzisiaj tam się 
rozpatruje sprawę. Na pewno musi być załatwiony przystanek autobusowy – lokalizacja i budowa  
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przystanku autobusowego – natomiast to też nie jest jeszcze całkowite załatwienie sprawy i na pewno (...) 
nad tą sprawą się musimy pochylić, żeby tam ta inwestycja nie spowodowała (...) pogorszenia – 
znaczącego pogorszenia i tak już tam trudnej sytuacji (...) ruchowej. 

Pani Radna – Pani Doktor Gorgoń-Komor – ruch rowerowy na 11 Listopada. Odpowiem od razu, że jestem 
przeciwnikiem tego absolutnie, bo dużo ludzi do nas przychodziło. Skąd się wzięło, że 11 Listopada  
i Cechowa, że jest zakaz ruchu? Bo ludzie do nas chodzili, pisali – nawet pisali ludzie, którzy mieszkają  
w hotelach w Bielsku-Białej, że idą i chcą spokojnie się przejść deptakiem, chcą wejść do sklepu,  
a tu samochody jeżdżą, rowery (...).I na podstawie tego daliśmy zakaz na 11 Listopada i Cechowej 
wszelkiego ruchu, oprócz tych godzin, gdzie tam może być zaopatrzenie. I tendencja w polityce ruchu  
w miastach jest dokładnie odwrotna, że wycina się śródmieścia z wszelkiego ruchu, a nie wprowadza się.  
I na pewno nie wprowadzimy, bo i tak w tej chwili, mimo że jest zakaz, to sobie ludzie tam bardzo luźno 
interpretują te znaki drogowe. Też tam praktycznie nie ma dnia, żeby – i na Cechowej i na 11 Listopada – 
Policja albo Straż Miejska nie musiała interweniować, bo ludzie dzwonią po prostu nawet niektórzy.  
I byłoby to znaczące zmniejszenie bezpieczeństwa ludzi, którzy tam chodzą, którzy się przyzwyczaili,  
że to jest deptak i po tym deptaku chodzą. Jestem Pani Doktor absolutnym przeciwnikiem tego – nie  
po to, to robiliśmy, żeby teraz wracać (...) do jakiś spraw, które właśnie wyeliminowaliśmy. I staramy się 
ludzi przyzwyczajać, że tamtędy nie jeździ się. 

Sprawa badania słuchu to też wrócimy (...) do tej interpelacji, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz (...) 
Pani Doktor, że my nie będziemy – nie będziemy – przejmować sprawy, bo tą metodą możemy wszystko 
przejąć w zakresie lecznictwa. Gmina nie bierze składki – składkę ktoś inny pobiera zdrowotną i ten,  
kto bierze składkę powinien generalnie zajmować się sprawą. A teraz Pani tę tendencję stara się 
rozszerzyć – co niektórzy też chcą, żeby gminy, miasta (...) przejmowały na siebie coraz większe obowiązki 
w zakresie lecznictwa. Ta sprawa jest na dzisiaj…, bo jest projekt ustawy, ta ustawa jest oprotestowana 
na dzisiaj, nie wiem jaki kształt ostateczny przyjmie, ale po pierwsze to jest niekonstytucyjne  
– bo tu o Konstytucji dużo mówimy – jest niekonstytucyjne. Bo miasta bogatsze będzie stać na to, żeby 
mieszkańcom płacić, a biedniejsze gminy – których jest znacząca większość oczywiście – nie będzie  
na to stać. Jest to niekonstytucyjne i to jest podstawowy argument samorządów w całej Polsce. To nie jest 
tylko moje stanowisko w tej chwili, które zostało wyrażone (...) na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu, i zostało przyjęte – (...) w sensie zrozumienia, moim zdaniem – przez przedstawicieli Rządu, 
że gminy nie mogą na siebie brać obowiązku, coraz większych obowiązków, w zakresie lecznictwa 
mieszkańców, (...) bo jest to niekonstytucyjne po pierwsze, a po drugie składkę nie biorą, nie mają udziału 

w składce Gminy. 

Pani Radna Grażyna Nalepa – przedłużenie ulicy Łagodnej. (...) To jest jedna z propozycji inwestycji  
na przyszły rok. To koncert życzeń cały rok trwa przecież, (...) a jak się to zmaterializuje w przyszłym roku 
to zobaczymy jak będziemy budżet przyszłoroczny robić. Ciężko dzisiaj powiedzieć, nie chcę mówić tak ani 
nie. Po prostu sprawa jest znana nie od dzisiaj, natomiast kwestia na ile się w budżecie zmieści to.  

Pani Radna Bleidowicz (...) nie jestem specjalistą od sterylizacji kotów, natomiast nie wiem..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Potwierdzam."  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Proszę?"  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Potwierdzam."  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Dziękuję Panie Przewodniczący – zawsze na Pana mogę liczyć. 

Jest to sprawa przepisów. To nie my (...) to robimy – nie wiem może trzeba wyjść z inicjatywą jakąś – nie 
wiem, może ma Pani rację. Przeglądniemy to oczywiście – przeglądniemy – jakiś problem na pewno jest. 
Problem na pewno jest, ale z kolei też na jakiejś podstawie te przepisy też wydali – (...) jacyś fachowcy 
tam się chyba wypowiadali. (...) Ja mówię – nie chcę tutaj zabierać głosu, (...) bo nie jestem specjalistą. 
Miałem koty przybłędy koło domu to faktycznie zaprowadziłem do sterylizacji i wtedy miałem (...) już (...) 
spokój (...). Na pewno (...) zajmiemy się tą sprawą – zobaczymy na ile możemy coś zrobić. 

Sprawa – już moment – Pani Radna Waluś. Temat jest bardzo ważny. Temat jest bardzo ważny  
i na pewno zgadzam się z Panią z jednym tutaj – z jednym stwierdzeniem Pani – (...) – że nie brakuje nam 
już dużo do tego, żeby było wszystko dobrze. Natomiast chcę powiedzieć, że od dłuższego czasu wszystko 
co robimy w mieście – czy w inwestycjach kubaturowych, czy w drogach – staramy się, żeby osoby 
niepełnosprawne miały jak najładniej, najłatwiej, żeby miały udogodnienia. To jest też między innymi  
– przykładowo – zakup autobusów, które są bardzo sprzyjające dla osób niepełnosprawnych; do każdego 

praktycznie nowego autobusu można wjechać wózkiem. Natomiast tu Pani daje – bardzo dobrze – kilka 
przykładów. Myślę, że z niektórymi będzie problem na pewno ze względu na samą strukturę budowy tego, 
plus konserwatorzy zabytków, (...) bo Pani dała w sam raz takie (...) ciekawe tutaj te przykłady.  
(...) Niektóre – na pewno będzie problem – ze względu na możliwość w ogóle realizacji, ale (...) jest  
to problem, bo ciężko powiedzieć, że w Domu Kultury Włókniarzy nie jest problemem, że nie ma windy.  
To jest problem, na pewno bardzo poważny tam, ale zajmiemy się tym. (...) Bo BCK myślę, że teraz przy 
(...) przebudowie będzie, myślę (...) tam winda – to na pewno. Myślę, że będzie – (...) nie pamiętam tego 
projektu w tej chwili, bo widziałem go. Na pewno dużo robimy i na pewno będziemy dalej starać się  
to robić, bo temat jest bardzo istotny – bardzo, bardzo ważny. I Pani pisze, że „nadal nie (...) jesteśmy 
miastem przyjaznym”. Myślę, że tak źle nie jest powiedzmy, bo wiele zrobiono tutaj. To jest kwestia 
skrzyżowań, świateł, że jednak są sygnalizacje wszędzie. Tak że tutaj jest dużo do zrobienia, ale też dużo 
zrobiliśmy – tak mi się wydaje Pani Radna (...).  

Pan Radny Łoś – to jest bardzo szczegółowa sprawa – to jest konkretna, szczegółowa sprawa. (...) Ciężko 
dzisiaj na nią odpowiedzieć. Ja nie wiem, jaka jest struktura tam – bo (...) nie miałem czasu przeczytać  
– własnościowa tej wspólnoty, czy Miasto ma większość czy nie. Jak nie ma większości Panie Doktorze,  
to chcę powiedzieć jedną rzecz, że wspólnota to jest jakaś demokracja, a Pan chce żeby Prezydent 
wkroczył i demokrację zostawił sobie na boku i tam władczo coś zdecydował. (...) Jeśli jest wspólnota,  

to jest demokracja i ludzie decydują o tym (...), a nie Prezydent ma decydować na co mają być 
przeznaczone pieniądze. Jeśli taka ich decyzja (...), to ja takich uprawnień nawet nie mam i nie mam 
zamiaru łamać ustaleń, które wspólnoty – na przykład w tym przypadku mieszkaniowe – robią.  
Ale rozpatrzymy sprawę, bo to jest szczegółowa sprawa i ciężko mi się dzisiaj szczegółowo do niej odnieść, 
bo to trzeba zobaczyć właśnie, jaki jest procent udziału Miasta i co Miasto w ogóle w tym zakresie  
ma do zrobienia. 

Dziękuję bardzo."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

W trybie ad vocem – najpierw Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę." 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, do mojej interpelacji dołączyłem kopie pewnej korespondencji, którą prowadziłem  
i treść tej korespondencji w jakimś tam stopniu ilustruje problem sygnalizowany przeze mnie. Oprócz tego 
istnieje w naszym mieście taki portal rowerowy "Bielsko". Jego autor pokazuje wiele zdjęć, błędnych jego 
zdaniem rozwiązań (...), które utrudniają życie rowerzystom – i z wieloma z nich muszę się zgodzić. 

Dziękuję bardzo." 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Również w trybie ad vocem Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę." 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
„Szanowny Panie Prezydencie,  

oczywiście co do otwarcia dla ruchu rowerowego ulicy 11 Listopada polemizowałabym w tym względzie, 
dlatego że ta ulica obecnie nie jest jakimś centrum kulturowym naszego Miasta, gdyż część takiej 
aktywności przeniosła się w obszary Starego Rynku i do centrów handlowych. Taki pomysł rzeczywiście 
mógłby być interesujący zważywszy, że w godzinach kiedy ludzie podążają do pracy, czyli około 7-8 rano 
czy koło godziny 16 – może z wyłączeniem weekendów, kiedy być może to służy jako deptak – można 
by włączyć ten ruch rowerowy tutaj w centrum naszego Miasta. Tak uważam, natomiast oczywiście 
możemy polemizować. (...) Chciałabym, żeby ta ulica (...) miała swoją światłość, tak jak przed laty, i leży  
mi to głęboko na sercu. I to jest taki (...) pomysł, który raczej nie pochłonie wielu kosztów – tak myślę.  

Co do leczenia zaburzeń słuchu u dzieci – oczywiście zgadzam się z Panem Prezydentem, że na to nakłady 
daje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast co do diagnozowania i wyłapywania dzieci z zaburzeniem 
słuchu, oczywiście leży też to w obowiązkach i rodziców, i nauczycieli, gdyż często takie dzieci nie trafiają 
do stosownych służb medycznych. Dlatego tutaj dostałam odpowiedź na interpelację i oczywiście  
na piśmie zgłaszam moje zapytania i potem się pozwolę do tego ustosunkować. 

Dziękuję bardzo."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś."  

 
Radny Konrad Łoś   
„Sprawa rzeczywiście Panie Prezydencie ma charakter jednostkowy, ale z uwagi na wagę tematu może 
dotyczyć także wielu innych wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza na osiedlu Grunwaldzkim, gdzie  
są niewykorzystane strychy, natomiast właściciele lokali potrzebują środków na remonty chociażby 
elewacji czy też dachów. I tutaj oczywiście Panie Prezydencie doskonale wiem, w jaki sposób działa 
wspólnota mieszkaniowa, w jaki sposób podejmuje decyzje. Uchwała została podjęta głosami prywatnych 
właścicieli lokali, tak że tutaj nie oczekuję żadnego władczego działania ze strony Gminy, a wręcz 
zaprzestania takich działań, bo to właśnie Gmina Bielsko-Biała złożyła pozew do sądu o uchylenie tejże 
uchwały. Tak że nie w ten sposób załatwia się tego typu sprawy. Jeżeli były tam jakieś błędy  
– czy merytoryczne czy formalne – po to jest zebranie właścicieli lokali, po to trzeba było tam wysłać 
upełnomocnionego przedstawiciela Gminy, żeby przedstawił swoje racje i argumenty. Natomiast  
na zebraniu nie pojawił się nikt, a w kuluarach mówi się, że (...) nikt nie został przez Pana Prezydenta 
upełnomocniony, nikt nie miał pełnomocnictwa. Dlatego się pytam, dlaczego Gmina w ten sposób tutaj  
tę sprawę załatwia? Jeżeli są ważne względy, to trzeba te ważne względy tutaj przedstawić, przedłożyć. 

Natomiast pomysł jest idealny wręcz. I tutaj bardzo bym proponował, żeby w jakiś sposób doprowadzić  
do tej realizacji tejże inwestycji. 

Dziękuję."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska."  
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Radna Małgorzata Zarębska  
„Dziękuję bardzo.  

Ja w kwestii, którą podnosiła Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor – uważam, że to jest pomysł, który 
można by było faktycznie wziąć pod rozwagę – tym bardziej, że ulica 11 Listopada ..."   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam, o którym pomyśle, bo były dwie interpelacje?"   

 
Radna Małgorzata Zarębska  
„Właśnie – ulica 11 Listopada – właśnie zmierzam do meritum sprawy. Dziękuję za czujność Panie 

Przewodniczący, jak zawsze, i cięty język również..." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dopiero się rozkręcam."  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
„Mogłaby zostać w jakiś sposób jej atrakcyjność podniesiona. Czy nie dałoby się w takiej sytuacji  
na przykład zrobić ścieżki rowerowej na tej ulicy 11 Listopada, tym bardziej że ścieżki rowerowe  
– o ile to jest możliwe, tutaj się na przepisach nie znam, przyznaję – tym bardziej, że ścieżki rowerowe, 
które są w Bielsku nie do końca jakby są przemyślane, skomunikowane, a rowerki miejskie  
są i teoretycznie my powinniśmy w bezpieczny sposób się tymi rowerkami po mieście poruszać. W związku 
z tym jak najbardziej popieram stanowisko Pani Radnej. 

Dziękuję bardzo."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Na tym zakończyliśmy punkt 3. Interpelacje Radnych i wnioski, ale nie zakończyliśmy części odpowiedzi 
Pana Prezydenta – z tego co widzę – więc bardzo proszę Panie Prezydencie." 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Ja się chciałem odnieść do niektórych tylko, bo nie do wszystkich będę się odnosił. 

Sprawa strychów – to jest moja wina, że ja od razu nie odpowiedziałem. Ja chcę powiedzieć Panie Radny, 
że my dziesiątki – nie powiem, że setki, ale dziesiątki – strychów już zaadaptowaliśmy. I normalnie 
zawsze, tam gdzie Gmina ma możliwość, dajemy zawsze zgodę. I to jest – dziesiątki robimy – (...) to jest 

pierwszy przypadek, który ja znam, że (...) coś tam ze strychem nie wyszło. Tak że proszę nie mówić,  
że to jest bardzo ważne, że trzeba robić, bo robimy to. (...) Nie znam przypadku – to jest pierwszy 
przypadek, (...) 14 rok jestem tutaj – że gdzieś tam coś ze strychem nie wyszło. Tak że działamy, robimy 
(...) i jest dziesiątki strychów adaptowanych Panie Doktorze. Tak że (...) proszę nie uogólniać sprawy,  
bo to jest jakaś jedna szczególna sprawa jednostkowa, a generalnie (...) dziesiątki strychów już 
adaptowaliśmy. I to jest ta sprawa. 

Natomiast 11 Listopada. Jeszcze ścieżkę rowerową na 11 Listopada można zrobić (...), tylko gdzie?  
(...) Po jednej stronie nie, bo są (...) sklepy, po drugiej nie – sklepy, banki. To, co środkiem ścieżkę 
rowerową zrobić (...), środkiem – tak? Można wiele rzeczy jeszcze kombinować, tylko jakaś realność  
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tego powinna być. Proszę Państwa nigdzie się nie jeździ po centrum miasta na rowerze w żadnym 
państwie na świecie. (...) Nie róbmy tego. (...) I skąd, dokąd by ta ścieżka rowerowa na 11 Listopada była 
– skąd, dokąd? Z nikąd do nikąd (...). Proszę Państwa nie róbmy zabawy naprawdę (...). 

Dziękuję." 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję." 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Poseł Mirosławę Nykiel.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

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

wolność jest jak zdrowie, które nabiera szczególnej wartości jak go tracimy. Dzisiaj kiedy ta wolność 
obywatelska w Polsce jest ograniczana, choćby poprzez to, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym  
i poprzez przyjmowanie…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam…”. 

 
Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„(...) Szanowni Państwo, najpierw apeluję do Panów Radnych, którzy wydają z siebie jakieś odgłosy,  
jak Państwo występowali Pani Poseł milczała, teraz Pani Poseł mówi, bardzo proszę o kulturalne 
zachowanie i Państwa też. Jak wiemy…”. 

  

 
 

Wypowiedź z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak oczywiście to wszystko będzie oceniane. 

Bardzo proszę, teraz (…) Pani Poseł ma głos. Mam nadzieję, że wszyscy kulturalnie…”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzisiaj kiedy ta wolność obywatelska w Polsce bywa ograniczana poprzez to, co stało się z Trybunałem 
Konstytucyjnym, poprzez przyjmowanie wielu ważnych ustaw – ale nie o nich będę tutaj dzisiaj mówić –  
chcę zwrócić się do Radnych Miasta Bielska-Białej, aby zechcieli przyjąć uchwałę o respektowaniu wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego i dołączyć do grona wolnych, dumnych miast polskich, które miały tę odwagę 
przyjąć taką uchwałę już wcześniej. Proszę Państwa Radnych o odwagę stania na straży poszanowania 
zasad demokratycznego państwa i porządku prawnego w Polsce, z takim trudem w wolnej Polsce 
budowanego. 

Szanowni Państwo, art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Żaden organ państwa polskiego nie 
ma prawa oceniać, czy orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny mają być w jakiś sposób 
interpretowane. Nie zajmę Państwu wiele czasu, ale muszę przypomnieć – proszę się nie śmiać –  
że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się także wieloma sprawami zwykłych Polaków.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„A oto kilka przykładów. Samorząd to też Polacy, czyż nie? 

Szanowni Państwo podam kilka przykładów. W 2012 roku Trybunał Konstytucyjny skasował przepis,  
– już za czasów koalicji PO-PSL uznał za niekonstytucyjny – prawo odbierające pracownikom dodatkowy 
dzień wolny za święto, które przypada w dzień wolny od pracy. Jak orzekł Trybunał, taki przepis jest 
niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.  

W czerwcu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny stanął w obronie osób zatrudnionych na „umowach 
śmieciowych”. Orzekł, że ograniczanie ich prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych jest 
niezgodne z ustawą zasadniczą. Rok wcześniej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zajęli się przepisami 
dotyczącymi świadczeń pielęgnacyjnych.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie Prezydencie…”. 
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Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To nie dotyczy zwykłych obywateli, mieszkańców Bielska-Białej, Panowie i Panie Radni z Prawa  
i Sprawiedliwości?”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam bardzo, ale bardzo proszę o ciszę na widowni. Myślę, że nawet, jeżeli różnimy się w swoich 

zdaniach, to traktujmy się poważnie i kulturalnie. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami tego samego miasta  
i mamy prawo się różnić w poglądach. Wyrażajmy to kulturalnie. O to bardzo apeluję. 

Dziękuję.  

Bardzo proszę kontynuować.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Trybunał Konstytucyjny orzekł ponownie w interesie obywateli. Ich wyrok stwierdził, że uzależnianie 
świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej, od wieku w którym powstała 
niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodna z Konstytucją. 

Za niezgodne z Konstytucją Trybunał uznał przepisy, które w 2011 roku zmusiły do rozwiązania umowy  
o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury. I znów Trybunał 
Konstytucyjny podjął decyzję idącą wbrew interesowi wówczas rządzącej koalicji, zakwestionował przyjęte 

przez nią przepisy, czym potwierdził swoją absolutną niezależność, wolę działania, wyłącznie w obronie 
Konstytucji. 

