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Protokół Nr XX/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 30 sierpnia 2016 roku 

 
 
 
 
 
 
Obecni na XX sesji Rady Miejskiej: 

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

 

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

 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Wręczenie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi Pawłowi Anweilerowi dyplomu o wpisie  

do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej.  
 

3. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej.  

 
4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 

 
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
6. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 

realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w II kwartale 2016 r. 
SPR. NR 42 

 
7. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 lipca 2016 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
2016 roku. 
SPR. NR 43 

 
8. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2016 r.  

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2016 roku (według stanu na dzień  
30 czerwca 2016 roku). 
SPR. NR 44 

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

DRUK NR 408   +  KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 9  +  KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 10 

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

DRUK NR 409 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/79809.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80032.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80033.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_408.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_408_korekta_zal_9.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_408_korekta_zal_10.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_409.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 410 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rodzina Plus". 

DRUK NR 399 
 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności. 
DRUK NR 400 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 405 

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

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5”. 
DRUK NR 401 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  

i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto  
Bielsko-Biała. 
DRUK NR 402 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 
DRUK NR 404 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 394 

Punkt 18 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74. 
DRUK NR 395 

Punkt 19 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 
 

  
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej 

przy ulicy Jazowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 396 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108. 
DRUK NR 397 

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

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej. 
DRUK NR 398 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/978/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Lipnik w rejonie ulicy Przelotnej. 
DRUK NR 403 

Punkt 23 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 
 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_410.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_399.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_400.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_405.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_401.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_402.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_404.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_394.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_395.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_396.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_397.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_398.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_403.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej. 
DRUK NR 406 

 
25. Sprawy różne. 

 
26. Zakończenie obrad.  

 
 
 

 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2016 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godzinie 10.03 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XX sesję Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

 
Ad 2 
Wręczenie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi Pawłowi Anweilerowi dyplomu o wpisie  
do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wraz z Prezydentem Miasta 
Panem Jackiem Krywultem uroczyście wręczyli Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi Pawłowi 

Anweilerowi dyplom o wpisie do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej. 
 

Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/359/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wpisu 
do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Seniora Pawła Anweilera 

oraz uzasadnienie do projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Po ceremonii głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler. 

 
O godzinie 10.18 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 30-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
______________________ 
 
 

O godzinie 10.56 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_406.pdf
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Ad 3 
Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

wnioski w sprawie zmian w porządku XX sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/978/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Lipnik w rejonie ulicy Przelotnej 
(Druk Nr 403). 
Wniosek Komisji – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 23,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/978/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Lipnik w rejonie  
ulicy Przelotnej. 

 
2) Wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała (Druk Nr 394). 

 
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 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 18,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
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3) Wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74  
(Druk Nr 395). 

 
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 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 19,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu 

na sesji Rady Miejskiej: 

 
1) Wniosek Pana P____ D_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy różne” 

Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu P_____ D_____  
w punkcie 25. „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pani A____ S_____-C______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 

„Sprawy różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Pani A____ S_____-C________ 
w punkcie 25. „Sprawy różne”. 

 



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

XX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 30 sierpnia 2016 roku  
  

RM.0002.6.2016 

 

  Strona 6 z 25 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

3) Wniosek Pana R_____ C_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy 
różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 4 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu R_______ 
C________ w punkcie 25. „Sprawy różne”. 

 
Przyjęty porządek XX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej: str. 1-3. 

 
Ponadto w punkcie 3. porządku obrad głos zabrały następujące osoby: Rektor Akademii Techniczno-
Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 4 
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 Piotr Ryszka  

 Przedstawił interpelację w sprawie „oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.106.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże z ulicą Komandorską”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.107.2016. 

 
Radny Dariusz Michasiów  

 Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Adamem Ruśniakiem w sprawie „planowanej 
budowy masztu telefonii sieci komórkowej PLAY w Starym Bielsku, przy ulicy Zapłocie Duże 
(skrzyżowanie  
z ulicą Hutniczą). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.108.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „naruszonych stosunków wodnych na posesjach przy ulicy 
Sobieskiego (róg Hutnicza). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.109.2016. 

http://www.um.bielsko.pl/
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 Przedstawił interpelację w sprawie „ustawienia dodatkowych tzw. dzwonów na opakowania szklane”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.110.2016. 

 
Radny Roman Matyja 

 Przedstawił interpelację w sprawie „wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności złożonych przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.111.2016. 

 
Radna Grażyna Nalepa 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „upamiętnienia miejsca obozu karnego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.112.2016. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  

 Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania standardów budowy dróg dla rowerów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.113.2016. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „doposażenia placyku zabaw w Cygańskim Lesie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.114.2016. 

 
Radna Bogna Bleidowicz 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „sytuacji w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.115.2016. 