Ta obrona przepisów konstytucyjnych zawsze była tożsama z twardą obroną dobra wspólnego, wartości 
ważnych, choć na co dzień niedostrzeganych albo nawet niezrozumiałych. Tak było w przypadku 
przepisów, które nakazują właścicielom nieruchomości uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa  
lub krzewu pod groźbą kary administracyjnej. Pamiętam to, bo sama interweniowałam wielokrotnie w tej 
sprawie. Trybunał uznał zgodność tych przepisów z Konstytucją. Stwierdził, że to adekwatny środek 
ochrony przyrody, ale zarazem Trybunał wziął w obronę obywateli, ograniczając wysokość kar za wycinkę. 
W przeszłości za nielegalną wycinkę pojedynczego drzewa na swojej posesji właścicielom groziły kary 
nawet powyżej 100 tys. zł.  

Trybunał Konstytucyjny wziął pod uwagę interes obywateli także wtedy, gdy nakazał Rządowi 
ustanowienie maksymalnej stawki za wywóz śmieci. 

W 2014 roku Trybunał stanął w obronie studentów, ponownie w kontrze do stanowiska wówczas rządzącej 
koalicji.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 
 

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

„Bardzo –  ponownie – proszę o ciszę na widowni.”. 
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Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Sędziowie uznali, że opłaty za drugi kierunek studiów stacjonarnych są sprzeczne z ustawą zasadniczą. 

Takich korzystnych dla obywateli orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego było więcej. To Trybunał podjął 
przełomową decyzję o wprowadzenie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za bezprawne 
działanie jego funkcjonariuszy. I właśnie dlatego, w interesie obywateli, trzeba Trybunału bronić. A zatem 
do dzieła Panie i Panowie Radni. 

Chcę jeszcze Państwa zaprosić na dzisiejszą inaugurację Klubu Obywatelskiego w sali pod Dębowcem  
o 16.30. Będzie debatował Pan prof. Witold Orłowski wraz z drem Krzysztofem Michalskim, czy dobra 
zmiana dobrze służy polskiej gospodarce. 

Dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę, rozumiem, że Pan Matyja chciał się (…) [odnieść]. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Pani Poseł,  

bardzo szanuję Panią za długoletnią pracę jako posła, ale tutaj zdecydowanie z Panią się nie zgadzam,  
nie zgadzam się z Pani stanowiskiem. A ja może nie we własnym imieniu, ale przedstawię taki zapis,  
jaki przeczytałem na jednym z portali internetowych, dotyczący dzisiejszych obrad, do tego punktu 
odnośnie Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie ten głos jest ważny i on jakby kieruje nasze myślenia,  
na pewno moje, w stosunku do tego, czym i jak ma zajmować się samorząd. Przeczytam, bo to (…) dwa 
zdania. 

<<Trzeba mocno się zastanowić, po co nam w Bielsku kolejny konflikt. Jałowe dyskusje, dzielenie Rady 
Miasta, problem sztucznie rozdmuchiwany w Warszawie, mało już interesujący zdecydowaną większość 
Polaków, a tu jeszcze potrzeba jakiejś uchwały Rady Miasta Bielska-Białej, nikomu nic niedających  
i niepotrzebnych. Widać, że sezon ogórkowy w Radzie Miasta się rozpoczął i nie ma czym zająć się  
na kolejnej sesji.>>. 

Szanowna Pani Poseł i Szanowni Koledzy, i Koleżanki Rady, my naprawdę przychodzimy tutaj po to, żeby 
pracować na rzecz dobra lokalnego, społeczeństwa. I to robimy do tej pory myślę, że dobrze – co najmniej 
dobrze i w zgodzie. Ale ten temat jest zupełnie zbędny, niczego nie załatwi, a spowoduje zbędne, nikomu 
niepotrzebne dyskusje. I tak jak powiedziałem, my jako samorządowcy mamy zajmować się załatwianiem 
spraw związanych z interpelacjami i załatwianiem spraw lokalnych, a Sejm ma się zajmować swoimi 
rzeczami.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy możemy kontynuować?”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Czy pozwolicie Państwo kontynuować obrady? 

Pozwolicie Państwo kontynuować obrady?”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Mnie przeszkadza. Ja wiem gdzie jesteśmy, chyba wszyscy wiemy w jakim mieście w tej chwili jesteśmy. 

Szanowni Państwo, bo widzę, że rozwija nam się dyskusja, a jak wiemy w punkcie 6 będzie ta sprawa 
omawiana – nie chciałbym żeby powtarzać te argumenty. Natomiast, ponieważ dopuściłem Pana Radnego 
Matyję do głosu, bardzo proszę dwie Panie Radne, które się zgłosiły, w kolejności o wypowiedź i potem 
przejdziemy do realizacji porządku obrad. 

Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Jestem zaniepokojona wypowiedzią mojego Kolegi, bo jeżeli Trybunał Konstytucyjny to jest jakaś 
nieważna sprawa dla ludzi mieszkających w Bielsku i w Polsce, to przepraszam bardzo, nie wiem,  
co ja tutaj robię. A Państwu oczywiście dziękujemy za te brawa dla Kolegów, ale gra wyborcza o stołki  
w Radzie Miasta zaczyna się za dwa lata. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna…”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska. 

Mam nadzieję, że Państwo na widowni uszanujecie to, że Pani Radna chce w spokoju się wypowiedzieć.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dam radę. Dziękuję bardzo. 

Chciałam powiedzieć krótko na temat tego projektu Platformy Obywatelskiej.  

Z jednej strony źle się chyba dzieje, że wielka polityka wkradła się do samorządu. Z drugiej strony…”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Z drugiej strony chcę też zauważyć, że brak (…) publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wpływa 
bezpośrednio na pewną obstrukcję legislacyjną. A z racji tego, że reprezentuję środowisko naukowo-
dydaktyczne chciałam powiedzieć, że nie sposób przejść obojętnie wobec tego, że wypowiedziały się 
szerokie gremia prawnicze w tej kwestii w sposób jednoznaczny. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Mam wrażenie, że Państwo, którzy klaskali nie do końca zrozumieli wypowiedź Pani Radnej. Ale tak się 
zdarza. To wszystko jest kwestią poziomu. 

Czy Pan Radny Konrad Łoś w kwestii formalnej? 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja proszę Pana Przewodniczącego o prowadzenie porządku obrad zgodnie z przyjętym porządkiem. 

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

„Tak, właśnie wyszedłem naprzeciw tej sprawie. Nie protestował Pan, kiedy Kolega klubowy Pana się 
wypowiadał. Uważam, że nierówno traktuje Pan Radnych w tym momencie, ponieważ powiedziałem 
wyraźnie <<ze względu na to, że udzieliłem głosu Panu Radnemu Matyi>>. Wydaje mi się, że nie mam 
prawa odbierać je innym. Jeżeli Pan ma takie przekonania, to jestem zaskoczony Pana postawą, Panie 
Radny.”. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Jego 
Ekscelencji Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera 

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

„A w tej chwili przechodzimy do porządku obrad i punkt w tym momencie 5, Druk Nr 388, tj.: Podjęcie 
uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 
Seniora Pawła Anweilera. 

Szanowni Państwo, bardzo rzadko podejmujemy takie uchwały, tym bardziej myślę należy docenić ten 
fakt. Myślę… – bardzo Państwa proszę o ciszę w tym momencie. Pozwolę sobie, w imieniu Państwa 
Radnych, przeczytać treść uchwały oraz jej uzasadnienie. Oczywiście Komisja Edukacji i Kultury, która 
jakby opiniuje te wnioski, jednogłośnie ten wniosek poprała. Pozwólcie, że przejdę do tekstu. 

Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z (…) 2016 roku w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla 
Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera. 

<<Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 19 Statutu Miasta Bielska-Białej [w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy]  
z dnia 8 marca 1990 r. [o samorządzie gminnym], Rada Miejska postanawia: 

§ 1. Wpisać do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Seniora 
Pawła Anweilera. Osobę o nieskazitelnym autorytecie moralnym, która podejmowała wiele zadań na rzecz 
budowy i propagowania postaw ekumenicznych w naszym społeczeństwie, dzięki którym Bielsko-Biała 
może szczycić się wizerunkiem miasta wielokulturowego i tolerancyjnego. Człowieka o wielkim sercu, 
współuczestniczącego w wielu działaniach charytatywnych i kulturalnych naszego miasta. Osobę, która 
daje przykład ewangelicznej prostoty życia i służby każdemu człowiekowi.>>. 

Pozwólcie, że przejdę do uzasadnienia. 

<<W uznaniu za długoletnią i godną najwyższego uznania działalność na rzecz propagowania postaw 
ekumenicznych, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej i działalność społeczną oraz ogromne 
zaangażowanie w budowaniu dialogu wielokulturowego oraz szlachetność i wielką wrażliwość na los 
każdego człowieka, bielski samorząd w podziękowaniu składa oficjalny akt wpisania Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej.  

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler pełni służbę kapłańską od ponad 40 lat. Jako 
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego od samego początku rozwija 
działalność ekumeniczną. Wspólnie z bp. Tadeuszem Rakoczym – tutaj dodam również, wpisanym  

do Księgi Zasłużonych dla naszego Miasta – brał udział w setkach ekumenicznych spotkań.  

Do ważniejszych należą cykliczne nabożeństwa organizowane w Bielsku-Białej z udziałem obu biskupów  
– na przemian w katolickiej katedrze św. Mikołaja i ewangelickim kościele Zbawiciela. W maju 1995 roku  
w kościele Trójcy Świętej w Skoczowie bp Paweł Anweiler w imieniu ewangelickiej społeczności witał 
papieża Jana Pawła II przybywającego na Kaplicówkę. Od lat uczestniczy w wigilijnych wieczerzach dla 
bielskich bezdomnych, wspiera działalność Banku Chleba, towarzyszy seniorom i dołącza do inicjatyw 
związanych np. z budową bielskiego stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II, w tym kampanię  
„Pola Nadziei”. 
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Jako dobry duszpasterz w swojej parafii zarządza domem opieki „Soar”, a jako zwierzchnik diecezji 
sprawował pieczę nad domem opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Współorganizuje też Tydzień 
Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, w którym bierze udział kilka tysięcy osób z różnych stron Polski. 

W latach 1988-1991 był przewodniczącym Komisji Młodzieży w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wchodził też 
w skład zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Nieprzerwanie od roku 1992 jest przewodniczącym 
Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka 
Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. Był członkiem kolegium redakcyjnego „Zwiastuna 
Ewangelickiego” w latach 2002-2010 oraz rady redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” w latach  
2003-2010. Od 1998 roku jest prezesem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. 

Odzwierciedleniem tego ekumenicznego zaangażowania jest sprawowana przez niego funkcja prezesa 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Od wielu lat zasiada w radzie krajowej Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska. W jej działalność bardzo się zaangażował, chcąc służyć rodakom, którzy przebywają 
poza granicami naszego kraju. 

Od wielu lat jest współpatronem organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury ekumenicznych 

Międzynarodowych Festiwali Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica”. 

Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler jest również aktywnym twórcą, autorem wielu wierszy i esejów,  
m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. „Błogosław, duszo moja, Panu", w roku 2007 - „Zbliżenia", a w roku 
2008 - „Zamyślenia" oraz w 2010 - „Mój Psałterz”. Katolicka Edycja św. Pawła wydała serię „Perełki"  
nr 171 z wierszami biskupa.>>. 

Szanowni Państwo, Koleżanki Radne, Koledzy Radni, bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały. 

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

Informuję, że Rada Miejska w Bielsku-Białej jednogłośnie podjęła uchwałę.”. 

 
Oklaski. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Osobiście chciałem dodać, że jest mi bardzo miło, że mogłem uczestniczyć w uchwaleniu tej znaczącej 
uchwały, dla człowieka który tak wiele zrobił dla naszego miasta i którego mam zaszczyt i przyjemność 
znać osobiście.”. 

 
Ad 6  
Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, jest to punkt 6,  
tj. (...) projekt stanowiska Rady Miejskiej – na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej –  
w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 

Bardzo proszę, w imieniu Klubu, o przedstawienie stanowiska. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Krzysztof Jazowy.”. 
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Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej RP Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący, Koleżanki, Koledzy, Szanowny Panie Prezydencie. 

<<Działając na podstawie § 28 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik nr 3  
do Statutu Miasta Bielska-Białej, zważywszy iż: 
 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisy Konstytucji stosuje się 

bezpośrednio, 
 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie trójpodziału i równoważenia się władz, 
 Trybunał Konstytucyjny jest władzą odrębną i niezależną od innych władz, 
 Rada Miejska jako organ stanowiący Miasta Bielska-Białej ma prawo do występowania do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskami co do orzeczenia o zgodności ustaw z Konstytucją, zgodności przepisów 
prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, jak również do składania skargi 
konstytucyjnej, 

Rada Miejska Bielska-Białej przyjmuje następujące stanowisko. 

Rada Miejska Bielska-Białej z ogromnym niepokojem przyjmuje brak publikacji w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, sygn. akt K 47/15, 
w sprawie zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 grudnia 2015 roku. 

Zgodnie z art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc 
powszechnie obowiązującą i są ostateczne, a także podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. 

Pomimo upływu ponad 3 miesięcy, szeregu apeli i stanowisk wybitnych europejskich i polskich gremiów 
prawniczych, w tym m.in. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, Kolegium Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady 
Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Zgromadzeń Sędziów wielu Apelacji i Okręgów, Komisji 
Weneckiej, Wydziałów Prawa uczelni wyższych, a także wielu innych organizacji i stowarzyszeń, wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku pozostaje nadal nieopublikowany. 

Pogłębiający się kryzys dotyczący Trybunału Konstytucyjnego: 
 powoduje negatywne skutki dla Polski na arenie międzynarodowej, w perspektywie niekorzystne dla 

samorządów,  
 całkowicie odbiera organom stanowiącym gmin, powiatów i województw realną możliwość skutecznego 

zgłaszania wniosków o kontrolę konstytucyjności aktów prawnych podejmowanych przez Sejm i Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 prowadzi do groźnego dla Państwa dualizmu prawnego, w związku z zapowiedziami przedstawicieli 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, iż kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podejmowane 
według dotychczasowych zasad również nie będą publikowane i respektowane, przy jednoczesnych 
uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego i Kolegium Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, wskazujących, że nawet nieopublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
stwierdzające niezgodność danego przepisu z Konstytucją, uchylają domniemanie jego 
konstytucyjności, a co za tym idzie powinny być stosowane. 

Rada Miejska Bielska-Białej apeluje o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 9 marca 2016 roku, publikowanie i przestrzeganie kolejnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
oraz o poszanowanie sądów i trybunałów.  

Niniejsze stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej kierowane jest do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Parlamentarzystów Okręgu Wyborczego nr 27.>>. 

Dziękuję bardzo i proszę Koleżanki i Kolegów o przyłączenie się do nas.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 
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Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę o zachowanie spokoju. 

Szanowni Państwo, w tym punkcie Rada Miejska udzieliła głosu trzem osobom. 

Bardzo proszę, aby jako pierwsza – zastosujemy savoir-vivre – żeby pierwsza była kobieta.  

Bardzo proszę Panią G_______ S________, jeżeli jest gdzieś, o zabranie głosu. Serdecznie zapraszamy 
Pani G_______.  

Bardzo proszę. 

Bardzo proszę o ciszę. Szanujmy się nawzajem.”. 

 
Wnioskodawca - Pani G______ S____________ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ja reprezentuję – chyba nie tylko ja na tej sali – ludzi, którzy przez wiele, wiele lat…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Wnioskodawca - Pani G______ S____________ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Reprezentuję ludzi, którzy przez wiele, wiele lat marzyli o tym żeby być w rodzinie europejskich państw. 
Państw przestrzegających reguł prawnych, państw, których prawo jest ponad chwilowym władcą,  
bo władcą się bywa przez chwilę – cztery lata, pięć lat – a żyć trzeba po prostu, że tak powiem  
do końca….”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca - Pani G______ S____________ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I w rodzinie takich państw znaleźliśmy się i w tej chwili wszystko to się chwieje – wszystko się chwieje.  
I chcę powiedzieć, zaapelować do Państwa Radnych, Kolegów Radnych, z którymi jeszcze kilka lat temu 
razem siedziałam w tej ławie, żeby podjęli tę uchwałę. Jest to niezwykle ważny sygnał, sygnał dla całej 
Unii Europejskiej. Bielsko-Biała jest ważnym miastem, do niedawna stolicą województwa, stolicą regionu, 
cały czas świetnie radzącym sobie miastem i m.in. na nasze Miasto zwrócone są oczy nie tylko w Polsce.  
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To jest niezwykle ważne żeby opowiedzieć się po stronie nadrzędności reguł prawnych. To wschodni 
obrządek cechuje się tym, że co władza to zmiana prawa. Z tym boryka się Ukraina, z tym boryka się 
Białoruś i przede wszystkim Rosja. W Polsce w tej chwili mamy do czynienia ze ścieraniem się zwyczaju 
wschodniego ze zwyczajem zachodnim. Zwyczaj zachodni to reguły prawa ponad osobiste chęci, ponad 
osobiste władze konkretnych osób. Obrządek wschodni to widzi mi się chwilowego władcy.  

Ja bardzo, bardzo apeluję do Państwa Radnych żebyście podjęli tę decyzję, poparli tę uchwałę. To jest taki 
moment, który rzadko się zdarza, raz na kilkadziesiąt lat, w którym trzeba podjąć decyzję. Podjąć decyzję, 
dlatego że nasze dzieci i nasze wnuki będą się pytały: Gdzie wtedy byłeś, co wtedy robiłeś, czy chowałeś 
głowę w piasek, czy po prostu odważyłeś się jednoznacznie stanąć po stronie tego, o co walczyliśmy przez 
wiele, wiele lat, za co siedzieliśmy w więzieniach? 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie R_________ nie udzieliłem Panu głosu. 

Ja chciałem tylko powiedzieć…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Chciałem tylko powiedzieć….”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Smutne. 

Szanowni Państwo, chciałem tylko dodać, zanim udzielę głosu następnej osobie, że chyba wszyscy wiemy, 
że nie ten, kto najgłośniej krzyczy ma rację, ale ten, który powie to, co przemówiło tutaj do wszystkich.  
Bardzo proszę o zabranie głosu Pana P____ S_______.”. 

 
Wnioskodawca – Pan P____ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie,  

jestem koordynatorem Oddziału Komitetu Obrony Demokracji…”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 czerwca 2016 roku 

 
 

Strona 25 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Szanowni Państwo, bardzo Was proszę na widowni o zachowanie ciszy. Każdy ma prawo wystąpić. 
Pouczacie tutaj jak wygląda demokracja, a sami nie dopuszczacie do głosu innych. 

Bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan P___ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jestem koordynatorem Komitetu Obrony Demokracji Oddział Bielsko-Biała i z upoważnienia moich 
Koleżanek i Kolegów z Komitetu Obrony Demokracji zabieram tutaj dzisiaj głos. 

Na wstępie chciałbym Państwa przeprosić, że mówię cicho i może niezbyt wyraźnie, ale to jest skutek 
ciężkiej choroby i proszę o wyrozumiałość. 

W przestrzeni publicznej wielokrotnie była już poruszana sprawa nieprzestrzegania przez Parlament i Rząd 
Polskiej Konstytucji i prawa. Przedstawione na dzisiejszej sesji Rady Miasta Bielsko-Biała stanowisko  
w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, dla nas – członków Komitetu Obrony Demokracji – jest 
stanowiskiem jedynym, możliwym do przyjęcia. W tak fundamentalnych sprawach jak Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązujące w Polsce prawo, nie może być żadnego kompromisu ani 
półśrodków. Cieszy nas inicjatywa bielskich Radnych, którzy zdecydowali się na ten odważny krok, 
stawiające nasze Miasto obok Łodzi, Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Słupska, Gorzowa Wielkopolskiego, 
Gdańska, Sopotu, Koszalina, Olsztyna i Krakowa, czyli miast, które stanęły po stronie porządku 
konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Proszę Was (…), Panie i Panowie Radni, aby w tak fundamentalnej sprawie odsunąć na bok partykularne 
interesy partii politycznej i ugrupowań. Odwołuję się więc do Waszych sumień. To głosowanie będzie dla 
Was sprawdzianem obywatelskiej uczciwości, sprawdzianem poszanowania elementarnych podstaw 
demokracji i prawa. Sprawdzianem szacunku dla tych, którzy swoją krwią albo życiem zapłacili  
za tę właśnie Konstytucję, która przez obecnie rządzących jest obecnie łamana i szargana – zdaniem Sądu 
Najwyższego, polskich prawników, np. Pana prof. Strzembosza, Komisji Europejskiej, Komisji Weneckiej. 
Długo by można było jeszcze wyliczać. Czy mamy mieć w Warszawie już nie Budapeszt nawet, ale Mińsk? 
Będzie (…) również to głosowanie sprawdzeniem zwykłej, cywilnej odwagi przeciwstawienia się dewastacji 
naszego prawa i naszego państwa. Pamiętajmy, że władza przemija, a wstyd pozostaje.  

Dziękuję.”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„No cóż, wrażliwość ludzka jest bardzo różna i na różnych poziomach.  

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana J_____ Ł______.”. 

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Najpierw chciałem podziękować za udzielenie głosu i proszę Państwa, jakby tu zacząć. 

Proszę Państwa…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, choćbyście jak krzyczeli to powiem to, co powinienem powiedzieć. A że praktykę mam  
– to na mnie krzyczeli ubecy i klawisze...”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Na mnie krzyczeli. Tak że nie wysilajcie się. Nieważne.  

Przede wszystkim chciałem przypomnieć lata 80., jak żeśmy dążyli do wolności i jak za to się wtedy 
płaciło, płaciło. I proszę Państwa, nikt nie pytał wtedy o religię, jakiego jest człowiek wyznania,  
o przynależność organizacyjną, bo wszyscy mieliśmy wspólny cel. I przerażony jestem tym, że tak się dało 
społeczeństwo podzielić i to komu.  

Proszę Państwa, ja bym zapytał…”.  

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja bym zapytał (…): Kto dał prawo Prezesowi i jego gwardii oceniać ludzi? Kto dał prawo Prezesowi 
oceniać, kto był prawda tam gdzie ZOMO…?”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę…”. 

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…tam gdzie ZOMO i jest obywatelem drugiej kategorii? 

Proszę Państwa, ten bohater, o ile śp. Lech Kaczyński próbował coś robić, to ten bohater w stanie 
wojennym kotka głaskał. I to są jego główne zasługi.”. 
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Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej.  

 
Wnioskodawca – Pan J____ Ł______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”. 

 
Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej.  

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej.  

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

„Dziękujemy.”. 

 
Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie Radny usłyszałem Pana głos i podzielam tę opinię.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Dobrze, momencik, zaraz udzielę Panu głosu. 

(…) Nic do Pana nie było mówione. 

Bardzo proszę…”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak. Ja w podstawówce zlikwidowałem, tak. Ale przejdźmy…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Proszę mi (…) pozwolić prowadzić obrady Rady Miejskiej.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę.  

Chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, że wszystkie osoby, które występowały tutaj na tej mównicy miały 
odwagę wyjść, zgłosić się do głosu i powiedzieć co myślą. Bardzo łatwe jest pohukiwanie zza pleców 
innych.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„W tej chwili udzielam głosu Panu Przewodniczącemu Romanowi Matyi. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.  

Szanowny mój Kolego Radny J_____, ja bardzo szanuję to, co zrobiłeś i masz dużą stymę u mnie  
za to, za te lata 80. – bo wtedy faktycznie ludzie się bali – ale forma wypowiedzi dzisiaj, ta już końcowa 
jest niewłaściwa J_____. Tak nie wolno. Jeżeli chcesz mówić o treści, o zasadach – proszę bardzo.  
Ale proszę Cię nie odnoś się do osób publicznych, które uzyskały olbrzymie zaufanie publiczne.  
To jest po pierwsze.  

A po drugie, ta forma powinna być inna i nie dotyczyć takich… – ja nie będę wracał do tego,  
co powiedziałeś, ale zepsułeś całą swoją wypowiedź złym stosunkiem i wyrażaniem tego publicznie  
o Jarosławie Kaczyńskim. Ja jako człowiek, który…”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jako człowiek, który nie uczestniczył w tej solidarnościowej rewolucji w pełni ją popierałem, wszyscy  
do tego się w odpowiedni sposób przyczynili. Ale forma – mój Kolego Szanowny, którego bardzo  
za to szanuję, za działalność 80. lat – forma wypowiedzi była niewłaściwa.”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Nie udzielam Panu głosu. Procedura jest bardzo jasna, musimy dać…”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Nie, proszę Pana…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„…wszyscy muszą być traktowani równo. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Szanowni Państwo, jestem zażenowany tą hucpą polityczną, którą tutaj nam Platforma Obywatelska 
zafundowała za przyzwoleniem Pana Prezydenta Jacka Krywulta.”. 
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Oklaski. 

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

„Tutaj jest sesja Rady Miasta, my tutaj powinniśmy się zajmować w tej chwili problemami mieszkańców, 
realnymi problemami. Panie Przewodniczący, Pan tutaj wprowadził do porządku obrad tę sprawę…”.  

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

„Nie, to wprowadził Klub.”. 

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

„Proszę nie przerywać.”. 

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

„Proszę być precyzyjnym.”. 

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

„Proszę nie przerywać.”. 

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

„Klub Platformy to wprowadził nie ja. Ja mogę Panu przerywać, jeżeli Pan mówi nieprawdę. Mogę Panu 
nawet odebrać głos – tak że ostrzegam. Bardzo proszę kontynuować.”. 

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

„Pan ma to w zwyczaju, wiem.”. 

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

„Czasami tego używam, tak.”. 
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Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Proszę Państwa, jestem przeciwnikiem przenoszenia jakichś sporów politycznych na poziom samorządu 
terytorialnego. Nie jesteśmy tutaj żadnym forum akademickim, żeby wypowiadać się na temat przepisów 
prawa, zasad i norm stosowania regulacji prawnych. Oczywiście...”. 

 
Oklaski. 

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

„…skoro do tej pory nie padły tutaj żadne argumenty natury merytorycznej, wszystko obraca się wokół 
czystej polityki, to nie widzę jak gdyby powodu żeby dalej ciągnąć tę dyskusję. Demokracja z pewnością 
nie jest zagrożona, standardy demokratyczne nie są łamane. Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej i tak 
pozostanie. Artykuł 7 Konstytucji jest respektowany, organy władzy publicznej działają na podstawie  
i w granicach prawa. A ponadto – jeszcze jedno sprostowanie tutaj, gdy patrzę na to stanowisko – tam 
pisze: <<Trybunał Konstytucyjny jest władzą odrębną i niezależną od innych władz>>. Proszę sięgnąć  
do art. 10 Konstytucji. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą…”. 

 
Oklaski. 

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

„(…) Trybunał Konstytucyjny jest częścią władzy sądowniczej. Trzon tej władzy sądowniczej tworzą sądy 
powszechne – one działają. Trybunał Konstytucyjny też działa, ma swoje umocowanie konstytucyjne  
i wykonuje swoje zadania. 

Dziękuję.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Odniosłem takie wrażenie, ponieważ cały czas Pan Radny patrzył na mnie, że mówił Pan to do mnie, 
dlatego pozwolę się – bo też mam takie prawo – odnieść do tego. 

Ja nie jestem prawnikiem w przeciwieństwie do Pana – Pan jest nawet doktorem prawa i bardzo  
to szanuję – natomiast proszę mi wierzyć, z całym szacunkiem dla Pana Radnego, że instytucje i organy 
wymienione w tym stanowisku mają u mnie daleko większy autorytet. 

Chciałem jeszcze tylko poinformować Pana, bo nie wiem czy Pan wie, że Rada Wydziału, który Pan 
kończył, czyli Pana profesorowie, podjęli taką samą uchwałę, czyli Pana nauczyciele mają inne zdanie niż 
Pan w tym momencie. Proszę sobie sprawdzić – ja bardzo bym chciał żeby Pan kiedyś zajął ich miejsce,  
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bo taka jest kolej rzeczy – ale to są fakty. I dlatego – oczywiście szanuję Pana zdanie, tak jak szanuję 
zdanie każdego – (...) będziemy się tutaj różnić, bo różnimy się jako mieszkańcy. Mieszkańcy Bielska-Białej 
muszą wiedzieć, kto jak myśli w tej sprawie. Pan już swoje zdanie wyraził, wbrew swoim profesorom,  
my będziemy wyrażać je w głosowaniu.  

Bardzo proszę – teraz przechodzimy do zgłoszonych głosów – bardzo proszę w trybie ad vocem Pani 
Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Jedna tylko sugestia z mojej strony, chciałabym żeby mieszkańcy to wiedzieli. Przebieg dyskusji w punkcie 
szóstym żenujący, wynika głównie z tego, że interesy mieszkańców reprezentują partie polityczne. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję za ten głos. 

Bardzo proszę Pan – w trybie ad vocem – Pan Konrad Łoś. 

Bardzo proszę. 

Dodam, że robię to pozaregulaminowo, bo mój głos był ad vocem, a ad vocem do ad vocem nie 
przewiduje Regulamin. Ale żeby nie było zarzutów.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem)  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Jednak bym prosił żeby nie używał Pan argumentów ad personam. Musi Pan pamiętać, że wielu innych 
prawników również wypowiadało się w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, chociażby profesor Bogusław 
Banaszak, prof. Jarosław Szymanek, prof. Anna Łabno, prof. Genowefa Grabowska…”. 

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

„Same sławy.”. 

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

„…prof. Bogumił Szmulik…” 

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

„Wielkie sławy polskiego prawa.”. 
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Radny Konrad Łoś 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…i wreszcie prof. Kamil Zaradkiewicz. Tak że zdania są podzielone.”. 

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

„Tak, zdania są podzielone, to potwierdzam Panie Radny i to widać na tej sali. Dlatego apeluję, ponieważ 
to nie jest jedyna sprawa, w której mamy różne zdania, ale szanujmy je i wypowiadajmy je spokojnie,  
bo ta dyskusja nie toczy się tylko w naszym mieście, ale jak wiemy w całym kraju i nie jest ona polityczna 
– tutaj chciałem zwrócić uwagę – bo tu mówimy o prawie. Tak.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Oczywiście, że moi adwersarze będą uważali inaczej – to jest naturalne – natomiast w tym miejscu 
wydaje mi się, że musiałem to powiedzieć, co też uczyniłem. 

Bardzo proszę – Pan…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki, Koledzy Radni,  

dosyć długo starałem się powstrzymać właśnie żeby nie uczestniczyć w tej dyskusji, która wskazuje  
na jedno, jedną podstawową rzecz, słowo, które padło na samym początku, czyli projekt został 
wprowadzony tylko po to, żeby dokonać kolejnego podziału i kolejnej hucpy politycznej na terenie  
Bielska-Białej. Ten projekt uchwały…”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie Przewodniczący, ja pamiętam, że osoba reprezentująca, oczywiście Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej – przez wiele lat tutaj współpracujemy w Radzie Miejskiej – i na posiedzeniach Komisji,  
i na sesjach podstawowym wnioskiem składanym były wnioski o zakończenie dyskusji i przechodzenie  
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do głosowania, ponieważ szkoda naszego cennego czasu – jak debatowaliśmy nad tematami ważnymi dla 
mieszkańców Bielska-Białej, nad problemami stricte ważnymi Bielska-Białej. Ten czas był potrzebny i jest 
potrzebny, ale naprawdę nie potrzeba tutaj marnować czasu na dyskusje i przenoszenie dyskusji stricte 
politycznej na teren Bielska-Białej.”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Konflikt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się już w ubiegłej kadencji, rozpoczęła  

go Platforma Obywatelska i on się rozpoczął w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. I tylko i wyłącznie Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej…”. 

 
Oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„…może tę sprawę rozwiązać. Podczas Konwentu i Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Kluby  
– Kluby m.in. opozycji – uzgodniły, że projekty ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego będą 
wprowadzone i będą wspólnie obradowane podczas obrad Sejmu. Jedynym Klubem przeciwnym temu był 
Klub Platformy Obywatelskiej. Klub Platformy Obywatelskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nie złożył 
własnego projektu zmian – on nie był, też nie jest obradowany. W tej chwili trwają prace w Sejmie, będzie 
powołana Komisja, która się w podkomisjach zajmie projektami opozycji. I tylko i wyłącznie tam, w Sejmie 

Rzeczypospolitej, ten konflikt może być rozwiązany. Nie ma sensu…”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Nie ma sensu podsycać tej hucpy politycznej, podsycać konfliktu, dzielić bielszczan. W związku  
z powyższym apeluję żeby zakończyć ten temat, apeluję żeby głosować przeciwko. I na pewno Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu stanowisku.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę o ciszę. 

Bardzo proszę – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja chciałam tylko króciutko zabrać głos, chociaż nie mam nastroju przyznam szczerze, ale – co prawda 
mój głos przeskoczył, tak się wydarzyło – do wypowiedzi Pana Radnego Łosia. Z całym szacunkiem  
do jego wiedzy prawniczej – tutaj oczywiście w kierunku ludzi nauki zawsze duże ukłony – natomiast  
od początku, kiedy uczestniczę w posiedzeniach Rady Miasta, mam wrażenie, że biorę udział w debacie 
prawniczej i w takich rozprawach prawniczo-naukowych. Pan tu oczywiście mówił żeby nie przenosić 
dyskusji akademickiej do Rady Miasta, a tymczasem Pan sam to robi. Tak że to taka mała uwaga. Każdy  
z nas reprezentuje jakiś zawód, jest ekspertem w danej dziedzinie i też może się wymądrzać na ten temat, 
ale musimy to przerodzić na zrozumiały język dla mieszkańców Bielska-Białej. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Klubu Adam Ruśniak.”. 

 
Głos z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

w imieniu Koleżanki i Kolegów z Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie uchwały 
dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, przygotowanej z inicjatywy Klubu PO, chcieliśmy wskazać,  
iż abstrahując od merytoryki zawartej w propozycji uchwały – bo przecież temat jest bardzo ważny – 
uważamy, że Rada Miejska nie jest władna do wydawania sądów w sprawie ustaleń związanych  
z Trybunałem Konstytucyjnym.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Rajmundzie, proszę mi dać przeczytać to do końca. Dziękuję. 

W swej dotychczasowej działalności zawsze kierowaliśmy się zasadą, że na obszarze działania samorządu 
powinniśmy unikać polityki, szczególnie zaś nie powinniśmy przenosić na nasz grunt pewnych napięć, które  
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towarzyszą działaniom klubów parlamentarnych. Jesteśmy zdania, że samorząd lokalny powinien 
skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców, bo do tego jest powołany.”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mamy do zrealizowania wystarczająco dużo zadań na rzecz naszego miasta, by dodatkowo zajmować się 
sprawami stricte politycznymi, tym bardziej że sprawa Trybunału Konstytucyjnego ma swoje odbicie  
na arenie nie tylko krajowej, ale i europejskiej, gdzie zajmują się nią dedykowane gremia. Oczekujemy,  

że działania te przyniosą wiążące rozstrzygnięcia w tym trudnym temacie. W związku z powyższym Radni  
z Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta nie wezmą udziału w głosowaniu nad 
proponowanym stanowiskiem.”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Czy możemy kontynuować obrady? Bardzo proszę. 

Adamie, gratuluję Ci tych braw naprawdę. 

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

ja króciutko powiem. Uważam, że głosowanie za przyjęciem stanowiska Rady Miejskiej w sprawie orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego, zgłoszonego przez Klub Platformy Obywatelskiej, to (...) będzie prawdziwy 
sprawdzian dla nas, dla Radnych Rady Miejskiej, czy szanujemy to prawo.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Głosy/oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Jacek Krywult.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

z przykrością odbieram dzisiaj to, co się dzieje na tej sali. Państwo na górze zachowują się skandalicznie 
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uważam – bo to, co Pan Przewodniczący mówił <<każdy ma swoje poglądy, ma prawo je wyrażać,  
ale należy się kulturalnie zachowywać>>. Dzisiaj to, co Państwo prezentują jest dalekie od przyzwoitości, 
od kultury. I to jest pierwsza sprawa. 

Druga sprawa. Ja zawsze podkreślałem, że – sam się interesuję polityką – że my jesteśmy od tego, żeby 
starać się rozwiązywać problemy miejskie, bo tych problemów mamy dużo. I (…) uważam, że Państwo, 
którzy (...) krzyczą…”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam. Proszę mi nie klaskać…”. 

 
Oklaski i głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Proszę mi nie klaskać, bo nie czekam na Państwa oklaski.  

I uważam, że nie słuchacie co się tutaj mówi w ogóle, bo przede wszystkim było tu powiedziane  
– i to jedna i druga…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„…jedna i druga strona powiedziała – że uciekamy od merytoryki tutaj, nie mówimy o merytorycznej 
[stronie]. Tu się nikt prawie dzisiaj – prawie powiedziałem – nie wypowiedział o merytorycznej stronie 
zagadnienia. Nikt nie powiedział, czy słusznie czy (...) dobrze, czy niedobrze. Myślę, że niedobrze się dzieje 
w kraju, bo gdyby się dobrze działo to nie byłoby tych problemów, nie przyjeżdżaliby z Unii Europejskiej, 
nie byłoby powołanych komisji, o których tu mówił Pan Przewodniczący Drabek przed chwileczką.  
I na pewno wiele rzeczy jest niedobrych w tym kraju i należy je uregulować, ale my nie jesteśmy od tego.  

Proszę Państwa, po raz pierwszy jak jestem czternasty rok tutaj w Radzie, po raz pierwszy dzisiaj 
rozpoczęła się dyskusja polityczna i proszę zobaczyć – ona bardzo istotna jest dla kraju, dla mieszkańców, 
problem jest ważny, ale proszę zobaczyć jak ta jedna sprawa dzisiaj, po czternastu prawie latach,  
w których jestem tutaj, jak podzieliła mieszkańców. Czy nam to jest potrzebne po prostu? Ja myślę,  
że od tego są Posłowie, od tego są Senatorowie, od tego są gremia Unii Europejskiej, że tą sprawę 
rozwiążą, bo ona musi być rozwiązana, bo wszystkie organy muszą w kraju demokratycznym – o którym 
tutaj była mowa – muszą funkcjonować, dobrze funkcjonować muszą. Natomiast krzykami, oklaskami, 
podziałem mieszkańców nic nie zyskamy. Pracujmy na rzecz naszego miasta. Mamy dużo sukcesów, dużo 
jest do zrobienia jeszcze, nie zajmujmy się tutaj polityką, bo nasz głos nie będzie miał znaczenia. Każdy  
z nas ma swój pogląd i powinien go mieć na to, co się dzieje. Natomiast nie przenośmy tego, bo jak tutaj 
Pan, który z KOD-u wystąpił – ja nie potępiam przecież KOD-u, broń Boże ani jestem za, ani przeciw, 
staram się być apolityczny swoim działaniu tutaj – chcę powiedzieć, że (...) ja myślę, że cywilna odwaga 
jest nie tylko dzisiaj na tej sali. Każdy z nas ma jakiś życiorys, proszę Pana – ja do tego Pana się odnoszę 
teraz – i były takie momenty, że trzeba było tę cywilną odwagę pokazać. Tak że proszę nie zarzucać  
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tu wszystkim, że nie mają cywilnej odwagi. Ja osobiście uważam, że mam cywilną odwagę mówić i zawsze 
miałem, przez swoje długie lata życia, miałem odwagę mówić to, co myślę. I dlatego mówię – to, co w tej 
chwili też – to, co myślę, że uciekając od merytoryki sprawy, bo sprawa na pewno nie jest dobra  
– to, co się w kraju dzieje – to Rada Miejska, myślę że my jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać  
te problemy miejskie, bo nie mamy wpływu na to po prostu. Bo podał tu jeden z Panów, które miasta 
podjęły takie uchwały rady, ale chcę powiedzieć – nie wchodząc znowu w szczegóły, kto tam jest 
prezydentem, kto radnym – że jest taka sama duża grupa, większa grupa miast, większa, która nie podjęła 
uchwały; bo nawet w ostatnim tygodniu Rzeszów, Białystok i inne miasta nie podjęły takiej uchwały. Tak 
że to nie ma co się licytować tutaj, to nie o to chodzi proszę Państwa.  