 
Radny Maurycy Rodak 

 Przedstawił wniosek w sprawie „przebudowy barierek przy chodniku przy ul. Żywieckiej 158 obok potoku 
Straconka”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.116.2016. 

 Przedstawił wniosek w sprawie „przeprowadzenia analizy ruchowej i zasadności ewentualnej 
przebudowy skrzyżowania ul. Stojałowskiego z ul. Broniewskiego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.117.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „nieuporządkowanego terenu zielonego na rogu ulic Cieszyńskiej  
i Browarnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.118.2016. 

 Interpelacja, która nie została przedstawiona przez Radnego Rodaka na sesji RM: w sprawie 
„przekazania dokumentacji dot. istotnych spraw dla Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.119.2016. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „dofinansowania Gminy do kupna paliw grzewczych lepszej jakości 
dla osób palących mułem i mułoflotem”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.120.2016. 

 Przedstawiła wniosek w sprawie „zmiany tablicy informacyjnej na ul. Krakowskiej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.121.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński  

 Przedstawił interpelację w sprawie „wykorzystania zdemontowanych tablic reklamowych należących  
do gminy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.122.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia kontroli w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.123.2016. 

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

 
W głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Bogna Bleidowicz, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

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

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 
22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych 

oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2016 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
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Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 42) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie” 
VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 42. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie realizacji Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w II kwartale 2016 r. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 lipca 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2016.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 lipca 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 

2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 43) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie” 
VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 43. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2016.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 lipca 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w II kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku. 

 
Ad 8 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2016 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 
30 czerwca 2016 roku) 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0008.2.2016 Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2016 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 

2016 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 44) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie” 
VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0008). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta.  
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 44. 
  
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 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2016  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2016 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej za I półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku). 

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

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą załączników Nr 9 i Nr 10. 

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

 
Informację nt. pozytywnych opinii Komisji RM wydanych do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta Bielska-Białej na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (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 408) oraz korekta załączników 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 408. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/371/2016 

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). 

 
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 Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Środowiska.  

 
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 409) 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 409. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/372/2016 

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). 
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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 

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

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

Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 410) 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 410. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/373/2016 

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). 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej. Ponadto Naczelnik Wydziału PS zgłosił autopoprawkę do załącznika projektu uchwały.  

Na stronie piątej „Programu Rodzina Plus”, w akapicie trzecim, w zdaniu drugim skreślono słowa 
„do którego dąży”. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z autopoprawką). 

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

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

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 399. 
  
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 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/374/2016 

w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jan Jordanek – Zastępca Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/548/2001 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu 

przeciwdziałania bezdomności, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 400) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Piotr Ryszka, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Pan Jan Jordanek.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 400. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/375/2016 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/548/2001  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r.  

w sprawie ustalenia gminnego programu  
przeciwdziałania bezdomności 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jan Jordanek – Zastępca Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 405) 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 405. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/376/2016 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  

– schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny  
Miętusiej 5” 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-

Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 401) 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 401. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/377/2016 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37  

oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej  
przy ul. Doliny Miętusiej 5” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  
i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto  
Bielsko-Biała 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 402) 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 402. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/378/2016 

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

dla szkół i placówek oświatowych  
dla których organem prowadzącym  

jest Miasto Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu  
z nimi 

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

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

o dalszym postępowaniu z nimi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 404) 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 404. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/379/2016 

w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych  

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

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 

 
Punkt 18, Druk Nr 394 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74. 

 
Punkt 19, Druk Nr 395 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy Jazowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Jazowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 396) 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 396. 
  
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 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/380/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Jazowej,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

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

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

108, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 397) 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 397. 
  
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 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/381/2016 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Przedsiębiorstwa Komunalnego  

„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej 

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

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

i Fabrycznej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 398) 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 398. 
  
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 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/382/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie ulic  
Bystrzańskiej i Fabrycznej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/978/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Lipnik w rejonie ulicy 
Przelotnej 

 
Punkt 23, Druk Nr 403 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 3. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego przy ulicy Wczasowej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 406) 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 406. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/383/2016 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, rok 2016 (RM.0007). 
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Ad 25 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: Wnioskodawca – Pan P___ D___ (ws. lokalu 

mieszkalnego), Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Nawrocka, Radny Roman Matyja, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wnioskodawca – Pani A____ S_____-C_______ 

(ws. Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio”), Zastępca Prezydenta Miasta Pan 
Waldemar Jędrusiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk, Dyrektor Miejskiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz, Radna Bogna Bleidowicz, Radny Marcin 
Lisiński, Lekarz weterynarii w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pan Jarosław Pisulak, Radna 

Małgorzata Zarębska, Pani K____ M_____ – wolontariusz w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt (ws. Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio”), Radna Barbara Waluś, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Szczepan 
Wojtasik, Radny Maurycy Rodak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś, Sekretarz Miasta 
Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

 
Ad 26 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 14.11. 