Abstrahując, jeszcze raz powtarzam – to, co powiedział przedstawiciel mojego Klubu – abstrahując  
od meritum sprawy uważamy, że jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy mieszkańców naszego 
miasta. Tych problemów jest dużo…”.  

 
Głosy i oklaski z galerii sali sesyjnej. 

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

„Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, nie oczekuję na Państwa oklaski naprawdę. Mówię to, co myślę, 
bo zawsze tak robiłem i Państwa oklaski, czy w tą, czy w tą to mnie nie interesują zupełnie. I dlatego 
bardzo bym prosił żeby starać się uszanować poglądy, bo każdy te poglądy indywidualne ma, natomiast 
Radni mają prawo swoje stanowisko wyrazić w tym, co tutaj poszczególne Kluby przedstawiły. Naprawdę, 
jeszcze raz powtarzam, wyciągnijmy wnioski z tego dzisiejszego posiedzenia. Rada Miejska powinna się 
zajmować problemami Miasta, a poglądy każdy z nas powinien mieć i powinien w odpowiednich gremiach 
działać na rzecz tego żeby sprawy w kraju były normalne. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Oklaski. 

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

„Bardzo proszę – ad vocem – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ad vocem do Pana, bo ja uważam, że w kraju naszym dzieje się bardzo dobrze, nie widzę żadnego 
zagrożenia. Mamy „500+”, mamy „Mieszkanie+” i wiele innych projektów budujących…”. 

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

„Miało nie być politycznie już…”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie, ale ja odnoszę się do wypowiedzi. Panie Przewodniczący bardzo Pana proszę…”. 

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

„Ale wypowiedź Pana Prezydenta była apolityczna całkowicie.”. 

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

„Wypowiedź Pana Prezydenta była taka, że mówił, że dzieje się czasem źle, może nie do końca,  
ale czasem. Ja uważam, że nic złego się nie dzieje, kraj się rozwija i Rząd jest dobry i kieruje bardzo 
dobrze, ale (…) clou mojej wypowiedzi jest…”. 

 
Oklaski/głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie Prezydencie, clou mojej wypowiedzi jest takie: Gdyby Pana Klub głosował razem z nami to tej 
dyskusji – jak Pan powiedział – jałowej, niepotrzebnej nikomu by już tutaj nie było. I nie należało nie 
głosować, tylko należało albo wycofać i głosować z nami, wycofać ten punkt z porządku obrad i bylibyśmy 
już po sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta.”. 

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

„Jeśli można Panie Przewodniczący.”. 

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

„Bardzo proszę.” 

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

„Chciałem powiedzieć (…) dwie rzeczy Panu Przewodniczącemu Matyi, że po pierwsze nie oceniałem ani 
słowa nie powiedziałem o ocenie Rządu, parlamentu. Nie powiedziałem ani słowa, bo ja nie jestem  
od tego żeby oceniać działanie Rządu, parlamentu i tych gremiów. I to jest po pierwsze. Pan mi przypisuje 
coś, czego nie powiedziałem.  

A po drugie, Pan powiedział <<żeby głosować>>. Ja chciałem powiedzieć, że metodę, którą dzisiaj po raz 
pierwszy, zresztą jak jestem tutaj – pierwszy raz byłem radnym w ’87 roku, tak à propos – to po raz 
pierwszy zastosowaliśmy. Ale uczymy się od bardziej doświadczonych polityków, m.in. Prawa  
i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej. W Sejmie Państwo Radni jednego Klubu i drugiego wychodzą  
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z sali nie biorą udziału w głosowaniu. My nie będziemy wychodzić z sali, bo szanujemy wszystkich  
– i Radnych, i tych, którzy tu są na tej sali – tylko (…) Radni mojego Klubu nie będą brać udziału  
w głosowaniu. Stosują tę metodę Radni jednego i drugiego Klubu w Sejmie, stosunkowo ostatnio często. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem, do kogo Panie Radny? 

Do Pani Radnej. Bardzo proszę.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Bo Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor tutaj wywołała mnie personalnie. Chciałbym tutaj Pani Radnej 
powiedzieć, zadeklarować, że tutaj z mojej strony żadnej dyskusji czy dyskursu akademickiego nie było,  
bo trudno żeby się tutaj odbył. To forum nie jest predysponowane do tego typu rozważań, bo na jakim 
poziomie (…) byśmy tutaj rozmawiali na temat pozytywizmu prawniczego, na temat modeli stosowania 
prawa? Tego tu nie ma. Tu Pan Prezydent również argumentował…”. 

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

„Panie Radny, ale proszę nam wykładów nie robić. Proszę, co Pan chciał przekazać Pani Radnej.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To, co miałem przekazać, już przekazałem, natomiast kończąc…”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…kończąc wypowiedź chciałbym jednak zaapelować do Radnych z Komitetu Pana Prezydenta żeby jednak 
opowiedzieli się jednoznacznie w tej sprawie. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo zamykam dyskusję w tym punkcie. Na koniec pozwolę sobie zabrać głos. Wbrew 
niektórym moje zdanie jest takie, że to jest jedna z ważniejszych uchwał, jakie ta Rada podejmuje, 
przynajmniej odkąd jestem radnym i…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Ja nikomu nie przerywałem i prosiłbym o to samo.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„To jest moje zdanie, mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie.”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Panie Prezydencie, proszę mi umożliwić prowadzenie obrad.”. 

  
Głosy z galerii sali sesyjnej. 

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

„Proszę Państwa, proszę Państwa na górze, bardzo Państwa proszę o zachowanie spokoju, bo jeśli 

Państwo uniemożliwią prowadzenie obrad będę zmuszony poprosić Państwa o opuszczenie – wszystkich – 
o opuszczenie galerii. Ostatni raz powiedziałem, proszę o spokój, bo…”. 

 
Głosy z galerii sali sesyjnej. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę o spokój, bo będziemy zmuszeniu opróżnić galerię. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Jako przewodniczący Rady jestem również radnym i mam prawo wziąć udział w dyskusji. Spokojnie 
czekałem (…), wszystkich wysłuchałem z należytym szacunkiem, nie ze wszystkimi się zgadzam, to jest 
normalne, nie pierwszy raz na tej sali. Moje zdanie jest takie, że z tej uchwały będziemy rozliczani przez 
wiele lat. Oczywiście to jest moje zdanie i absolutnie nikomu nic nie narzucam. To jest sprawa według 
mnie dziejowa i tak jak już ktoś tu powiedział, będziemy z tego się rozliczać przed własnymi dziećmi  
i wnukami. Nie uważam, że sprawa jest polityczna, dlatego że uważam, że jest to sprawa przestrzegania 
prawa i trójpodziału władzy – to jest dokładnie w stanowisku napisane.  

Nie chcę antagonizować ani mieszkańców, ani Radnych. Nie zgadzam się, że jest to sprawa nieważna dla 
mieszkańców, nie zgadzam się... Pan Radny Matyja powiedział, że zgadza się z Panem Prezydentem,  
że niepotrzebna jest ta jałowa dyskusja – wiem, że Pan Prezydent absolutnie tego nie potwierdza. 
Wygląda na to, Szanowni Państwo, że to stanowisko nie zostanie podjęte. I cóż, są wygrane, które  
są pyrrusowe i przegrane, w których można być dumnymi. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem stanowiska zgłoszonego przez Platformę Obywatelską? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Stosunkiem 10 do 8 głosów stanowisko Rady nie zostało podjęte. 

Dziękuję.  

Ogłaszam 10-minutową przerwę.2 Bardzo proszę o punktualność.”. 

 

 

_______________________ 

 

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

„Szanowni Radni bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

(…) Wznawiam obrady po przerwie.”.3 

                                                 
2 Godz. 12.04. 
3 Godz. 12.26. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2015 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2015” 

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

„Przechodzimy do bardzo ważnej uchwały – przy tej mniej ważnej było mnóstwo ludzi, przy tej bardzo 
ważnej jest pusto.  

Szanowni Państwo,  

zanim przejdziemy do dalszych działań chciałem zaproponować Państwu łączne (…) procedowanie nad 
dwoma kolejnymi punktami porządku obrad, tj. punktem 7 i 8, które dotyczą: zatwierdzenia Sprawozdania 
finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Jest to procedura, którą na ogół stosujemy. Nie widzę sprzeciwu. 
Taktuję, że takie procedowanie zostało przez Państwa Radnych przyjęte. 

Szanowni Państwo, tytułem wstępu, pokrótce przypomnę procedurę absolutoryjną, która zawarta została 
m.in. w Rozdziale 5 ustawy o finansach publicznych. 

Artykuł 270 ust. 4 tej ustawy jednoznacznie określa, że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli Rada Miejska, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym. 

Prezydent Miasta jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu 
– w terminie do 31 marca. Jednocześnie sprawozdanie to przedkładane jest Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, która wydaje stosowną opinię na jego temat. 

Przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu w pierwszej kolejności rozpatrywane jest 
przez Komisję Rewizyjną, która zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym opiniuje wykonanie 
budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania 

absolutorium Prezydentowi. Taki wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

Sprawozdanie rozpatrują także pozostałe Komisje Rady Miejskiej i wreszcie cała Rada na sesji 
absolutoryjnej – w trakcie, której właśnie jesteśmy.  

W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku.  

Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady – czyli w naszym wypadku jest to 13 głosów. 

Chciałbym w tym momencie przedstawić potwierdzenie wypełnienia powyższej procedury. 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej dostarczono:  
 w dniu 31 marca – Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu Miasta  

za 2015 rok (Sprawozdanie Nr 35),  
 w dniu 29 marca br. – Informację o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta  

na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., natomiast w dniu 14 kwietnia 
br. przekazano ERRATĘ do informacji o stanie mienia komunalnego. 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 30 maja do Rady Miejskiej przekazano 
Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 

W oparciu o zapis art. 270 ust. 2, rozpatrzeniem ww. dokumentów zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej, która w dniu 2 czerwca 2016 roku, zgodnie z art. 270 ust. 3, przedłożyła następujące projekty 
uchwał: 
 (…) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  

za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2015 
– zwarty w Druku Nr 378 

 oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015 – Druk Nr 379. 
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Jeżeli chodzi o opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, to informuję, że I Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach: 
 Uchwałą Nr 4200/I/86/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym 

przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok  
 oraz Uchwałą 4200/I/125/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku, skład również I orzekający RIO wydał 

pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za 2015 rok. 

Pragnę również poinformować, że przekazane przez Prezydenta Miasta sprawozdania oraz Informacja 
stanowiły przedmiot prac pozostałych merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, które przyjęły te dokumenty 
do wiadomości lub wydały opinie pozytywne. 

Zatem ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za zapoznały się wszystkie Komisje Rady Miejskiej  
i te sprawozdania zostały przyjęte. 

Z Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu wg stanu 
na dzień 31 grudnia również zapoznały się wszystkie Komisje Rady Miejskiej, oczywiście poza Rewizyjną, 

która wcześniej już nad tym obradowała. 

Natomiast ze Sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego 
rewidenta (…) zapoznały Komisje Rady Miejskiej następujące: 
 Komisja Edukacji i Kultury, 
 [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 oraz [Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe, a opinię biegłego rewidenta – przyjęła do wiadomości. 

Szanowni Państwo mając na uwadze powyższe, stwierdzam, że wszystkie ustawowe terminy zostały 
dochowane, wskazane wyżej materiały przekazano Państwu do skrytek, wersje elektroniczne dokumentów 
przesłano na skrzynki mailowe. 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 270 ust. 4 przystępujemy teraz do rozpatrzenia i zatwierdzenia 
Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

Proponuję następujący przebieg obrad: wystąpienie Prezydenta Miasta Pana Jacka Krywulta – celem 
przedstawienia Sprawozdania finansowego i Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz 
Informacji o stanie mienia komunalnego, następnie przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej przez 
Przewodniczącą Komisji – Panią Radną Katarzynę Balicką, następnie przedstawienie stanowiska Komisji 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przez Przewodniczącego Komisji – Pana Radnego Romana 
Matyję oraz tradycyjnie prezentację stanowisk Klubowych, tj.: 
 Klubu Prawa i Sprawiedliwości,  
 Klubu Platformy Obywatelskiej,  
 Klubu [KWW] Jacka Krywulta. 

I na koniec poproszę Panią Radną Małgorzatę Zarębską o wyrażenie swojej opinii w tym temacie. 
Następnie będziemy głosować już łącznie po tej dyskusji obydwie uchwały. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o przedstawienie swojego sprawozdania.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Nim przystąpię, jedno zdanie refleksji jednak, bo Pan Przewodniczący przed chwilą powiedział, że mamy 
spokój teraz. Właśnie, proszę zauważyć i wyciągać wnioski – wszyscy Radni – że mówimy o budżecie, 
jednej z najważniejszej rzeczy w ciągu roku, którym się zajmuje Rada Miejska i prezydent…”. 

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

„A mieszkańców nie ma.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mieszkańców nie interesuje to po prostu – widzimy. Może trzeba o polityce tylko mówić w tej Radzie, 
może wtedy będzie full tutaj, pełno będzie na tej sali. Taka refleksja po prostu.”. 

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

„Ja myślę, że mieszkańcy przychodzą na to, co ich interesuje.”. 

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

„Acha, acha.”. 

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

„A są spokojni, że budżet jest dobrze zrealizowany.”. 

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

„Tak, tak. Igrzyska są potrzebne, igrzyska są potrzebne. Dobrze.  

Proszę Państwa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – jak mówił już przed chwilą Pan Przewodniczący – głównie chodzi  
o ustawę o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 zostało przedłożone 
Radzie Miejskiej w określonych ustawowo terminach. 

Podstawą gospodarki finansowej w ubiegłym roku był budżet uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą  
Nr (…) III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.  

W ramach uchwalonego budżetu ustalono: 
 Dochody na poziomie 751,7 mln zł, w tym:  

 dochody bieżące 742,7 mln zł,  
 i dochody majątkowe 9,0 mln zł. 

 Wydatki w kwocie 762,3 mln zł, w tym:   
 wydatki bieżące 663,3 mln zł 
 i wydatki majątkowe 90,0 mln zł. 

 Przychody w tym budżecie zatwierdzonym 30 grudnia wynosiły 50,8 mln zł. 
 Rozchody 40,2 mln zł. 
 Wynik (…) budżetu, czyli deficyt: -10,6 mln zł. 
 Nadwyżka operacyjna 79,4 mln zł. 

W wyniku podjętych w trakcie roku uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta, dokonano 
zmian w uchwalonych wielkościach dochodów i wydatków, w wyniku czego plan na 31 grudnia 2015 roku 
wynosił: 
 Po stronie dochodów 781 mln zł, czyli prawie 30 mln więcej, w tym:   

 dochody bieżące 768,4 mln zł; 
 dochody majątkowe 13,1 mln zł; 

 Wydatki w sumie 829,5 mln zł, w tym:  
 wydatki bieżące 704,4 mln zł;   
 wydatki majątkowe 125,1 mln zł; 

 Przychody 83,4 mln zł; 
 Rozchody 35,4 mln zł; 
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 Wynik budżetu, czyli deficyt: - 48,0 mln zł; 
 I nadwyżka operacyjna 64,0 mln zł. 

Jak wynika z powyższego, w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia budżetu, plan dochodów 
zwiększył się o kwotę 29,8 mln zł, a plan wydatków o 67,2 mln zł, przychody zwiększyły się o 32,6 mln zł, 
natomiast rozchody zmniejszyły się o 4,8 mln zł. 

Analizując wykonanie budżetu naszego Miasta za ubiegły rok należy stwierdzić, że był to kolejny udany rok 
dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych  
w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów, wrażliwych przecież tak bardzo  
na wahania koniunktury. W latach 2014-2015 nastąpił długo oczekiwany wzrost wpływów z PIT. 
Zdecydowana większość innych dochodów również została wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano 
ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to niższe, w porównaniu do roku 2014, dochody ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wysoki poziom dochodów pozwolił na realizację wyższych 
wydatków w różnych obszarach. 

Teraz pierwszy rozdział to dochody, sprawa dochodów. 

Dochody ogółem, jak powiedziałem, zostały wykonane w wysokości 812,3 mln zł, czyli 103,9% planu  
(w porównaniu do roku 2014 są wyższe o 8,7 mln zł, tj. o 1,1%), w tym: 
 dochody bieżące wyniosły 790,3 mln zł, czyli zostały wykonane w 102,8% planu (w porównaniu  

do 2014 roku są wyższe o 36,5 mln zł, tj. o 4,8%), 
 dochody majątkowe wyniosły 22,0 mln zł, czyli zostały wykonane w 168,2% planu (w porównaniu  

do 2014 roku są niższe o 27,8 mln zł, tj. o 55,8%). 
Udział głównych źródeł dochodów w dochodach ogółem w mieście kształtował się następująco: 
 dochody własne 520,1 mln zł, tj. 64,0% dochodów ogółem (w 2014 roku było to 61,1%), 
 subwencje 201,5 mln zł, tj. 24,8% dochodów ogółem (w 2014 roku było to 24,5%), 
 dotacje 76,0 mln zł, tj. 9,4% dochodów ogółem (w 2014 roku: 9,5%), 
 i środki z UE 14,7 mln zł, tj. 1,8% dochodów ogółem (w 2014 roku było to 4,9%). 

Najważniejsze źródło dochodów Miasta stanowiły dochody własne. Wskaźnik udziału dochodów własnych 
w dochodach ogółem wyniósł 64% i poprawił się w stosunku do 2014 roku – jak powiedziałem –  
o 3%, co należy uznać za bardzo mocną stronę gospodarki finansowej naszego Miasta, która świadczy  
o tym, że jest coraz większa samodzielność finansowa Miasta. Na chwilę obecną trudno jednak 
przewidzieć, czy ten trend wzrostowy w naszej gospodarce utrzyma się w dłuższym okresie czasu i czy 
kolejny rok będzie dla dochodów budżetu równie korzystny. 

W ubiegłym roku największy wpływ na wysokość dochodów własnych miały:  
 udziały w podatkach 241,0 mln zł (w poprzednim roku było to 220,7 mln zł),  
 podatki i opłaty 201,5 mln zł (w 2014 roku: 202,0 mln zł),  
 dochody z majątku 27,6 mln zł (w 2014 roku:  26,9 mln zł), 
 i pozostałe dochody 43,8 mln zł (w 2014 roku:  34,3 mln zł). 

Udziały w podatkach stanowiły prawie 30% dochodów ogółem, a więc poziom ich wykonania był bardzo 
istotny dla finansów Miasta. Udziały w PIT zostały wykonane w wysokości 224,4 mln zł, tj. 100,9% planu 
przyjętego w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów. Rok 2015 był drugim z rzędu rokiem, 
gdzie wpływy z PIT przekroczyły wielkości planowane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast nominalnie, 
wpływy z PIT wzrosły w porównaniu do 2014 roku o 9,5%, tj. prawie o 20 mln zł, co jest niewątpliwie 
wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej, wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. Dochody z tytułu 
udziałów w CIT wpłynęły na łączną kwotę 16,6 mln zł, co stanowi 96,7% planu, czyli podobnie jak  
w dwóch ostatnich latach (…) wpływy z CIT nie do końca były wykonane. Wynika to głównie z faktu,  
żew latach poprzednich, w okresie słabej koniunktury gospodarczej, firmy poniosły straty na działalności. 
Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcy mają prawo rozliczyć straty w pięciu kolejnych latach 
podatkowych, co w praktyce może oznaczać brak wpływu z CIT również w tym i w kolejnych latach.  

Drugi podrozdział (...) – bo pierwszy był udział w podatkach. Teraz podatki i opłaty. Zostały wykonane  
w wysokości 201,5 mln zł, tj. 103,4% planu, co daje blisko 7 mln zł ponadplanowych wpływów. Wysoki 
poziom wykonania tej grupy dochodów jest istotny dla Miasta, gdyż podatki i opłaty stanowią prawie 25% 
dochodów ogółem. Najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości (141,2 mln zł) oraz z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (około 26 mln zł). Wysokie wpływy zrealizowano również  
z podatku od czynności cywilnoprawnych (10,2 mln zł), z podatku od środków transportowych  
(5,3 mln zł), opłaty komunikacyjnej (4,8 mln zł), z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych (4,3 mln zł) oraz z opłaty skarbowej (3,9 mln zł).  

Następny element dochodów, to są dochody z majątku. Wpłynęły one w wysokości 27,6 mln zł,  
tj. wykonanie 125,8% planu, to jest prawie 6 mln zł ponadplanowych wpływów. Na wysoki poziom 
dochodów z majątku ma niewątpliwie wpływ dywidenda od spółki AQUA S.A. (o ponad 3 mln zł wyższa niż 
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planowano). Ponadto uzyskano wyższe dochody z tytułu dzierżawy terenów z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności gospodarczej. Tu chodzi przede wszystkim o elementy pod nośniki 
reklamowe, garaże, miejsca postojowe, a także z obiektów sportowych, administrowanych przez BBOSiR. 
Pozyskano również większe od planowanych wpływy z tytułu służebności. Wysokie wpływy wypracowano 
także z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych (ponad 1 mln zł). W wyniku 
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi wypracowano wyższe wpływy z lokat czasowo 
wolnych środków finansowych Miasta – i z tego również mieliśmy ponad 1 mln zł.  

Następnym elementem dochodów to są pozostałe dochody. Zostały wykonane w wysokości 43,8 mln zł,  
tj. 136,5% planu, co daje blisko 12 mln zł ponadplanowych wpływów. Pozostałe dochody charakteryzują 
się jak wiemy największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z usług 
(18,5 mln zł), w tym głównie z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach, z obiektów 
nadzorowanych przez BBOSiR, a także z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz ze sprzedaży 
usług wykonanych w ramach warsztatów szkolnych. Budżet Miasta zasiliło także wiele nieplanowanych  
i jednorazowych wpływów (wynosiły one prawie 15 mln zł), w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT 
odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego (8,5 mln zł). To są rozliczenia oczywiście z lat ubiegłych,  
a także ze sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itd. Osiągnięto również wysokie 
dochody z różnych innych opłat (3 mln zł), w tym najwięcej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
(2,5 mln zł). 

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto realizowało również zadania w porozumieniu z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. Wpływy dotyczą porozumień, między innymi w zakresie 
współfinansowania transportu zbiorowego, współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy, zadań 
realizowanych przez Książnicę Beskidzką, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i wiele, wiele innych. 
Łączne wpływy z wszystkich zawartych porozumień i umów wynosiły 4,2 mln zł, są one niższe niż w latach 
poprzednich, głównie z uwagi na zmianę klasyfikacji porozumień w zakresie zwrotu kosztów dotacji 
udzielonej przez Gminę na dzieci będące mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczającymi do placówek 
przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, od 2015 roku 
środki te stały się dochodem jednostki budżetowej, tzn. Miejskiego Zarządu Oświaty, i ujęte  
są w tych „pozostałych dochodach”. 

W 2015 roku Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej – w kwocie 0,7 mln zł – 
przekazaną z ościennych gmin na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym. 

Miasto otrzymało również środki z Funduszu Pracy w wysokości 0,9 mln zł, przekazane z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  

Następnie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
otrzymano łącznie 0,2 mln zł.  

Następnym dochodem znaczącym to jest subwencja ogólna. Ona wpłynęła w łącznej kwocie – jak podałem 
– 201,5 mln zł, tj. 100,0% planu. Największy udział w subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, którą 
otrzymano w kwocie 194,8 mln zł. Subwencja równoważąca dla Miasta wyniosła 5,1 mln zł. Miasto 
otrzymało również subwencję uzupełniającą w wysokości 1,6 mln zł, z czego 1,5 mln zł na dofinansowanie 
rozbudowy ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu na tej ulicy Tartacznej. 

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z funduszów celowych sytuacja kształtuje się 
praktycznie każdego roku podobnie. W roku ubiegłym otrzymaliśmy z tego tytułu łącznie 76 mln zł,  
tj. 99,2% planu po zmianach.  

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej wpłynęły środki z Funduszu Spójności, z funduszy strukturalnych oraz pozostałych programów 
europejskich w kwocie ogólnej 14,7 mln zł, tj. 165,3% planu. Miasto uzyskało znaczne wpływy  
w wysokości ponad 8,5 mln zł z tytułu refundacji nakładów poniesionych na realizację projektów w latach 
poprzednich. W zakresie projektów inwestycyjnych – tzw. „projektów twardych” – uzyskano wpływy 
środków dotyczące między innymi takich projektów jak: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów 
miejskich w Bielsku-Białej”, „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście” 
i „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej”. Natomiast, w zakresie tzw. „projektów miękkich” 
uzyskano wpływy dotyczące między innymi takich projektów jak: „Bielsko-Biała łączy ludzi”, „Kierunek 
przedsiębiorczość”, „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Nasza szkoła dwujęzyczna”, „Realizacja zadań 
Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”, a także projektów 
skierowanych dla oświaty: ERASMUS, Comenius, Leonardo da Vinci. 
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Teraz drugim elementem (…) są wydatki. Wydatki ogółem, jak podałem, zostały wykonane w wysokości 
784 mln zł, tj. w 94,5% planu (w porównaniu do 2014 roku wyższe one są o 38,2 mln zł tj. o 5,1%),  
w tym:  
 wydatki bieżące wyniosły 676 mln zł, wykonane zostały w 96% planu (w porównaniu do roku znowu 

poprzedniego są wyższe o 30,9 mln zł, tj. o 4,8%),  
 wydatki majątkowe wyniosły 108 mln zł i zostały wykonane w 86,3% planu (w porównaniu  

do poprzedniego roku są wyższe o 7,3 mln zł, tj. o 7,2%). 

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wynoszą 96%, należy stwierdzić, że budżet 
został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków bieżących jest wynikiem poczynionych 
oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń, 
a także związane to jest z realizacją projektów ze środków UE, głównie ze względu na oszczędności 
związane z zastosowaniem procedur przetargowych oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich.  

Wydatki bieżące były ukierunkowane na realizację zarówno zadań własnych jak i na możliwie jak 
najbardziej efektywne zaspokojenie wszystkich oczekiwań mieszkańców Miasta w zakresie ich bieżących 

potrzeb. Z tego też względu najwyższe kwotowo wydatki w ubiegłego roku przeznaczono na – może Działy 
nie będę czytał: 
 chociaż to jest ważny, Dział 801 – Oświata i wychowanie, również 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza, tj. 323 mln zł i to jest 41,3% wydatków ogółem, 
 Pomoc społeczna  89,9 mln zł, tj. 11,5% wydatków ogółem, 
 Transport i łączność 83,3 mln zł, tj. 10,6% wydatków ogółem, 
 i Dział 926 – Kultura fizyczna 62,1 mln zł, tj. 7,9% wydatków ogółem. 

Wydatki na oświatę, jak widzimy, co roku angażują najwyższy procent wydatków ogółem (w poprzednim 
roku było to 41,3% – w ubiegłym roku, czyli w 2015 roku). Natomiast dofinansowanie Miasta – bo to jest 
ważne – do tych wydatków wyniosło prawie 100 mln zł (jest to różnica pomiędzy subwencją oświatową 
194,8 mln zł wraz z dochodami oświatowymi w kwocie 28,9 mln zł a wydatkami na oświatę w działach 801 
i 854 w kwocie ogólnej jak podałem 323,4 mln zł). Dopłata Miasta do oświaty wzrosła w stosunku do roku 
2014 o ponad 11 mln zł.  

Wyższe wydatki bieżące na oświatę w ubiegłym roku, w stosunku do roku poprzedniego 2014, związane 
były między innymi: 
 ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych w związku z obowiązkiem edukacji 

sześciolatków, co wiązało się również ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych  

w świetlicach tych szkół, 
 a również z reformą szkolnictwa zawodowego, w wyniku której wydłużono w niektórych zawodach cykl 

kształcenia z dwu na trzyletni, zwiększono liczbę godzin praktycznej nauki zawodu oraz uruchomiono 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

W trakcie 2015 roku konieczne było również uzupełnienie środków dla pomocy społecznej, gdzie oprócz 
bieżących potrzeb, zwiększenie środków wymuszają zmiany w (…) [przepisach] prawnych (między innymi 
wzrost kryterium uprawniającego do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej) oraz niedoszacowanie 
dotacji celowych.  

Należy również przypomnieć, że Miasto od 2005 roku realizuje obowiązek wpłaty do budżetu państwa,  
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, podatku tzw. „janosikowego”. Jest to corocznie spore 
obciążenie dla naszego Miasta. W ubiegłym roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa z tego tytułu  
8,2 mln zł. 

W ubiegłym roku na zadania remontowe, podobnie jak w 2014 roku, wydatkowano kwotę 14 mln zł,  
z tego największe kwoty przeznaczono na remonty dróg - 5,3 mln zł oraz na remonty w szkołach  
i placówkach oświatowych - 5,1 mln zł. 

Środki na remonty wydatkowały również – oprócz tych środków – samorządowe zakłady budżetowe. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 13,2 mln zł (głównie ze środków własnych)  
na remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także 
na remonty pustostanów, w wyniku czego w ubiegłym roku uzyskaliśmy proszę Państwa z remontu  
z pustostanów 192 lokale mieszkalne (tj. o 23 lokale więcej niż w 2014 roku). Ale myślę, to jest ważne,  
że w ciągu prawie dwóch lat prawie 400 mieszkań oddaliśmy z wyremontowanych pustostanów.  
To jest znacząca (…) ilość. Z kolei Miejski Zakład (…) Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,3 mln zł. 

Na obsługę długu Miasta w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 5 mln zł, tj. o 2,5 mln zł mniej niż w roku 
2014. Wydatki na obsługę są niższe od planowanych, co związane było głównie ze znacznym spadkiem 
stóp procentowych, a także brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz kredytu  
w rachunku bieżącym.  
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Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 108 mln zł, tj. 86,3% planu. Związane to było przede 
wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach niektórych zadań, między 
innymi takich jak: 
 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 [w Bielsku-Białej] – tj. 2,2 mln zł oraz Rozbudowa  

ul. Zapory i [ul.] Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej – tam 0,3 mln zł nie wykonaliśmy.  
Nie dało się po prostu (…) zrealizować wszystkie wykupy związane z tą inwestycją. 

 Następnie, Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej poprzez kulturę, tj. rozbudowa Bielskiego 
Centrum Kultury – również się nie udało zrealizować wszystkich wydatków, 2,6 mln zł. To po prostu jest 
problem znowu tutaj udziału środków unijnych.  

 Trzecie to jest Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego – 1,7 mln zł. Po prostu też nie udało 
się wszystkie środki wydać zaplanowane. Tam były zmiany w terminach wykonania przez wykonawcę. 

 Następnie budowa parkingów terenowych – 1,1 mln zł. 
 I przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich – II etap” – to jest 1 mln zł. 

To są te elementy, które spowodowały, że nie udało się w wyższym procencie wykonać wydatków 
majątkowych.  

Opis wszystkich niezrealizowanych inwestycji został omówiony w przedłożonym Radzie Miejskiej 
sprawozdaniu. Brak pełnego wykorzystania środków nie oznacza jednak, że zadania te nie będą 
wykonane, bo część z nich już jest wykonana, część jest realizowana, a realizacja jest przesunięta 
oczywiście tylko w czasie. 

W ramach wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku realizowaliśmy jednak wiele ważnych i bardzo 
ważnych inwestycji. Przede wszystkim kontynuowaliśmy budowę Stadionu Miejskiego – czyli to kosztowało 
nas 37,6 mln zł. I łącznie – to jest myślę ważne, proszę Państwa, bo też różne tutaj wypowiedzi są nie  
do końca zgodne z prawdą – od 2008 roku wydatkowaliśmy na budowę Stadionu 129,7 mln zł. Natomiast 
z tytułu zwrotu VAT, tylko od 2012 roku do 2015, Miasto otrzymało już 18,7 mln zł wpływów do budżetu. 
Proszę Państwa z tego proste rachunki, że budowa Stadionu kosztowała 111 netto, 111 mln zł. Myślę,  
że więcej już nie będziemy wracać do nieprawdziwych danych.  

Następnie bardzo ważne inwestycje to są inwestycje drogowe, oprócz Stadionu.  
 Kontynuowaliśmy zadanie „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem 

Wapieniczanka” (3,4 mln zł). Łącznie od początku ta inwestycja kosztowała – od 2004 roku realizowana 
– kosztowała nas 31,9 mln zł. W tym roku staramy się ostatnie fragmenty tej inwestycji zakończyć.   

 Następnie kontynuowaliśmy – o czym już była dzisiaj mowa dwukrotnie chyba – rozbudowa ul. Zapora  

i ul. Tartacznej (tj. 3,7 mln zł). 
 Kontynuowaliśmy przebudowę ulicy w rejonie Starówki (2,4 mln zł).  
 W trakcie realizacji jest zadanie „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”  

(tj. 1,9 mln zł). Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w styczniu tego roku. 
 Zrealizowano „Rozbudowę ul. Piekarskiej i Wapiennej” (1,8 mln zł). 
 Kontynuowaliśmy „Budowę ścieżek rowerowych” (1,5 mln zł).  
 Zrealizowaliśmy „Rozbudowę ul. Pikowej – sławna inwestycji, chociaż nieduża, bo 1,5 mln zł. 
 Rozpoczęliśmy rozbudowę ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej (1,2 mln zł). W sumie 

nakłady w zeszłym i w tym roku wyniosą na ul. Kowalską 5,5 mln zł. 
 W trakcie realizacji jest także zadanie „Budowa chodników przy podstawowych ciągach 

komunikacyjnych” (1,6 mln zł). Łącznie od początku, od 2004 roku, proszę Państwa na budowę ścieżek 
rowerowych wydaliśmy około 14 mln zł. 

 W trakcie realizacji jest zadanie Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie naszego 
(0,8 mln zł). Również złożyliśmy tutaj wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. 

 Następnie inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (9,7 mln zł). W trakcie realizacji jest budowa 
budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ulicy Jaskrowej (tj. 4,5 mln zł) oraz wykupy nieruchomości 
3,8 mln zł, jak również zakończono zadanie „Modernizacja budynku przy (…) placu Św. Mikołaja 14  

(0,7 mln zł) oraz Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 (0,4 mln zł). 

Inwestycje oświatowe 9,4 mln zł. 
 Wykonano m.in. Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17  

przy ul. Bratków 6 (1,5 mln zł). Również w ramach tego zadania wydatkowaliśmy środki z pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji z funduszy 
celowych. 

 Zakończyliśmy przebudowę Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych. 
 W ramach zadania Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych  

w Bielsku-Białej wydatkowaliśmy 2,3 mln zł. Od początku, czyli tej akcji naszej, czyli od 2007 roku, 
wydatkowaliśmy na te boiska przyszkolne około 10,5 mln zł. 
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 Zakończyliśmy zadanie Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście 
Bielsko-Biała (0,8 mln zł). 

 I rozpoczęliśmy zadanie Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej (300 tys. zł). 

Następnie inwestycje w ochronie zdrowia (7 mln zł), w tym między innymi: 
 W ramach zadania inwestycyjnego Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zakupiono sprzęt medyczny i zakończono budowę oraz 
wyposażono archiwum zakładowe przy ul. Wyspiańskiego (3,6 mln zł). Projekt planujemy złożyć  
do dofinansowania ze środków europejskich. 

 Przekazano dotację w wysokości 1,4 mln zł pozyskaną przez Miasto z budżetu państwa na realizację 
zadania inwestycyjnego Rozbudowa Zakładu Radioterapii w BCO. 

 W ramach zadania inwestycyjnego „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego wydaliśmy kolejne 1,9 mln zł. 

 Zakończono także realizację zadania Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
przy ul. Leszczyńskiej (1,2 mln zł). Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja, która od wielu lat nie 
mogła znaleźć finału, ale jest wykonana i to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego Miasta, a także bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bielskiego. 

Inwestycje realizowane z kolei w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 6,8 mln zł. 
Między innymi oczywiście wykonano:  
 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap II przy ul. Anyżowej, Małej, Straconki, Rajdowej, Lisiej, 

Sodowej, Borsuczej (1,3 mln zł). 
 W ramach zadania Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej wykonano oświetlenie o łącznej długości 

prawie 5 km na 25 ulicach Miasta. Łącznie od roku 2004 na oświetlenie – na nowe oświetlenie trzeba  
to dodać – wydaliśmy ponad 13,3 mln zł. 

 Zakończono realizację projektu Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów (0,8 mln zł). 
 W ramach zadań Modernizacja miejskich placów zabaw oraz Ruch bez (…) [barier] – (to są znowu tutaj 

wydatki 0,3 mln zł, 0,4 mln zł) wykonano oraz doposażono place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścieżki 
biegowe oraz strefy do ćwiczeń. 

Wydatki majątkowe obejmują również środki na objęcie akcji spółki ZIAD Bielsko-Biała S.A. – to było  
4 mln zł oraz ZGO S.A. – 1 mln zł.  

Niektóre zadania inwestycyjne zrealizowane były przez – jak powiedziałem – przez zakłady budżetowe, 

zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji z budżetu Miasta. Na przykład Miejski Zakład Komunikacyjny 
przeznaczył na zadania inwestycyjne środki w kwocie 3 mln zł, z tego ze środków własnych 1 mln zł. 
Zakupiono między innymi 10 sztuk autobusów używanych na łączną kwotę 1,6 mln zł. Natomiast Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył 1,9 mln zł na inwestycje w zasobach Gminy. 

Wymienione inwestycje to oczywiście tylko część, to zdecydowanie mniejsza część realizowanych  
w ubiegłym roku zadań, które były ze środków inwestycyjnych i remontowych wykonywane. Wiele prac 
jest w początkowej fazie realizacji, to jest problem przygotowania stosownej dokumentacji projektowej.  
W związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach nowej perspektywy finansowej również 
przygotowaliśmy wiele inwestycji, które w tym roku się rozpoczną niektóre i przeważnie będą trwały dłużej 
niż 1 rok. 

Warto także zaznaczyć, że wiele zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych realizowanych było  
w ramach budżetu partycypacyjnego, tzw. obywatelskiego. I tak w ubiegłym roku w ramach tego budżetu 
wydatkowano 3,3 mln zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2,7 mln zł.  

Reasumując, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków na poziomie 94,5% planu było optymalne  
w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet zeszłego roku został uchwalony z planowanym deficytem. 
Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był 
kredyt bankowy w wysokości 48 mln zł. Tworząc budżet 2015 roku trudno było bowiem przewidzieć, jak 
zostaną – tak jak co roku zresztą – zrealizowane dochody na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki 
krajowej przełoży się na sytuację finansową Miasta, a także ile uda nam się zrealizować inwestycji  
i remontów. 

Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu, we wrześniu zawarto umowę kredytową z bankiem.  
Z uwagi jednak na bardzo wysoki stopień realizacji dochodów, a także podejmowanie działań mających  
na celu racjonalne wydatkowanie środków, rok 2015 zakończył się nadwyżką na poziomie 28,3 mln zł.  
Z uwagi na dodatni wynik budżetu nie było konieczności uruchomienia w ubiegłym roku kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę zobowiązań  
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z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Należy zaznaczyć, że rok 2015 jest trzecim rokiem  
z rzędu, gdzie wynik budżetu jest dodatni, co w świetle nowych wskaźników zadłużenia jest przejawem 
bardzo racjonalnej i ostrożnej polityki zadłużania Miasta. 