 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 30 sierpnia roku 
 
 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę wszystkich o powstanie.  

Otwieram XX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Dziękuję.  

Szanowni Państwo, zgodnie z § 14 ustęp 2 Regulaminu Rady Miejskiej, stwierdzam prawomocność 
dzisiejszej sesji i informuję, że posiadamy quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Witam Państwa wszystkich na dzisiejszej sesji, która jest bardziej uroczysta niż zwykle. Dlatego  
w pierwszej kolejności pozwólcie, że powitam na dzisiejszej sesji Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Pawła 
Anweilera wraz z żoną H____ oraz rodziną.”  

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Serdecznie witam gości Księdza Biskupa.  

Witam Księdza Piotra Wowry – Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, Radcę Diecezji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który reprezentuje Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adriana 
Korczago. Witamy serdecznie. 

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Witam księży proboszczów, a w zasadzie Księdza Proboszcza – przepraszam – Krzysztofa Cienciałę z Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku. Serdecznie witamy.”  

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Witam Pana M____ T____ – Senatora III kadencji. Serdecznie witamy.” 

                                                           
1 Godz. 10.03. 
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Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Witam Pana Jana Cholewika – Kuratora parafialnego w Bielsku-Białej.”  
 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Witam też na dzisiejszej sesji Pana Rektora prof. Ryszarda Barcika.”  

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Oczywiście witam wszystkich Kolegów i Koleżanki Radne, Pana Prezydenta wraz z Zastępcami  
i Naczelników wszystkich Wydziałów, szefów spółek miejskich; tu nie trzeba klaskać.  

Witam oczywiście mieszkańców uczestniczących w sesji, szefów Rad Osiedli i wszystkich, którzy zechcieli 
przybyć na dzisiejszą sesję.” 

 
Ad 2 
Wręczenie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi Pawłowi Anweilerowi dyplomu o wpisie 
do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu numer 2 porządku obrad, tj.: Wręczenie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Pawłowi Anweilerowi dyplomu potwierdzającego wpis do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej.  

Już przez wiele lat nie czyniła tego Rada, tak że tym bardziej myślę, że jest to odpowiedni czas i osoba, 
którą dzisiaj gościmy. Przed dokonaniem uroczystego wręczenia przypomnę wszystkim Państwu,  
że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych.  

Bardzo proszę, zgodnie z procedurą, odczytam teraz treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem.  
<<Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 19 Statutu Miasta Bielska-Białej i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym Rada Miejska postanowiła 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.>>.  

Uzasadnienie – tak jak w każdej uchwale, tak i w takiej musi być uzasadnienie: <<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. 
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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, pełnił 
służbę kapłańską od ponad 40 lat. Jako zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego od początku rozwija działalność ekumeniczną. Wspólnie z bp. Tadeuszem Rakoczym 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 r. 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”. 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 r. 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. Również od wielu lat jest też współpatronem organizowanych 
przez Bielskie Centrum Kultury ekumenicznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Sakralnej „Sacrum  
in Musica”. Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler jest również aktywnym twórcą: autorem 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, bardzo proszę o powstanie. Poproszę Jego Ekscelencję o wystąpienie na środek,  
a Pana Prezydenta, aby razem z nim móc wręczyć [dyplom].  

 
Wręczenie dyplomu/oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Jego Ekscelencję o zabranie głosu.”  

 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler 
„Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Przewielebni 
Księża, Księże Radco i Księże Proboszczu, Panie Senatorze, Drodzy Autorzy i Sygnatariusze listu 
intencjonalnego, Drogie Siostry i Drodzy Bracia,  

nasze Miasto Bielsko-Biała jawi się jako tęcza, której kolory stanowią harmonijną całość. Na tej tęczy,  
jak czytamy u kaznodziei Salomona, są wypisane słowa „Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań,  

bo to jest obowiązek każdego człowieka”.  

Różnorodność, a jednak spójna jedność na rzecz dobra naszego wspólnego domu, gdzie wiele jest 
mieszkań, o urzekająco wspaniałym kolorycie, przynagla nas byśmy dla tego Miasta wykorzystywali swoje 
wszystkie zdolności pięknych myśli i możliwości działania.  

Uhonorowanie mnie wpisem do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej przyjmuję jako potrzebę nowego, 
jeszcze bardziej szerokiego, otwarcia okien mieszkań ewangelików, aby zostały pokazane nasze dobre dni 
powszednie i życie świąteczne dla wzbogacania żywotności całej wspólnoty Miasta.  
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Na tęczy wymalowane słowo dotyczy każdego ludzkiego serca i porusza je, a ma trojakie przesłanie.  
W bojaźni bowiem Boga mamy stawać pośród licznych społeczności, na (…) różnych miejscach naszego 
Miasta, przede wszystkim ze zwiastowaniem Bożego Słowa. Słowo to, w całej swojej krasie, wzywa zawsze 
do przestrzegania Bożych przykazań. To jest obowiązkiem każdego człowieka.  