Bardzo dobra realizacja dochodów bieżących oraz prowadzenie polityki zmierzającej do ograniczenia tempa 
wzrostu wydatków bieżących, pozwoliły na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej na wysokim,  
na bardzo wysokim poziomie 114,3 mln zł, czyli o prawie 6 mln zł wyższej niż w roku 2014. Wzrost kwoty 
nadwyżki oznacza, że w roku 2015 dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące. Wypracowana 
nadwyżka przeznaczona została na finansowanie ważnych dla Miasta i jego mieszkańców inwestycji. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak konieczności uruchamiania kredytu w ubiegłym roku przyczynił 
się również do zmniejszenia kwoty długu Miasta. Zadłużenie Miasta uległo zmniejszeniu z kwoty  
187,7 mln zł na koniec 2014 roku do kwoty 154,0 mln zł na koniec 2015 roku, czyli prawie o 34 mln zł.  

Natomiast od 2012 roku dług Miasta zmniejszył się o prawie o 90 mln zł. W ciągu czterech lat proszę 
Państwa z długu, który wynosił przeszło 243 mln zł, doprowadziliśmy do tego, że zadłużenie na koniec 
ubiegłego roku wynosi 154 mln zł – czyli prawie 90 mln w ciągu czterech lat zmniejszyło się zadłużenie 

Miasta. 

Zmniejszenie kwoty długu wraz z utrzymującą się na wysokim poziomie nadwyżką operacyjną bardzo 
korzystnie wpływa na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle nowego okresu programowania 
funduszy europejskich. Wskaźnik zadłużenia na koniec ubiegłego roku w relacji do dochodów ogółem  
za ubiegły rok wyniósł proszę Państwa 19%. Jak wiemy, granica w starym układzie, kiedy było zadłużenie 
Miasta, wynosiła 60%. Większość miast w Polsce, tych dużych i średnich, jest na granicy 50-60%.  
My mamy na koniec roku 2015 19% zadłużenia –  zmniejszając tym samym od 2012 roku prawie  
o połowę. Licząc odwrotnie to jest 33,7% –  zmniejszyło się w ciągu czterech lat zadłużenie.  

Rok 2015 był drugim rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację 
między obsługą zadłużenia (opłatą kapitału i odsetek) a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów 
ze sprzedaży majątku Miasta z ostatnich trzech lat. Limit maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił dla naszego Miasta 10,03%, natomiast  
na koniec 2015 roku wskaźnik ten został wykonany na poziomie 4,94%, co znaczy, że nie przekroczył 
nawet 50% dozwolonego zadłużenia Miasta. 

Bardzo dobry wynik budżetu za ubiegły rok jest niewątpliwie efektem długoletniej, racjonalnej  
i odpowiedzialnej przede wszystkim polityki finansowej Miasta. Ma pozytywny wpływ na jego wiarygodność 
kredytową, stanowi solidną podstawę w zakresie absorpcji środków w ramach nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej 2014–2020, a przede wszystkim jest potwierdzeniem stabilnych finansów  
w minionym roku budżetowym.  

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że pomimo iż Miasto prowadzi racjonalną gospodarkę 
finansową, na jego sytuację gospodarczą ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Decyzje administracji 
rządowej, w zakresie przekazywanych samorządom dodatkowych zadań, bez zapewnienia  
ich finansowania, (…) będą skutkowały zwiększeniem wydatków również w kolejnych latach. 

W dalszym ciągu konieczne więc będzie bieżące monitorowanie dochodów i wydatków oraz podejmowanie 
działań, tak aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na takim 
dobrym poziomie jak dotychczas.  

Miasto w dalszym ciągu posiada szerokie perspektywy rozwoju oraz postrzegane jest jako prężnie 
działające, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jest bardzo wysoko jak dotychczas 
oceniane.  

Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku nasze Miasto zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach oraz 
otrzymywało wiele wyróżnień i nagród, m.in. – bo nie będę oczywiście wszystkich przytaczał: 
 trzecie miejsce w rankingu ogólnym „Polish Cities of the Future 2015/16”- „Polskie Miasta Przyszłości” 

– stworzonym przez analityków zespołu fDI [Intelligence] z grupy „Financial Times”, 
 czwarte miejsce w rankingu Forbes „Miasta atrakcyjne dla biznesu”; w poprzednich latach mieliśmy trzy 

razy trzecie miejsce, 
 siedemnaste miejsce w rankingu Wspólnoty „Bogactwo Samorządów – Ranking dochodów”, w kategorii 

Miast na Prawach Powiatu, 
 następnie nagroda ECO MIASTO w konkursie organizowanym przez Ambasadę Francji, 
 następnie nagroda Zarządu Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina Przyjazna Rodzinie”  

za program Rodzina+, 
 zwycięstwo w konkursie „Gmina Przyjazna Ekonomii Społecznej” organizowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, 
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 pierwsze miejsce w województwie w konkursie „Świeć się” za najpiękniejsze iluminacje świąteczne  
w mieście, 

 a trzy bielskie inwestycje zostały nagrodzone w konkursie „Modernizacja Roku” (budynek Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, kamienica przy ul. 11 Listopada 64 oraz kamienica  
przy ul. Piłsudskiego 46). 

Należy także dodać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015 wraz z informacja o stanie mienia 
komunalnego.  

Ja myślę, że jeśli mówimy o rankingach proszę Państwa to nie można nie wspomnieć o ostatnim rankingu, 
bo to jest coś, co daje nam wszystkim chyba, którzy pracują na rzecz tego Miasta, ogromną satysfakcję  
za ubiegłe lata. To jest ranking, który został ogłoszony przez Fundację im. Schumana, gdzie wzięto pod 
uwagę 66 największych w Polsce miast na prawach powiatu, gdzie wzięto pod uwagę 71 aspektów 
działania miasta, a w każdym z tych aspektów wzięto jeszcze po kilka, kilkanaście innych aspektów. 
Maksymalnie można było uzyskać 1000 punktów. Proszę Państwa pierwsze miejsce zajęła Warszawa chyba 

534 z małym przecinkiem, drugi jest Sopot o 2,5 punkta mniej od Warszawy i trzecie miejsce zajęło 
Bielsko-Biała o 7 punktów na 500 za Sopotem i 9 punktów za Warszawą. Jak stwierdzono w komentarzu,  
o włos przegraliśmy z Warszawą i Sopotem. Proszę Państwa tytuł tego rankingu, tego badania, bo to już 
badanie – bo to kilka, kilkaset chyba pozycji było wziętych pod uwagę – jest zrównoważony rozwój miast. 
Myślę, że mamy ogromną satysfakcję, że to, o czym się nieraz mówi jako slogan, że staramy się żeby 
Miasto się w zrównoważony sposób rozwijało, znalazło z zaskoczeniem dla nas też taki wydźwięk, jak 
wyniki tego rankingu. Najlepsze następne miasto śląskie jest na jedenastym miejscu – Tychy, osiemnaste 
Gliwice, dziewiętnaste Katowice, dwudziesty Rzeszów. Za nami metropolie typu Gdańsk, Kraków, Wrocław. 
Proszę Państwa mamy prawo być dumni z takiego rankingu, bo jest to dla nas też, ale myślę dla tych, 
którzy robili ranking, ogromne zaskoczenie, a pokazuje, że to nie jest slogan w naszym Mieście,  
że staramy się w zrównoważony sposób od lat rozwijać Miasto. Jest to ogromna, ogromna satysfakcja ten 
ranking. Mamy się czym chlubić. Wydźwięk w całym kraju, nie tylko w kraju, bo nawet za granicą, (...) 
wynikiem tego rankingu jest ogromny.  

Proszę Państwa kończąc chcę powiedzieć tak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie chodzi  
o ustawę o finansach publicznych, przekazaliśmy Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe Bielska-Białej 
za ubiegły rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, wykazało następujące 

wielkości: 
 bilans z wykonania budżetu Miasta – po stronie aktywów i pasywów zamykał się sumą bilansową  

w kwocie 49,8 mln zł, 
 łączny bilans jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą bilansową w kwocie 2,1 mld zł, 
 łączny rachunek zysków i strat jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – wykazuje zysk 

netto w wysokości 161,9 mln zł, 
 łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i samorządowych zakładów budżetowych wykazuje 

zwiększenie funduszu jednostek o 43,4 mln zł. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawia rzetelnie i jasne 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku,  
jak też jego wynik finansowy za ubiegły rok. W opinii wskazane jest, że sprawozdanie zostało sporządzone 
zgodnie z wymaganiami i zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Miasta Bielska-Białej. 

Podsumowując wykonanie budżetu, należy ocenić miniony rok bardzo pozytywnie.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie w przedłożonej formie 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej oraz Sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

A teraz – tak jak to ustaliliśmy wcześniej – bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej 
przez Przewodniczącą Komisji Panią Radną Katarzynę Balicką.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

Wniosek Nr 17/2016/R Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 31 maja br. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielska-Białej po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także 
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielska-Białej oraz miasta Bielsko-Biała na prawach 
powiatu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioskuje do Rady 
Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 

Uzasadnienie udzielenia absolutorium stanowi załącznik do niniejszego wniosku Komisji Rewizyjnej. Kopia 
niniejszego wniosku wraz z jego uzasadnieniem została przekazana wszystkim Radnym, ograniczę zatem 
uzasadnienie jedynie do kilku wybranych kwestii. Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie żebym przedstawiła 
uzasadnienie w całości, to bardzo proszę o zgłoszenie.  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielska-Białej przeprowadziła procedurę oceny wykonania budżetu 
Miasta za rok 2015, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  
8 marca 1990 r. oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się ze wskazanymi materiałami i dokumentami oraz po przeprowadzeniu dyskusji  
z udziałem Skarbnika Miasta Komisja stwierdza m.in., iż faktyczne wykonanie dochodów budżetu Miasta  
w 2015 roku to kwota 812.267.909,07 zł, co stanowi 103,93% planu, natomiast faktyczne wykonanie 
wydatków budżetu wyniosło 783.961.574,65 zł, tj. 94,51% planu budżetu. W efekcie wykonany wynik 

budżetu (…) roku 2015 był dodatni i wyniósł 28.306.334,42 zł.  

Wartość zadłużenia, w stosunku do roku 2014, uległa obniżeniu o 33.676.640,96 zł. Zmniejszenie długu 
Miasta było efektem braku konieczności zaciągania w 2015 roku kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

Według indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ustalony 
maksymalny próg zobowiązań Miasta wynosił 10,03%, natomiast jego wykorzystanie na koniec 2015 roku 
wyniosło 4,94%, co oznacza, że nie przekroczył on nawet 50% dopuszczalnego wskaźnika.  

Komisja przeanalizowała Sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Biegły 
rewident stwierdził, że przeprowadzone przez niego badanie Sprawozdania finansowego miasta Bielska  
za 2015 rok dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii, że Sprawozdanie to, we wszystkich 
istotnych aspektach: 
 przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta  

na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015  
do 31 grudnia 2015 roku, 

 zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz  
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu Miasta Bielska-Białej. 

Po przeprowadzeniu dyskusji oraz sformułowaniu m.in. powyższych ustaleń, Komisja Rewizyjna przyjęła 
wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Wniosek 
Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Teraz proszę o przedstawienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego Pana Romana Matyję. 

Bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

Komisja spotkała się w dniu 30 maja br. w sprawie dokonania analizy sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2015 rok. Pan Prezydent przedstawił Komisji (…) szerokie sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu  
za 2015 rok. Ja spróbuję odnieść się do kilku najważniejszych parametrów zawartych w tym sprawozdaniu,  
ponieważ Pan Prezydent przedstawił większość albo wszystkie te argumenty, które zostały na naszej 
Komisji omówione. 

Szanowni Państwo, dochody budżetu, jak zostało już powiedziane, 812 mln, a więc 104% zaplanowanych. 
Udział oczywiście w tym wzroście miał i to znakomity udział, czyli podatek PIT – i tutaj można powiedzieć, 
że podatek ten wzrósł o 20 mln w stosunku do roku 2014. I drugi też element, bardzo ważny, stanowiący 
o kondycji naszych przedsiębiorców, to jest to, że w podatkach i opłatach, a szczególnie w podatku  
od czynności cywilnoprawnych wpłynęło do Miasta 10 mln zł, a więc stanowi to, że wśród naszego Miasta 
odbywa się duża wymiana nieruchomości, zakupy i sprzedaże, co stanowi o tym, że przedsiębiorcy działają 
w dobrych albo bardzo dobrych warunkach. Jest to oczywiście wzrost o 29% w porównaniu z 2014 rokiem.  

Jeżeli chodzi o subwencję. Tutaj, jak co roku, subwencja w 100% wpływa do naszego Miasta i ona jest 
dzielona przede wszystkim na subwencję oświatową, która wynosi 193 mln. Ogólnie subwencji wpłynęło 
201,5 mln.  

Jeden z ważnych elementów to są dochody majątkowe. I tutaj były dochody rzędu 22 mln, a dochody  
z samego majątku to 7 mln. To następuje stabilizacja ze względu na racjonalną politykę sprzedaży 

nieruchomości i zmiany stosunków własnościowych, m.in. jeżeli chodzi o zmiany stosunków 
własnościowych dotyczących przejścia wieczystego użytkowania na prawo własności. 

Wpływy z Unii Europejskiej były można powiedzieć skromne, ale to wynika z tego, że zakończył się okres 
rozliczeniowy 2007-2013 i były one 15 mln zł.  

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki ogółem sięgnęły 784 mln i zostały zrealizowane w niecałych 
95%. Bieżące wydatki to 676 mln, co stanowi 96%. 

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to jest znacząca kwota – 315 mln zł i stanowi 99% wszystkich wydatków 
zaplanowanych z tego tytułu. 

Kwota na remonty to 14 mln zł i stanowi to wykonanie 97% zaplanowanego. 

Ważny element – obsługa długu Miasta. Wydano na to 5,8 mln zł, a więc 3 mln mniej niż planowano,  
ze względu na to, że budżet zamknął się nadwyżką i niezaciągnięto dodatkowych kredytów. 

Majątkowe wydatki – to jest tutaj można powiedzieć stopień realizacji najsłabszy, bo osiąga tylko 86%  
i przez to niewydatkowano 17 mln z pozycji zaplanowanych.  

Ważnym albo bardzo ważnym elementem jest nadwyżka operacyjna. To są pieniądze, które pozostają dla 
Miasta po wpłaceniu na bieżącą działalność. Inaczej mówiąc pieniądze do zainwestowania w różnej formie, 

m.in. wykorzystanymi do spłaty raty kredytu, która sięgała 35 mln zł. Ta nadwyżka operacyjna to jest  
114 mln zł, ona jest najwyższa od trzech lat, od wszystkich lat jakie ja pamiętam; a powiem, że trzy lata 
temu była 55 potem 87... – cztery lata temu 55, 87 i 108, dzisiaj 114. Tak wykonany budżet spowodował 
nadwyżkę i wynosiła ona 28 mln zł. To trzeci budżet zamknięty nadwyżką; trzy lata temu 24 mln, potem 
58, a teraz 28. Kwota długu Miasta spadła w związku z tym do 154 mln zł i to daje nam bardzo dobry 
współczynnik – o tym mówił Pan Prezydent, ale do tego należy się odnieść kompleksowo, bo to (…)  
są główne elementy makroekonomiczne naszego Miasta i one stanowią o stanie faktycznym Miasta,  
o możliwościach naszego Miasta i miasto przy tej kondycji finansowej jest w czołówce miast polskich.  
Co za tym idzie, jesteśmy Szanowni Państwo przygotowani do aplikowania o następne środki  
na przyszłość, m.in. głównych inwestycji: Międzyrzeckiej, Krakowskiej, Szpitala Ogólnego i bez obawy  
o przyszłość. 
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Po przeprowadzonej dyskusji odbyło się głosowanie. W głosowaniu osiem osób wypowiedziało się  
za pozytywną opinią i trzy osoby się wstrzymały. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Przechodzimy do wystąpień klubowych. Jako pierwszy bardzo proszę – w imieniu Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

te sprawozdania dosyć obszernie zostały już przedstawione, postaram się je skrócić maksymalnie, ale 
niestety nie da się kliku liczb nie powtórzyć. 

To, co przed chwilą powiedział Pan Przewodniczący, właśnie dochód ogółem wynosił (…) ponad 812 mln zł 
– na to składają się opłaty i podatki; takie wykonanie opłaty i podatki w kwocie około 201 mln zł. Takie 
wykonanie zostało osiągnięte w wyniku m.in. dzięki zwiększającej się powierzchni użytkowej, mieszkalnej  
i przemysłowo-usługowej. Udziały w podatkach to 241 mln zł. Szczególny wzrost dotyczy właśnie (…) 
wpływu z podatków PIT i w tym, w wyniku poprawiającej się akurat koniunktury w kraju, wzrostu 
gospodarczego oraz dobrej pracy naszych bielskich przedsiębiorców. 

Subwencja ogólna około 201 mln jest to kwota jak wpływa do naszego budżetu i oczywiście była 

zrealizowana w pełni.  

Wydatki ogółem to około 784 mln zł, zrealizowane zostały na poziomie 94,5% planu po zmianach. Wydatki 
bieżące w 96%, z czego wydatki osobowe wykonano w 99%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 
86,3% planu po zmianach. To najsłabsza akurat strona wykonania ubiegłorocznego budżetu, gdyż pomimo 
11 uchwał zmieniających budżet w ciągu roku oraz 44 zarządzeń Prezydenta nie wydatkowano 16 mln zł 
na inwestycje. Dlatego też, jak wykazano w przedłożonym Radzie sprawozdaniu, w ramach zadań 
inwestycyjnych nie zostały wykonane inwestycje m.in.: rozbudowy dróg, budowa parkingu, monitoringu 
wizyjnego, rozbudowa bulwarów straceńskich. 

Podsumowując, dochody Miasta zrealizowano pozytywnie dzięki poprawiającej się sytuacji 
makroekonomicznej oraz dużej aktywności mieszkańców Bielska-Białej. Jednak pomimo wielokrotnych 
zmian i korekt zapisów uchwały budżetowej nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań 
inwestycyjnych. W związku z powyższym Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wyrazi swoją opinię  
w głosowaniu co do tego sprawozdania. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, bardzo proszę Pan Przewodniczący Klubu 
Krzysztof Jazowy.” 
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Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Koleżanki, Koledzy, Szanowny Panie Prezydencie, 

po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu przez Radnych Platformy Obywatelskiej budżetu za 2015 
rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziliśmy, że budżet został 
wykonany prawidłowo, co przedstawiają cyfry i wskaźniki. Zwrócę uwagę tylko na kilka cyfr i wskaźników. 

Dochody wyniosły 812 mln, wydatki 784, różnica między dochodami a wydatkami wyniosła na koniec roku 
28 mln zł. Faktem jest, że miasto nie tylko nie zaciągnęło ani złotówki nowego kredytu, to spłaciło 35 mln 
obecnych kredytów i pożyczek. Dzięki temu zadłużenie Miasta, które wynosiło na koniec 2014 roku  
187 mln, spadło do 154 mln zł na koniec 2015 roku. Wskaźnik zadłużenia dla naszego Miasta na koniec 
2015 roku wyniósł 4,94%. Trzeba przyznać, że jest to kolejny świetnie wykonany budżet na przestrzeni 
ostatnich lat, tym samym miasto Bielsko-Biała wypada znakomicie na tle innych miast. Dzięki temu,  
że przez lata miasto wydawało rozsądnie pieniądze i nie zadłużało się do maksymalnej wysokości 
wskaźników, w nowej perspektywie środków unijnych będziemy mogli z nich korzystać na dużo wyższą 

skalę niż inne miasta, co zapewni dalszy dynamiczny rozwój naszego Miasta. 

W związku z powyższym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium za 2015 rok Panu Prezydentowi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Teraz w imieniu Klubu Wyborców Jacka Krywulta bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo. 

Stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej i zaopiniowania wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015. 

To wyjątkowy budżet, który pod względem kluczowych wskaźników odznacza się nie tylko na tle 
dotychczasowych naszych budżetów, ale też budżetów innych miast. Wysokie wykonanie dochodów, 
przekraczające założony plan, wyższe od wydatków, powoduje, że wynik budżetu za rok 2015 jest dodatni. 
To spowodowało brak konieczności zaciągania kredytu bankowego i jednocześnie zmniejszenie łącznej 
kwoty zadłużenia Bielska-Białej. Obserwowaliśmy realizację wielu inwestycji, głównie tych drogowych, 
zresztą tak bardzo potrzebnych. 

Budżet 2015 roku uzyskał pozytywną opinię RIO, a także Komisji Rewizyjnej, która w głosowaniu jawnym 
poparła budżet jednogłośnie. Ocenę dotychczasowych działań Prezydenta i prowadzonej polityki 
zrównoważonego rozwoju Miasta wystawił serwis internetowy „Polityka Insight”, który na zlecenie Fundacji 
Schumana przygotował ranking miast zrównoważonych EUROPOLIS 2016. Nasze miasto zostało 
sklasyfikowane na trzeciej pozycji i jest to najlepszy wynik w województwie śląskim. Przed nami „o włos” 
tylko Warszawa i Sopot. Ocenie zostało poddanych łącznie 66 polskich miast na prawach powiatu. Ranking 
uwzględnia takie obszary funkcjonowania jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka, czyli 
cztery wymiary zrównoważonego rozwoju, które decydują o jakości życia.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Radni zrzeszeni w Klubie Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta 
pozytywnie opiniują wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015 i będą głosowali za udzieleniem 
absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej Panu Jackowi Krywultowi. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę o przedstawienie swojego stanowiska Panią Radną Małgorzatę Zarębską.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska Niezależni.BB 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, 

przedstawiając Stanowisko Stowarzyszenia Niezależnych.BB w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu 
Miasta za rok 2015, chcę zwrócić uwagę na następujące elementy oceny. 

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska zmieniała plan finansowy 11 razy. Zasadnym staje się więc 
pytanie, co właściwie teraz poddajemy ocenie, bo przecież nie uchwałę budżetową z 30 grudnia  
2014 roku? Kształt budżetu pod koniec roku był już wyraźnie inny niż na początku. Jeśli Prezydent 
dysponuje komfortową większością w Radzie, można w trakcie roku dowolnie zmieniać budżet, 
dostosowując go do zmieniających się okoliczności. Osiągnięcie tą metodą doskonałych wskaźników 
statystycznych nie jest specjalnie trudne.   

W ubiegłym roku udało się zmniejszyć zadłużenie Miasta i to jest niewątpliwie zjawisko pozytywne. 
Niestety, na ocenę tego faktu rzutuje powód: osiągnięto to przede wszystkim ze względu  
na niewykorzystanie środków przewidzianych na inwestycje (prawie 17 mln zł). Ocenę wykonania 
inwestycji przedstawię osobno.  

Notujemy kolejny rok wzrostu dochodów podatkowych od osób fizycznych (PIT – o prawie 10%) oraz 
podatku od nieruchomości, jednocześnie nie osiągnięto zakładanego poziomu dochodów podatkowych  
od przedsiębiorstw (CIT). W naszej opinii taka struktura wpływów podatkowych jest niekorzystna, oznacza 
bowiem rosnące obciążenia podatkowe mieszkańców i relatywnie malejące wpływy z działalności 
gospodarczej. Tu jednak warto zauważyć, że ten trend w niewielkim stopniu zależy od działań samorządu.  

Od sprawności samorządu zależy już jednak pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej; w tym dziale 

wykonanie planu po zmianach wyniosło zaledwie 65%.  

Naszym zdaniem niedostateczna jest jakość nadzoru nad podległymi jednostkami. Jeden z przykładów: 
Beskidzkie Centrum Onkologii ze zwiększającym się długiem, zagrażającym funkcjonowaniu szpitala. Skoro 
miasto zdecydowało się przejąć odpowiedzialność za tę placówkę, musi teraz skutecznie nadzorować 
kondycję finansową szpitala; najwyraźniej Panu Prezydentowi to się nie udaje. 

Przykład 2: zmniejszająca się ilość pasażerów i sprzedanych biletów w MZK (w ciągu dwóch lat nastąpił 
spadek sprzedaży o 565 tys. biletów, bielskie autobusy przewiozły o prawie 2 miliony pasażerów mniej). 
Taka sytuacja przekłada się bezpośrednio na wysokość dopłat z budżetu, nie mówiąc już o jakości 
świadczonych usług. 

Negatywnie oceniamy wykonanie planu inwestycyjnego – zaledwie 86% w stosunku do planu.  
Nie zrealizowano wielu istotnych zamierzeń inwestycyjnych, jak choćby: 
 modernizacja przystanków – 70 % wykonania, 
 adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krasińskiego 20 – wykonanie 0%, 
 monitoring wizyjny – wykonanie 11%, 
 budowa parkingów terenowych – wykonanie 0,05% (warto żeby mieszkańcy wiedzieli, że na budowę 

parkingów z zaplanowanych w ubiegłym roku ponad 1 mln zł udało się wydać 580 zł i 37 gr), 
 nie utworzono także planowanej w ubiegłym roku bazy dokumentów planistycznych i nie 

zautomatyzowano procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii – obu zadań nawet nie 
rozpoczęto, a mają one istotny wpływ na jakość obsługi mieszkańców i inwestorów. 

Wpływ na tak niskie wykonanie planu inwestycji miały nie tylko czynniki zewnętrzne, obiektywne, ale także 
zwyczajne błędy w zarządzaniu. Jak inaczej wytłumaczyć umieszczenie w planie inwestycji remontu sali 
rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdy miasto nie miało tytułu prawnego do realizacji tej 
inwestycji, gdyż właścicielem jest Skarb Państwa? 

Bliższe przyjrzenie się wykonaniu budżetu w zakresie inwestycji obala jeden z mitów, skutecznie dotąd 
podtrzymywanych przez ratuszową propagandę: że nawet, jeżeli obecna ekipa niedomaga w pewnych 
kwestiach, to jednak rządom Prezydenta towarzyszy rozmach inwestycyjny, a kolejne inwestycje  
są realizowane sprawnie i w terminie. Otóż ani sprawnie, ani w terminie. Nad stadionem nie chciałabym 
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się tutaj wręcz znęcać – myślę, że są lepsi – ale warto zadać sobie pytanie, o ile wzrosły koszty budowy 
stadionu z powodu opóźnień w realizacji tej inwestycji? O Ile został przekroczony początkowy kosztorys, 
pomimo wyliczeń z dnia dzisiejszego Pana Prezydenta.  

Jeszcze wyraźniej inwestycyjną nieporadność Urzędu widać na przykładzie ZGO i zakładu w Lipniku. Błędy 
na etapie planowania i realizacji inwestycji i spowodowały nie tylko smród w połowie Miasta, ale także 
konieczność wydania kolejnych milionów złotych na poprawę tej sytuacji.  

Podobnych przykładów można by podać znacznie więcej: parkingi wielopoziomowe budujemy już kolejną 
kadencję a przystanki, jeżeli będziemy wymieniać w tym tempie, to myślę, że do połowy wieku 
powinniśmy zdążyć. W terminie, zgodnie z kosztorysem, zbudowano chyba tylko marmurowe toalety. Czas 
spojrzeć prawdzie w oczy – w Mieście nie mamy rozmachu inwestycyjnego i mamy, można byłoby rzec,  
inwestycyjną nieporadność. Ktoś w końcu może mniej bojąc się, mógłby powiedzieć nawet  
za Andersenem, że „Król jest nagi!”. 

Wracając za absolutorium, nie głosowałam za tym budżetem, (…) jest on dziełem prezydenckiej 
większości, do której Niezależni nie należą, natomiast biorąc pod uwagę dwie rzeczy, o których Pan 

Prezydent tutaj mówił, mianowicie to, że udział dochodów własnych w budżecie wzrósł z 61% do 64%,  
a to oznacza większą samodzielność finansową gminy oraz trudno zbagatelizować pozytywne tendencje, 
przede wszystkim to, że nie trzeba było zaciągać planowanego kredytu na pokrycie deficytu i udało się 
przez to zmniejszyć zadłużenie Miasta, nie chcąc być opozycją dla samej opozycji, wstrzymam się  
od głosu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Szanowni Państwo, dyskusja się odbyła, zgodnie z procedurą będziemy przechodzić do głosowania. 
Przypomnę, że jesteśmy w punkcie numer 7. Zakończona została łączna dyskusja i w tej chwili głosujemy 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2015 rok” 
wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2015”.  

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 8 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 379, tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2015. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta, a Pan Prezydent Jacek Krywult uzyskał absolutorium za rok 2015. 

Serdecznie gratuluję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 
 

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

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, (…) punkt numer 9, Druk Nr 389, tj.: Podjęcie 
uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała w sprawie zmian budżetu. Tą uchwałą proponuje się…”. 

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

„Pani Skarbnik, a mogę Pani przerwać, bo teraz dostrzegam, że Pan Prezydent pewnie po głosowaniu nad 
absolutorium chciał zabrać głos.  

Przepraszam Panie Prezydencie. Proszę bardzo.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

ja chciałem podziękować za ocenę wykonania budżetu. Dziękuję za głosowanie. Ja myślę, że sukces, który 
został odniesiony, bo czy komuś się to podoba czy nie, to sukces jest Miasta, bo wyniki są sukcesem.  
Jest to wspólne dzieło, bo przecież sam Prezydent i nawet urzędnicy sami nie robią też. Naprawdę myślę, 
że Radni też mają bardzo duży udział w tym przecież, a może kluczowy nawet, że takie wyniki  
są i niektórzy może się wstydzą swoich wyników, ale to już jest indywidualna sprawa. Myślę, że udało nam 
się wiele uzyskać i myślę, że (…) są takie momenty, że można oczywiście do wszystkiego mieć jakieś 
uwagi i można krytykować i znaleźć w każdej rzeczy w całości tę przysłowiową dziurę, natomiast są pewne 
fakty i myślę, że powinniśmy mieć satysfakcję jako mieszkańcy, a szczególnie my, nie tylko Radni, przecież 
prezydent, ci którzy działają w Mieście, z takiej oceny zewnętrznej, która jest. I bez względu  
na to cobyśmy tutaj dzisiaj nie powiedzieli to ta ocena zewnętrzna jest bardzo wysoka. Czasami oczywiście 
to jest przykre, zewnętrzna ocena – jest przez niezależne gremia – jest wyższa niż wewnątrz, ale to tak już 
od dawna jest, że najgorzej „być prorokiem we własnym kraju”. Ja w każdym razie dziękuję za całoroczną 
współpracę i dziękuję za to cośmy wspólnie osiągnęli, za wynik głosowania. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz wracamy do punktu. Bardzo proszę Panią Skarbnik.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała w sprawie zmian budżetu. Tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu następujące kwoty, 
mianowicie: 
 środki uzyskane przez MZD z tytułu (…) zwrotu kosztów postępowania sądowego z przeznaczeniem dla 

MZD, 
 środki które uzyskaliśmy w dziale „Transport i łączność” z budżetu państwa, z rezerwy subwencji 

ogólnej na inwestycje – ulicę Lipnicką, Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka,  
 środki, wyższe dochody z tytułu Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wydatki dla Straży, 
 wpływy z różnych wpływów dotyczące oświaty, również z przeznaczeniem dla tych jednostek  

i placówek oświatowych,  
 w zakresie ochrony zdrowia mamy również uzyskane odszkodowanie przez Środowiskowe Centrum 

Pomocy przez firmę ubezpieczeniową z tytułu „za zalane pomieszczenia” z przeznaczeniem dla tej 
placówki na wykonanie tego remontu,  

 w „Pomocy społecznej” mamy również zwiększenie z różnych wpływów, w tym głównie dotyczy  
to środków, które podpisaliśmy w ramach umowy (…) z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr 
Grodzki na realizację projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” również z różnych tytułów wpływy, w tym głównie 
dotyczy to dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na tzw. „zielone szkoły”, 

 w zakresie „Gospodarki komunalnej” mamy darowiznę dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt z przeznaczeniem dla tej placówki zgodnie z wolą darczyńców  

 i zwiększenie wydatków na kwotę ponad milion złotych – dotyczy to głównie środków, które musimy 
przywrócić w tym tegorocznym budżecie; są to środki dotyczące ochrony środowiska, które w zeszłym 
roku nie zostały wykorzystane, to jest ponad prawie 943 tys. zł 

 i środki, które planuje się przeznaczyć dla „Kultury i sztuki”, m.in. dla Wydziału 60 tys. 

I te wydatki proponuje się sfinansować: 
 większymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, tj. 200 tys. w związku z nieplanowanymi 

wpływami zaległości z roku ubiegłego,  
 zmniejszeniem wydatków w kwocie 800 tys. – związane to jest z zadaniami dla geodezji i kartografii 

gdzie mamy szansę uzyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, w związku z tym środki własne 
możemy zadysponować na inne cele 

 i drobna kwota – wynika to ze zwiększenia deficytu, którego źródłem pokrycia są wolne środki,  
jest to kwota 3,5 tys. zł. 

W tej uchwale również wprowadzamy zmiany w załączniku dotyczącym zadań, które finansowane  
są z udziałem środków unijnych i to jest to zadanie, o którym już mówiłam, dotyczy to wspólnego 
programu realizowanego ze Stowarzyszeniem Teatr Grodzki. Jak również zmiany w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej – jest tu przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi tego Zakładu,  
jak również pomiędzy wydatkami majątkowymi na różne zadania w ramach środków, którymi dysponuje 
ZGM. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również Komisja oczywiście Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego. 

Bardzo proszę o zabranie głosu – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Mam pytanie do punktu 10, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, czy kwota 
zabezpieczona w kwocie ponad 840 tys. zł na przyłącza według planów wystarczy do końca roku, czy tam 
trzeba będzie tę kwotę zwiększać? Jak wygląda teraz sytuacja z przyłączami? Bo to były dosyć wysokie 
środki przy budowie kanalizacji, a w tej chwili faktycznie trwa proces przyłączy i czy wszyscy mieszkańcy 
Bielska-Białej mogą liczyć na to, że jeżeli będą się podłączali do kanalizacji AQUA, będą mogli uzyskać  
to dofinansowanie z Wydziału Ochrony Środowiska? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę – widzę, że Pan Naczelnik Januchta będzie odpowiadał. 

Bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, oczywiście te środki na wykonywanie przyłączy są zagwarantowane, wręcz 
namawiamy i prowadzimy akcję i administracyjną, i taką poniekąd karną poprzez jak gdyby nakładanie 
mandatów przez Straż Miejską, aby właśnie te przyłącza były wykonywane, a tą zachętą mają być dotacje 
i te środki są zapewnione. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 390, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę, ponownie Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tu przeniesienia (…) – trzy pozycje. Dotyczy to m.in.: 
 przeniesienia pomiędzy działami [środków], którymi dysponuje (…) MZD – chodzi tu o toczące się 

postępowanie sądowe w celu zawarcia ugody; przeniesienie środków, 
 następne przeniesienie dotyczy działu „Oświata i wychowanie” i „Kultura” – (…) są to środki, które 

zadysponowała Rada Osiedla dla szkoły nr 10; ponieważ to zadanie będzie realizowane w dziale 
„Kultura”, więc konieczne jest przeniesienie tych środków 

 i kolejna zmiana również dotyczy „Oświaty”, ale są to środki, którymi dysponuje Wydział Inwestycji; 
ponieważ pozostały oszczędności w wyniku przetargu na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących [przy ul. Jutrzenki]” – przenosi się te oszczędności na adaptację 
budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury, Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz 
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 zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 391 plus korekta Załącznika Nr 2, tj. podjęcie uchwały  
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta uchwała zawiera również zmianę dotyczącą Załącznika Nr 2. W związku z jednym zadaniem 
inwestycyjnym, które zostało dodane, zmiany zostały dodane w tej uchwale. Więc tak: 
 jeżeli chodzi o samą uchwałę, ona konsumuje te zmiany budżetu i w budżecie, które dotyczą zadań 

wieloletnich, które we wcześniejszych uchwałach omawiałam,  
 dotyczy to zmian również projektów miękkich, które realizują szkoły, w związku z tym,  

że zmniejszeniu ulegają w tych zadaniach limity zobowiązań, po uwzględnieniu wykonania wydatków 
na 31 maja 2016 roku,  

 oprócz tego są tutaj jeszcze dwie pozycje dodane – chodzi o zadania, które będą realizowane  
w przyszłym roku; (…) ponieważ planuje się złożyć dwa wnioski o dofinansowanie projektów  
– będzie to jeden projekt dotyczący seniorów, czyli „Porada seniora”, natomiast drugi będzie dotyczył 
najmłodszych – wobec tego konieczne jest zapisanie tego w Wieloletniej prognozie finansowej, 

pomimo że wydatki dotyczą 2017 roku, 
 oprócz tego są tutaj jeszcze zmiany pomiędzy zadaniami, które realizuje Wydział Informatyki  

– (…) związane z Wydziałem Geodezji i Kartografii. 

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały, wraz z korektą, obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru cmentarza w Białej wzdłuż ul. Cmentarnej, 
dla parafii p. w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 376, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru 

cmentarza w Białej wzdłuż ul. Cmentarnej, dla parafii p. w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

tym razem chciałem wystąpić o przydział dotacji celowej na remont muru. Właściwie ta okazja nadarzyła 
się dlatego, że ma być zmieniana nawierzchnia ulicy Cmentarnej, w związku z tym jest kapitalna możliwość 
żeby nareszcie przywrócić zarówno rzędne chodników, jak i niweletę drogi do poziomu pierwotnego. (…) 
Została wykonana ekspertyza konstrukcyjna muru, z której jasno wynika, że należy zrobić stabilizację 
fundamentów, następnie należy poprawić uszkodzone filary, zlikwidować szczelinę między nagrobkami, 
nakrywy kamienne i wyspoinować wątek ceglany, ale przede wszystkim nareszcie zdarzy się możliwość 
remontu bramy głównej i korektą przywrócenie wysokości wejścia furt z jednej, jak i z drugiej strony.  
Tym razem proponuję dotację w wysokości 50 tys. zł, co jest 50% kosztów całości wykonania.”. 

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

„Dziękujemy. 

Widzę, że Pan Prezydent zgłosił się do głosu.”. 

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

„Tak, bo Pan Konserwator się tu trochę pomylił – zdaje się nie po raz pierwszy – że nie on przyznaje i nie 
on wnioskuje, tylko Prezydent Miasta wnioskuje. I wszystkie trzy uchwały, które są, projekty uchwał, które 
są, to są propozycje prezydenta miasta, które w moim imieniu przedstawia Pan Konserwator.  
Tak dla porządku tylko chciałem. 

Dziękuję.”. 

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

„Ale nie musimy prosić Pana Konserwatora żeby przepraszał? Nie? Dobrze. 

To przechodzimy do głosowania; dla wszystkich Radnych to było jasne, o co chodzi. 

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów”, położonej  
w centrum Bielskiego Syjonu przy Placu Marcina Lutra 

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

„Przechodzimy do kolejnej uchwały podobnego typu, to jest Druk Nr 377, punkt numer 13: Podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym  
do rejestru, tj.: remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów”, położonej w centrum Bielskiego 
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Syjonu przy Placu Marcina Lutra. 

Bardzo proszę – Pan Kubańda ponownie.  

Bardzo proszę żeby Pan się precyzyjnie wyrażał, bo Pan Prezydent jest czujny dzisiaj.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. Przepraszam. 

Proszę Państwa tym razem, w związku z obchodami 500-lecia Reformacji, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Jan Szarek wystąpił z inicjatywą rewitalizacji Studni Pastorów, która jest zlokalizowana w centrum 
założenia Bielskiego Syjonu. Studnia ta w tej chwili jest jak gdyby w szczątkowej formie. Jest to granitowa  
tumba, która kiedyś była częścią grobowca. Brakuje tam płyty, którą trzeba byłoby nakryć, a poza tym 
przez dłuższy czas użytkowania tego, wszystkie te elementy się rozwarstwiły i należałoby to wszystko 
scalić. W związku z tym proponuję kwotę na wykonanie tego zadania w wysokości 10 tys. złotych.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i części 
dachu budynku przy ul. Podcienie 13 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14 porządku obrad, Druk Nr 387, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i części dachu budynku przy ul. Podcienie 13. 