To, że mogłem ten obowiązek niejednokrotnie wypełniać pośród Was, działo się przy wielkim zrozumieniu 
mojej żony – była bardzo cierpliwa…”  

 
Oklaski. 

 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Paweł Anweiler 
 „…I działo się to za Waszym przyzwoleniem i przyzwoleniem tych, którzy dzisiaj razem ze mną stają już 
nieco na uboczu toczącego się wartko strumienia życia pod Waszym przewodem.  

Wspólnotę dni minionych i dnia dzisiejszego, cenię sobie jako szczęśliwy pielgrzym oraz życzę całemu 
Miastu i Państwu, Wam wszystkim, wszelkiej pomyślności, dziękując za ten wielki honor jaki mnie spotyka. 

Szczęść Wam Boże.” 

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękujemy za te słowa. Wypada też pogratulować żony po tym przemówieniu i nie tylko.  

Szanowni Państwo, myślę że jestem wyrazicielem woli i zdania wszystkich Radnych, wszystkich Państwa,  
i jeszcze raz dziękuję za lata, które Pan poświęcił nam wszystkim, naszemu Miastu. I na koniec chciałbym 
prosić żeby (…) Jego Ekscelencja, żeby był dalej do dyspozycji, bo z takiego doświadczenia nie sposób  
nie korzystać – może już nie w takim wymiarze, wiadomo, ale na to liczymy.  

Szanowni Państwo, wracając do porządku obrad, punkt drugi został wyczerpany. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, ogłaszam 30 minutową przerwę.2  

Dziękuję.”  

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

Szanowni Państwo, wznawiam obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.3 Przypominam, że jesteśmy  
w punkcie aktualnie numer 3: przyjęcie porządku obrad, jak również protokołu.  

Najpierw przyjmiemy protokół z poprzedniej sesji. Żadne uwagi do dzisiaj nie wpłynęły, teraz również ich 
nie widzę, w takim razie uznaję protokół za przyjęty.  

Króciutko uporządkujmy tylko porządek obrad. Do zaproponowanego przeze mnie porządku obrad wpłynął 
wniosek Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad uchwały zawartej  
w Druku Nr 403, jest to punkt 23 porządku obrad.  

                                                           
2 Godz. 10.18. 
3 Godz. 10.56. 
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Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Dziękuję, kto jest przeciw?  
Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że punkt został zdjęty. 

Są też uwagi ze strony Pana Prezydenta.  

Bardzo proszę – Pan Prezydent Jędrusiński.”  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

wnoszę o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktów 18 i 19 aktualnych. To dotyczy Druku 394  
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Lipnickiej. I drugi – Druk analogiczny, działka przyległa – 
o zdjęcie z porządku obrad Druku 395.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Jest to wniosek formalny. Głosujemy.  

Kto z Państwa jest za zdjęciem punktu numer 18 z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że punkt został zdjęty jednogłośnie. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu numer 19 z porządku obrad? Bardzo proszę, kto jest za?  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Punkt został zdjęty jednogłośnie.  

Nie ma więcej uwag do porządku obrad, uznaję go za ustalony.  

I mamy trzy wnioski o zabranie głosu mieszkańców w „Sprawach różnych”.  

Pierwszy wniosek Pana P_____ D____ w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego (…). 

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

Informuję, że Pan P___ D_____ jednogłośnie otrzymał prawo zabrania głosu w punkcie 25. 

Kolejny wniosek – Pani A____ S_____-C______. Również w „Sprawach różnych” jest prośba o zabranie 
głosu – z tego co pamiętam – w sprawie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.  

Bardzo proszę, kto z Państwa jest za udzieleniem głosu? Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że jednogłośnie głos Pani został udzielony.  

(...) Trzeci wniosek – Pana R_____ C_____, również o zabranie głosu w punkcie „Sprawy różne”  
w temacie, cytuję: <<Czy Urząd Miasta w Bielsku-Białej usiłuje zdobyć pierwsze miejsce w Polsce pod 
względem ilości modernizowanych starszych dróg i chodników na nowe, nowoczesne, sprawne i ładniejsze 
oraz odnowy podziemnych połączeń wodno-ściekowych, elektrycznych, gazowych itp.?>> Ja cytuję tutaj: 
<<Ja kontroluję jakość wykonawstwa.>>.  

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Panu R______? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że Rada nie udzieliła Panu R______ C________ głosu w punkcie „Sprawy różne”.  

(...) Przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Jest – jak już witałem na dzisiejszej sesji – z nami Pan Jego Magnificencja Rektor Ryszard Barcik, który  
jak wiemy kończy przynajmniej tę misję w ramach Akademii Techniczno-Humanistycznej.  

Bardzo proszę go o zabranie głosu. Bardzo proszę Panie Profesorze."  
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Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 
„Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Wiceprezydenci, Szanowni Radni,  

31 sierpień jest ostatnim dniem, kiedy przyszło mi zakończyć misję, czyli pełnić funkcję rektora Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. Tę funkcję pełniłem przez dwie kadencje, trzeciej nie ma i nie może być 
ustawowo. 

I chciałbym w tym miejscu serdecznie i gorąco podziękować za zaufanie, jakim Rada Miasta, a szczególnie 
Pan Prezydent i wszyscy tworzący powiedzmy Władze Miasta, obdarzali moją uczelnię – Akademię 
Techniczno-Humanistyczną, a szczególnie osobiście mnie.  

Akademia Techniczno-Humanistyczna, tak jak Państwo wiecie – to hasło już powtarzam chyba 156 raz – 
jest jedyną państwową, akademicką uczelnią na Podbeskidziu. Jest to uczelnia, która kształci przede 
wszystkim inżynierów, bo wyrosła na gruncie Filii Politechniki Łódzkiej, a ci inżynierowie – właściwie 
mówiąc slangiem – „na pniu" mają zatrudnienie w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu. Gorzej jest trochę  
z humanistami, ale być może, że dojdziemy jeszcze do tego kierunku, że i kultura, i etyka i ewentualne 
będą potrzebni. Tak samo znajdują zatrudnienie: pielęgniarki, a więc ratownicy medyczni. A kierunki 

techniczne, które staramy się jeszcze rozwijać – ostatnio powołaliśmy i budownictwo, i inżynierię 
materiałową, i transport, pielęgniarstwo zdobyło studia magisterskie – są tymi kierunkami, którymi się 
chcemy, że tak powiem, rozwijać.  

Szanowni Państwo, kiedy obejmowałem funkcję rektora to po prostu opracowałem tzw. „mapę drogową 
do uniwersytetu”, bo wiele dyskusji jest na ten temat; nawet dzisiaj, przy zmianie, że tak powiem władzy, 
na ten temat toczy się dyskusja, czy nie przedwcześnie, aby ten rektor Barcik coś sobie wymyślił.  

Szanowni Państwo, kiedy obejmowałem funkcję rektora to po prostu mieliśmy dwa uprawnienia  
do nadawania stopnia doktora, a warunkiem osiągnięcia statusu uniwersyteckiego jest posiadanie  
co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia doktora; dzisiaj mamy cztery te uprawnienia. 
Zaznaczyłem wówczas, że to ma nastąpić w tej dekadzie – jeszcze mamy, że tak powiem cztery lata.  
Co prawda uczelnia ma 15 lat – Akademia Techniczno-Humanistyczna ma 15 lat – powstała w 2001 roku, 
czyli 15 lat to ani jeszcze niedorosły, ani nie dzieciak. Ale ja liczę na to, że jak będzie mieć 18, to być może 
mój następca – i życzyłbym mu i dołożę sam osobiście wszelkich starań – aby ogłosił <<oto mamy 
uniwersytet w mieście Bielsku-Białej>>, w mieście w którym mamy sto, a jak Pan Prezydent powtarza, 
tysiąc przemysłów. A dzisiaj po prostu nauka, gospodarka, to ma być ścisły związek do tworzenia właśnie 
innowacyjności rozwiązań i w postępie naukowo-technicznym – to przede wszystkim; i kierunki techniczne 
to tworzą. A tę etykę, moralność, kierunki humanistyczne powinny też wspierać.  

(...) Zatem myślę Szanowni Państwo, że wówczas, kiedy być może przedwcześnie to głosiłem i ogłaszałem 
„mapę drogową”, to nie chodziło mi żeby z dnia na dzień, z roku na rok utworzyć uniwersytet. Mnie 
chodziło, że w tym mieście, typowo takim gospodarczym, przedsiębiorczym –  jak widzimy – wytwarzać już 
atmosferę. Bo to nie tylko spełnienie sześciu uprawnień do nadania stopnia doktora, czyli warunków 
formalnych, ale ta atmosfera społeczna, polityczna i w ogóle ogólno – że tak powiem – regionalna 
powinna się przyczynić do tego, aby jednostki centralne jak: Rada Główna, Centrala Komisja do Spraw 
Nadawania i w ogóle Ministerstwo, mogło po prostu spojrzeć, że Miasto, że władze Miasta, że my wszyscy 
chcemy tego, że miasto Bielsko-Biała na to zasługuje i że Miasto to będzie miastem uniwersyteckim.  