Bardzo proszę.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Budynek przy ul. Podcienie nr 13 jest planowany do remontu zgodnie z planowym harmonogramem, 
zawartym w Wieloletnim Planie Działań na lata 2015-2019, zmierzającym do poprawy stanu faktycznego  
i estetycznego kamienicy. 

Kamienica ta wybudowana jest w XVII wieku, ale przez różnego rodzaju przebudowy oraz pożary została 
przebudowana; obecnie posiada skromne cechy barokowo-klasycystyczne. Remont będzie dotyczył 
remontu elewacji, samych podcieni oraz części dachu. Kwota przewidziana tym razem na dotację wynosi 
65.335,84 zł, co stanowi niecałe 50%, to jest 47% kosztów ogólnych.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Pan Prezydent na chwilę zgłosił się do głosu, ale… Dobrze. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 386, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XIII/214/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata [20]14-[20]20 został przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej w dniu 24 listopada ubiegłego roku i zgodnie z procedurami został przesłany do oceny do 
Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku tej oceny wprowadzono kilka drobnych uzupełnień w treści zapisów 
programu, niemających wpływu na merytoryczną część tego dokumentu.  

Zmianie uległa lokalizacja kilku projektów, pierwotnie zakwalifikowanych do obszaru rewitalizacji,  
co nie zmienia możliwości uzyskania przez beneficjentów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Kolejną zmianą, a właściwie uzupełnione zostały zapisy w zakresie powiązania programu z dokumentami 
strategicznymi miasta i jednocześnie, zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego, dodano do samego 
programu szczegółowe kierunki działań, które wpisują się w działania rewitalizacyjne celów naszego 
programu. Dopisanie tych działań umożliwi beneficjentom uzyskanie dofinansowania ze środków Unii  
 
Europejskiej dla projektów składanych już po przyjęciu naszego programu, bez konieczności wpisywania 
się na listę projektów, zamieszczoną w programie. 

Uzupełniony program uzyskał pozytywne opinie dotyczące odstępstwa od konieczności przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że obradowały nad projektem tej uchwały wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją 
Rewizyjną – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów 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 15a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu 15a, Druk Nr 392, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Godyń.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

przedstawiamy projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty 
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 18, stopy 
procentowej stanowiącej 2,5-krotność redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

Przedmiotowa nieruchomość zostaje sprzedana w wyniku przeprowadzonych rokowań, w efekcie których 
oferent zaproponował nabycie jej w dwóch ratach. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, cena nieruchomości sprzedanej w tym trybie może zostać rozłożona na raty, przy czym 
ustawa ta przewiduje zastosowanie stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli.  

Ustawa również dopuszcza zastosowanie innej stopy procentowej. Powyższe może jednak zastąpić  
po wyrażeniu zgody na powyższe przez Radę Miejską. Stąd przedstawiony projekt uchwały, o podjęcie 
której wnoszę. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wydając opinię 
pozytywną. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
 

 
Ad 15b 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” 

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

„Przechodzimy do punktu 15b, Druk Nr 393, tj.: Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

miasto Bielsko-Biała ubiega się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do zakupu busów przystosowanych właśnie do przewozu osób niepełnosprawnych,  
dla miejskich domów pomocy społecznej. Ponadto, zgodnie z warunkami konkursu, jest także 
koordynatorem i pełni rolę pośrednika dla innych podmiotów z terenu miasta, ubiegających się  
o dofinansowanie, a jest to: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, które również złożyło wniosek  
o dofinansowanie do busa dla prowadzonego przez siebie Domu Pomocy Społecznej, jak również Bielskie 
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” dla prowadzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zakładu 
Aktywności Zawodowej. Złożone projekty winny mieć odniesienie do samorządowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych i opierać się na zasadzie zgodności zapisów. 

Wnioskowane zadanie mieści się w ogłoszonym obszarze D „Likwidacja barier transportowych” i takie 
zadanie winien obejmować Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, stąd wnioskowana 
zmiana tej uchwały. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz oczywiście 
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – opinie są pozytywne. 

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 16 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo, 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

 
  

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, 

w ostatnich dwóch tygodniach kilkanaście osób zwróciło się do mnie z uwagami dotyczącymi utrzymania 
zieleni przydrożnej – są zasłaniane znaki, wysoka trawa ogranicza widoczność. Ja powtarzam to, co mi 
powiedziano.  

Proszono mnie o interwencję w tej sprawie, wyrażając opinię, iż najprawdopodobniej w bieżącym roku 
przewidziano niższy, gorszy poziom utrzymania tej zieleni, aniżeli w latach poprzednich. Tak to widzą 
uczestnicy ruchu, użytkownicy dróg.  

Bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak, którego nam mało jakoś dzisiaj. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję – postanowiłem się przypomnieć Panie Przewodniczący. 

A tak na poważnie, Panie Prezydencie chciałbym poruszyć jedną kwestię, a mianowicie skweru przy  
ul. Reymonta i Młyńskiej, to jest skwer na rogu tych ulic.  

Przy poprzedniej kadencji Rady Osiedla został on nazwany, urządzony jako skwer Księdza Stanisława 
Stojałowskiego. Została tam postawiona tabliczka pamiątkowa na tym skwerze, także rośnie okazałe 
drzewo – chyba dąb, który jest pomnikiem przyrody. Sprawa polega na tym, że mieszkańcy, którzy tam 
mieszkają, skarżą się, iż służb miejskie nie utrzymują w tym miejscu porządku. Mianowicie chodzi  
o to, że to miejsce było notorycznie rozjeżdżane przez parkujące samochody, zachwaszczone, ponieważ  
zbyt rzadko służby docierały tam z odpowiednim sprzętem, aby skosić trawę i chwasty. Mieszkańcy sami 

chodzą, prywatnym sprzętem, prywatnymi kosiarkami te chwasty wykaszają, sami naznosili kamieni żeby 
uniemożliwić parkowanie tam samochodów, ale są rozgoryczeni, że wielokrotnie sprawa była zgłaszana  
do właściwego Wydziału i nikt do tej pory nie interweniował.  

Miałbym prośbę, żeby przyjrzeć się temu miejscu i ewentualnie wprowadzić tam jakieś rozwiązania,  
aby to miejsce było bardziej zadbane.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Adam Ruśniak.”. 

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

„Ja trochę w podobnym duchu jak moi przedmówcy.  

Otóż mieszkańcy ulicy Wał Szwedzki w Starym Bielsku prosili żebym podziękował Panu Naczelnikowi 
Adamowi Grzywaczowi za szybką interwencję związaną z wykoszeniem takiego nieciekawego fragmentu 
obok drogi. Tam była kwestia też jakiegoś komfortu bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci wracających 
ze szkoły. I jednocześnie mieszkańcy proszą, żeby w sytuacji, kiedy Pan Naczelnik już upora się z tymi 
bieżącymi tematami porządkowo-wykoszeniowymi – tak to nazwę – żeby tam skierować siły na cały ten 
obszar ulicy Wał Szwedzki wokół grodziska w Starym Bielsku. Proszą, że tam gdzie to możliwe, żeby 
dokonać właśnie wykoszeń trawy oraz uporządkowania terenu. I bardzo dużo śmieci się tam znajduje  
w terenie dawnej fosy wokół grodziska i mieszkańcy proszą – z uwagi na to, że idzie sezon wakacyjny,  
na pewno wielu spacerowiczów będzie się tam pojawiać – żeby o to zadbać. I w ich imieniu ja również  
do tej prośby się dołączam. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„A ja nie o trawie i nie o drogach, ale o sporcie. Jako kobieta, Radna i jako przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, chciałam się z Państwem tak przed wakacjami podzielić pewną 
sentencją i spostrzeżeniem na temat piłki nożnej.  

Dziś….”. 

  
Głos z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Kobiet.”. 

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

„…jeszcze nie było, tak że postaram się króciutko.”. 

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

„Ale kobiet czy mężczyzn, czy…?”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Mężczyzn oczywiście, Panie Przewodniczący. 

To też dotyczy kobiet, bo ich mężowie i partnerzy oglądają piłkę nożną. 

Dziś w trakcie trwania Mistrzostw Europy, kiedy wszystkie serwisy informacyjne zaczynają się od doniesień 
ze stadionów, a wizerunki reprezentantów Polski ozdabiają każdą możliwą powierzchnię reklamową i kiedy 
piłka nożna stała się częścią życia każdego z nas, możemy w pełni dostrzec siłę tej dyscypliny.  

Widząc tłumy Polaków zafascynowanych tym sportem, nikt nie ośmieli się powiedzieć, że to tylko  
22 mężczyzn biegających za piłką. To dużo więcej. To emocje, wspólnota, nadzieja i radość dzielona  
z najbliższymi. Na co dzień, gdy nie koncentrujemy się na reprezentacji narodowej, tę rolę przejmują 
reprezentacje „małych ojczyzn”, czyli kluby z rodzimego miasta, które integrują lokalne społeczności  
i przynoszą dumę mieszkańcom.  

W Bielsku-Białej od wielu lat taką rolę pełni Klub Podbeskidzia Bielsko-Biała, który przed pięciu laty,  
po raz pierwszy w historii naszego Miasta wspiął się do krajowej elity piłkarskiej, godnie reprezentując 
Miasto i region. Teraz, pomimo degradacji do I ligi, Klub nadal będzie stanowił ważny element życia 
społecznego i odgrywał znaczącą rolę w promocji Bielska-Białej i Podbeskidzia jako terenu położonego  
u stóp Beskidów. 

Działalność Klubu to nie tylko organizacja i rozgrywanie meczów piłkarskich. Podbeskidzie to instytucja 
funkcjonująca niezależnie od tempa rozgrywek, działająca na płaszczyźnie integracyjnej i biznesowej, 
edukacyjnej, promocyjnej, często włączająca się akcje społeczne i charytatywne. Wystarczy spojrzeć  
na kalendarz imprez organizowanych przez Klub. Turniej Mini Mistrzostwa Europy, w którym wzięło udział 
blisko 200 młodych chłopców i dziewczynek z Bielska-Białej i okolic. To wspaniała promocja sportu wśród 
najmłodszych, ale też czas dla rodzin, ponieważ całe rodziny wspierały zmagania młodych zawodników  
z trybun, uczestnicząc w zorganizowanym przy okazji festynie. 

Częste są odwiedziny zawodników w ramach akcji „Twój pierwszy WF”. Autorytet znanych zawodników 
wykorzystywany jest do zachęcenia dzieci do aktywności sportowej. Klub w swojej strategii mocno stawia 
na najmłodszych kibiców, organizując dla nich konkursy, zabawy, atrakcje podczas meczu, umiejętnie 
wplatając w to akcenty lokalnego patriotyzmu i edukacyjne. 

Stale wpinane w harmonogram imprez są także akcje krwiodawstwa „Oddaj krew, idź na mecz”; 

rokrocznie gromadzą setki osób, dzięki którym potrzebna krew trafia do pacjentów lokalnych szpitali. 
Zbierane są artykuły dla podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W okresie 
świątecznym Klub wspiera inicjatywy Caritasu, akcji „Szlachetna Paczka” i innych. Wszystko to służy 
budowaniu spójnego, pozytywnego postrzegania Klubu, ale i miasta, które jest nieodłącznie z Klubem 
związane.  

Właśnie aspekt promocji miasta wydaje się kluczowy. Przez pięć lat obecności w kstraklasie Bielsko-Biała 
pojawiło się w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych, w serwisach radiowych i w prasie 
ogólnopolskiej. Logotyp Bielska-Białej na koszulkach zawodników widywany był w całym kraju. O Bielsku 
mówiło się dużo i bardzo często mówiło się dobrze. Miasto osiągnęło pozycję jako miasta wspierającego 
sport. To znajduje potwierdzenie w liczbach. Raport mediowy, przygotowany na zlecenie klubów wskazuje, 
że liczba ekspozycji marki Bielsko-Biała w mediach ogólnopolskich wynosiła blisko 1.200, co daje średnią 
aż 40 ekspozycji dziennie. Średni miesięczny wynik AVE, czyli wartość reklamowa ekspozycji, wynosi  
300 tys. zł miesięcznie – tyle Miasto musiałoby wydać, aby uzyskać podobną reklamę.  

Ponadto sam Klub generuje sporą rzeszę odbiorców. Klubowe socjal media śledzi ponad 50 tys. 
użytkowników, strona odwiedzana jest przez średnio 10 tys. osób dziennie. Kolejne tysiące oglądają 
produkowane przez klubową telewizję materiały filmowe, na bieżąco informujące o wydarzeniach  
w „Podbeskidziu”. Dzięki działalności Klubu wiele osób z regionu z dumą nosi elementy garderoby: czapki, 

szaliki, koszulki z nazwą „Podbeskidzie Bielsko-Biała”. Czy można w większym stopniu wyrazić swoje 
przywiązanie do miasta, regionu i Klubu? 

„Podbeskidzie” ponadto to nie jest bierny i roszczeniowy Klub, który czeka tylko na wsparcie z publicznych 
środków. Aktywność Klubu, jego Prezesa w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania, liczba 
pozyskiwanych sponsorów i ich partnerów, odbija się już szerokim echem w branży marketingu 
sportowego. „Podbeskidzie” w tym zakresie nie zwolniło z tempa nawet po spadku do I ligi. Przyjęta przez 
Prezesa Mikołajko strategia biznesowa, polegająca na pozyskiwaniu nawet niewielkich partnerów, których 
duża liczba stanowić będzie wyraźne wsparcie dla Klubu, zdaje egzamin. Klub jest coraz mocniejszy  
i stabilniejszy, dobrze zorganizowany i sprawnie funkcjonujący, mimo kryzysu sportowego.  
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Przez lata swojego (…) istnienia „Podbeskidzie” stało się ważnym elementem miasta i całego regionu. 
Stało się wizytówką promującą Bielsko-Białą na zewnątrz, dzięki czemu o Mieście często słyszała cała 
Polska. Klub jest dobrem wspólnym dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej. Miasto nie może się  
go wyrzec i odwrócić się przy pierwszym sportowym potknięciu, ponieważ już na zawsze wpisał się  
w historię nie tylko sportową naszego miasta. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik, Straconka.”. 

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

„Nie występuję tu w „Sprawach różnych” jako Straconka, ale miły akcent, bo Wydział Duszpasterstwa 
Rodzin, jak i Caritas naszej diecezji chcieli Panu Prezydentowi, poprzez moją osobę, podziękować  
za objęcie honorowym patronatem tej uroczystości oraz wszelkie działania, które były czynione przez 
służby do tego, żeby ta impreza w naszym Mieście się odbyła. I stosowny list właśnie chcę przekazać Panu 
Prezydentowi.”. 

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

„Bardzo dziękujemy. Dołączamy się do podziękowań Panie Prezydencie, zwłaszcza że wręczone przez tak 
szacownego obywatela miasta. 

Bardzo proszę kolejnego szacownego obywatela – bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Ja w dwóch kwestiach. Jedno dotyczy nawierzchni, właściwie jej braku, na parkingu przy stacji kolejowej 
PKP. To jest ten parking taki wzdłuż torów przy peronie pierwszym. (…) Z moich informacji wynika,  
że my – jeżeli to jest nasz parking, bo z moich informacji wynika, że tak – (…) pobieramy za to opłatę,  
co wydaje mi się, że jest bezzasadne, jeżeli ta nawierzchnia wygląda w taki a nie w inny sposób.  

A druga kwestia (…), po ostatnich ulewach na przejściu dla pieszych przy ul. Wyzwolenia – to jest  
to przejście dla pieszych, gdzie po prawej stronie jest Klinika Stomatologiczna – asfalt w bardzo dużej 
mierze wybrzuszył się i stwarza to zagrożenie dla pieszych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Chciałam podziękować. (…) Na zeszłej sesji składałam interpelację w sprawie zagrożeń w związku  
z niewidocznym przejazdem przy ul. Bajki. Dziękuję – przynajmniej te zarośla, które tam bardzo 
przeszkadzały, [ograniczały] widoczność, zostały wycięte, poprawił się stan tego przejazdu. I w odpowiedzi 
na interpelację otrzymałam odpowiedź, że (…) Zarząd zwróci się do PKP o dalsze utrzymanie. I proszę 
żeby to było dotrzymane i dziękuję za to, co do tej pory zrobione. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Pani Radna. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tych spraw, jeśli to możliwe.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

To bardzo krótko, są cztery interpelacje, trzy – przepraszam – interpelacje w sprawie niewykaszania.  

Więc ja chcę powiedzieć, że nie było żadnych takich decyzji o zmniejszeniu kwot. Służby działają,  
a ja to biorę na siebie, że jakoś musimy sprawdzić, co to się stało, bo myślę, że Miasto jest bardzo 
ukwiecone i jest zadbane, natomiast widocznie zdarzają się… – coś za dużo tych rzeczy się zdarzyło.  
Na pewno wrócimy do sprawy. I te sprawy, które Państwo tu podali, na pewno będą bardzo szybko 
załatwione. Bardzo proszę żeby zgłaszać takie rzeczy, niekoniecznie na sesję czekać, jeśli są takie sprawy. 
Bo ja sam tak robię, też jak widzę, że coś jest złego, to nie czekam, tylko dzwonię od razu, bo trzeba 
reagować po prostu (…), nie tylko w tej sprawie, bo to w wielu innych sprawach również…”.  

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

„No tak Panie Prezydencie, tylko jak Pan zadzwoni, a Radny zadzwoni to jest pewna różnica.”. 

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

„Ale to do mnie zadzwoni, to jeszcze do mnie może zadzwonić.”. 

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

„To teraz Pan będzie miał telefonów.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, bo nikt nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć i są elementy, które są i dlatego ja zawsze sobie cenię 
jak mi ktoś mówi. Zresztą ja uważam też, jak ja mówię, że też ktoś słucha, bo ileś więcej oczu jest  
w stanie więcej zobaczyć, niż to, co widać może często zza biurka – powinno się może więcej czasami (…) 
chodzić. Dobrze, na pewno te sprawy (…) natychmiast załatwimy. 

Sprawa „Podbeskidzia”. Ja myślę, że tutaj nie ma co dalej ciągnąć sprawy. Nie takie kluby jak 
„Podbeskidzie” spadały po prostu. Ważne żeby tylko zorganizować się dobrze i myślę, że staramy się  
to robić, chociaż trzeba powiedzieć, że ten sport zawodowy to można mieć dużo uwag do tego sportu 
zawodowego. Natomiast przykre jest jedno, że to, co zrobiono z nami – to jeszcze raz podkreślę,  
bo mówiłem to publicznie, dałem wyraz temu publicznie – zresztą spotkało się to z dużym uznaniem –  
że niestety w polskiej piłce nożnej, w kierownictwie na górze, oczywiście euforia w tej chwili,  
bo są Mistrzostwa Europy, jest euforia – natomiast to, co zrobiono z „Podbeskidziem” to jest jeden wielki 
skandal. To jest coś, co nie ma nic wspólnego z fair play, to nie ma nic wspólnego z piłką nożną i myślę, 

że czas już nastąpił na jakieś zmiany, bo niektórzy w świecie już zaczynają robić porządki, a u nas jeszcze 
nie doszły te porządki. Tyle tylko mogę powiedzieć. To, co zrobiono to jest bezprawie uważam i będę  
to do końca powtarzał. Uważam, że to jest bezprawie, co zrobiono z naszym Klubem. Ale myślę,  
że podniesiemy się i wbrew niektórym urzędnikom w Warszawie, to „Podbeskidzie” wróci bardzo szybko  
do Ekstraklasy. 

Parking przy PKP, Wyzwolenia. (…) Zobaczymy wszystko to oczywiście, to jest do natychmiastowego 
załatwiania. Tyle. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 17 
Zakończenie obrad 

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

„Szanowni Państwo, proszę o powstanie. 

Zamykam XIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.4 

 

  

 
 
 
 

 

                                                 
4 Godz. 14.27. 