A zatem (…) schodzę z funkcji rektora, ale dołożę wszelkich starań, żeby przyczynić się i wspierać nowego 
rektora w tym również kierunku. Oczywiście, muszę powiedzieć: Nie jesteśmy wielką Politechniką Śląską, 
Krakowską, AGH, itd. – te uczelnie akurat kończyły – ale jeżeli ktoś chce, to się rozwija, a my przede 
wszystkim i ja postawiłem na kadrę własną. Nie kupuję kadry z zewnątrz, z innych uczelni, rozwijamy 
własną kadrę, a to potrzebne są środki i niestety czas.  

Ja muszę powiedzieć, że w ostatniej właśnie tej kadencji, mamy już prawie 120 samodzielnych 
pracowników naukowych, a w tym profesorów belwederskich 30 – tak że uczelnia jest zasobna; już nie 
powiem o doktorach czy innych.  

Szanowni Państwo, bardzo się cieszę i dziękuję za to, co Akademia Techniczno-Humanistyczna osiągnęła, 
za to, że byliście razem z władzami tej uczelni, że wspieraliście ją jak tylko można było na każdym 
ewentualnie odcinku. W związku z powyższym za to Wam właśnie dziękuję. Odchodzę z dobrze 
spełnionego (...) zadania, odchodzę ze stanowiska. Nie chcę się chwalić, ale kiedy obejmowałem uczelnię 
było 7 milionów straty, a w tej chwili zostawiam uczelnię przy 5 milionowym zysku – tak że myślę, że nowy 
rektor nie powinien ewentualnie narzekać – i podpisuję takie sprawozdanie finansowe.  

Szanowni Państwo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. A na koniec chciałbym przeczytać adres, który 
napisałem do Szanownego Pana (...) Prezydenta Miasta Jacka Krywulta.  

<<Wielce Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pragnę złożyć Panu Prezydentowi serdeczne podziękowania 
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za współpracę, wszechstronną pomoc oraz przychylność w czasie kiedy pełniłem funkcję rektora Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jestem przekonany, że mijająca kadencja była dobrym 
okresem w historii naszej Alma Mater, również za sprawą Pana Prezydenta. Każde wydarzenie z udziałem 
osoby Pana Prezydenta było odbierane w naszej uczelni z wielką radością. Mojej pamięci pozostanie 
szczególnie otwartość, życzliwość jakiej doświadczyłem z Pańskiej strony. Proszę jednocześnie przyjąć 
serdeczne życzenia dalszych sukcesów zawodowych, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. Z wyrazami głębokiego szacunku>>, mówiący to słowa podpisał.” 

 
Oklaski.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Ja oczywiście w tej chwili nie będę tutaj żegnał Pana Rektora, bo będziemy okazję mieli na pewno  
na inauguracji roku akademickiego. Tak że to jest oficjalna uroczystość uczelni, tam będzie okazja  
na pewno podziękować Panu Rektorowi za te 8 lat, które dla tej uczelni na pewno były bardzo, bardzo 
znaczące. (...) Myślę, że w imieniu wszystkich – nas tu siedzących, ale nie tylko tu siedzących, bo jesteśmy 
tylko reprezentantami naszego Miasta, mieszkańców naszego Miasta – Panu Rektorowi w tej chwili 
podziękujemy za te 8 lat, a na inauguracji będzie okazja podziękować oficjalnie.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Oczywiście w imieniu wszystkich Radnych, również i Rady Miejskiej, dziękuję Panu Rektorowi za wiele 
lat ciężkiej pracy. Za to, że nasza – tak jak Pan wspomina – jedyna państwowa uczelnia ciągle się rozwija. 
I też szczerze liczymy (...), jeżeli byłby uniwersytet w Bielsku-Białej, wszyscy bylibyśmy z tego dumni  
– choć jak wiemy nie jest to łatwe, ale klimat jest ważny, tak jak Pan wspomniał.  

Dziękujemy bardzo.”  

 
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Tak i to właśnie widać lata pracy, że bez mikrofonu jest Pan słyszalny w całej sali. 

Dziękujemy bardzo.”  

 
Oklaski. 
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Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo uroczysta dzisiaj sesja, ale też mamy nasze standardowe obowiązki, ważne dla mieszkańców 
naszego miasta. W związku z tym przechodzimy do punktu: Interpelacje i wnioski Radnych – jest ich 
dzisiaj osiemnaście, (…) będę prosił Radnych o ich przedstawianie w kolejności zgłoszenia.  

Bardzo proszę, pierwsze dwie interpelacje, Pan Radny, Pan Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Piotr 
Ryszka: pierwsza w sprawie oczyszczenia koryt rzeki Wapieniczanki oraz druga w sprawie skrzyżowania 
ulicy Zapłocie Duże z ulicą Komandorską.  

Bardzo proszę Panie Radny.”  

 
Radny Piotr Ryszka  

 Przedstawił interpelację w sprawie „oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.106.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże z ulicą Komandorską”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.107.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz o przedstawienie swoich interpelacji – pierwsza dotycząca naruszonych stosunków wodnych  
na posesjach przy ulicy Sobieskiego i druga w sprawie ustawienia dodatkowych tzw. dzwonów  
na opakowania szklane – bardzo proszę, Pan Radny Dariusz Michasiów.”  

 
Radny Dariusz Michasiów 
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Jeszcze jest trzecia interpelacja…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, ale ona jest wspólna, więc chciałem zapowiedzieć ją osobno. (…) Ale jeżeli rozumiem, że jest trzecia, 
bo jest interpelacja…” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
„To znaczy ja mam tę pierwszą, jeżeli mogę to…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dobrze. W takim razie podam tytuł: w sprawie budowy masztu telefonii sieci komórkowej.  
Jest to wspólna interpelacja Pana przemawiającego, (…) Pana Dariusza Michasiów (…) i Pana Adama 
Ruśniaka. 

Bardzo proszę.”  
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Radny Dariusz Michasiów  

 Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Adamem Ruśniakiem w sprawie „planowanej 
budowy masztu telefonii sieci komórkowej PLAY w Starym Bielsku, przy ulicy Zapłocie Duże 
(skrzyżowanie z ulicą Hutniczą). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.108.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „naruszonych stosunków wodnych na posesjach przy ulicy 
Sobieskiego (róg Hutnicza). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.109.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „ustawienia dodatkowych tzw. dzwonów na opakowania szklane”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.110.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie wniosków o przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawa własności złożonych przez Karpacką Spółdzielnie Mieszkaniową.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”  

 
Radny Roman Matyja 

 Przedstawił interpelację w sprawie „wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności złożonych przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.111.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji (…) – dotyczy ta interpelacja upamiętnienia miejsca 
obozu karnego – bardzo proszę, Pani Radna Grażyna Nalepa.”  

 
Radna Grażyna Nalepa 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „upamiętnienia miejsca obozu karnego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.112.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji – w sprawie stosowania standardów budowy 
dróg dla rowerów – Pana Radnego Bronisława Szafarczyka, z apelem: ponieważ interpelacja ma 20 stron 
wraz z załącznikami, mam rozumieć, że jakiś wyciąg nam Pan z tego przedstawi.  

Bardzo proszę.”  

 
Radny Bronisław Szafarczyk  

 Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania standardów budowy dróg dla rowerów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.113.2016. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Zanim przejdziemy do następnych interpelacji, pozwolę sobie powitać na dzisiejszej sesji Panią Poseł 
Mirosławę Nykiel. Witamy i kontynuujemy.  

Czy Pani Poseł będzie chciała zabrać głos?  

Dobrze. Dziękuję bardzo.  

Bardzo proszę, kolejna interpelacja Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk, w sprawie doposażenia placyku 
zabaw z Cygańskim Lesie.  

Bardzo proszę Panią Radną.”  

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „doposażenia placyku zabaw w Cygańskim Lesie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.114.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie w swojej interpelacji w sprawie sytuacji w Miejskim Schronisku  
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej – Pani Radna Bogna Bleidowicz.”  

 
Radna Bogna Bleidowicz 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „sytuacji w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.115.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

A teraz poproszę o przedstawienie swoich (…) czterech interpelacji Pana Przewodniczącego Maurycego 
Rodaka. (…) Pierwszy to jest wniosek w sprawie przebudowy barierek przy ulicy Żywieckiej 158, następnie 
też wniosek w sprawie przeprowadzenia analizy ruchowej i zasadności ewentualnej przebudowy 
skrzyżowania ul. Stojałowskiego z ulicą Broniewskiego. Interpelacja w sprawie przekazania dokumentacji 
dotyczącej istotnych spraw dla Bielska-Białej oraz w sprawie nieuporządkowanego terenu zielonego  
na rogu ulicy Cieszyńskiej i Browarnej.  

Bardzo proszę Panie Radny.”   

 
Radny Maurycy Rodak 

 Przedstawił wniosek w sprawie „przebudowy barierek przy chodniku przy ul. Żywieckiej 158 obok potoku 
Straconka”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.116.2016. 

 Przedstawił wniosek w sprawie „przeprowadzenia analizy ruchowej i zasadności ewentualnej 
przebudowy skrzyżowania ul. Stojałowskiego z ul. Broniewskiego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.117.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „nieuporządkowanego terenu zielonego na rogu ulic Cieszyńskiej  
i Browarnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.118.2016. 
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 Interpelacja, która nie została przedstawiona przez Radnego Rodaka na sesji RM, w sprawie 
„przekazania dokumentacji dot. istotnych spraw dla Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.119.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz o przedstawienie swoich dwóch interpelacji – pierwszej w sprawie dofinansowania Gminy do kupna 
paliw grzewczych lepszej jakości dla osób palących mułem i mułoflotem i wniosek w sprawie zmiany 
tablicy informacyjnej na ulicy Krakowskiej – bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Agnieszka  
Gorgoń-Komor.”  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „dofinansowania Gminy do kupna paliw grzewczych lepszej jakości 
dla osób palących mułem i mułoflotem”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.120.2016. 

 Przedstawiła wniosek w sprawie „zmiany tablicy informacyjnej na ul. Krakowskiej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.121.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. (…)  

Teraz poproszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Radnego Marcina Lisińskiego. Pierwsza dotyczy 
przeprowadzenia kontroli w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, a druga wykorzystania 
zdemontowanych tablic reklamowych należących do gminy.  

Bardzo proszę Panie Radny.”  

 
Radny Marcin Lisiński  

 Przedstawił interpelację w sprawie „wykorzystania zdemontowanych tablic reklamowych należących  
do gminy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.122.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia kontroli w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.123.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Na tym wyczerpaliśmy wszystkie interpelacje i wnioski.  

Bardzo proszę, czy Pan Prezydent zechce się odnieść do części lub…?  

Bardzo proszę. (...).”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Czy jakąś interpelację pominąłem? (...) A mógłbym się dowiedzieć, którą?”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Pani Radna Barbara Waluś, tak? 

(...) Ale Pani Radna chciała w „Sprawach różnych” to poruszyć. (...) Tak, to jest w „Sprawach różnych” 
Panie Prezydencie. (...) Pani Radna złożyła wniosek o zabranie w „Sprawach różnych” – tam jest  

w nagłówku.  

Bardzo proszę. "  

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

Po kolei – oczywiście nie na wszystkie odpowiem, bo nie da się na wszystkie odpowiedzieć, ale tak: 

Czyszczenie koryta rzeki Wapieniczanki – Pan Radny Ryszka.  

Wystąpiliśmy z jednym pismem, jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Wystąpimy jeszcze z jednym pismem, 
bo Wapieniczanka jest w gestii RZGW (…). Nie dostaliśmy odpowiedzi na pismo.  

Skrzyżowanie Zapłocie-Komandorska. 

Będzie przeanalizowane oczywiście przez nasz MZD, Wydział Komunikacji, w końcu przez (…) BRD.  

Sprawa telefonii komórkowej – Zapłocie Duże. 

To jest (…) sprawa mniej złożona i prosta. Miasto dało dwukrotnie negatywną decyzję, chociaż nie  
do końca – jak widać – mieliśmy chyba rację. Inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i Sąd Wojewódzki Administracyjny uznał, że nie mieliśmy racji po prostu. Mieszkańcy 
(…) odwołali się do Pana Wojewody – zresztą mieszkańcy, również Pan Poseł Puda.  

Pan Wojewoda pisze, że: <<W wyniku skargi do Sądu Administracyjnego – Pan Wojewoda tak pisze – 
obydwie decyzje negatywne na inwestycję zostały uchylone z zaleceniami sądu korzystnymi dla inwestora. 
Zgodnie z obowiązującym prawem, zalecenia sądu zawarte w wyroku są wiążące dla organów 
orzekających w tej sprawie. Przedmiotowy aspekt, tutejszy organ – czyli Wojewoda – również musi 
uwzględnić przy podejmowaniu finalnego rozstrzygnięcia w sprawie.>>.  

(…) Chcę powiedzieć jasno, że zgodnie z normami, przepisami (…) Miasto już w tej chwili nie wydaje (…) 
decyzji. I mówienie tutaj – bo tu takie słyszałem wypowiedzi – fale elektromagnetyczne.  

Proszę Państwa – żeby się wyrażać, jeśli się o czymś mówi, żeby wiedzieć, o czym się mówi po prostu – 
przy telefonii komórkowej są miliwolty i miliampery i proszę nie mówić o żadnych polach 
elektromagnetycznych. One oczywiście są, ale to są w ogóle pomijalne i dlatego normy w tej chwili  
są takie, że nie potrzeba uzyskiwać zgody żadnego urzędu. Natomiast, jeśli ktoś chce się tak zająć tymi 
falami elektromagnetycznymi, (…) to ostatnio media podały, że jest protest – był w niedzielę – były dwie 
drogi zablokowane pod Warszawą, bo linia 400 kW, wysokie napięcie. To tam jest elektromagnetyczne 
pole i to jest faktycznie problem – to tak żeby wiedzieć, o czym się mówi po prostu. Szkodliwość jest 
praktycznie żadna telefonii komórkowej, to są bardzo małe prądy, bardzo małe napięcia, rzędu nawet 
dziesiątych, jak powiedziałem. Dlatego normy są takie, jakie są dzisiaj. Sądy uchyliły naszą – mieszkańcy 
muszą to zrozumieć – uchyliły naszą decyzję i Wojewoda też moim zdaniem nie wyda innej decyzji,  
bo nie może wydać decyzji wbrew wyrokowi sądu, bo takie są przepisy niestety. A z drugiej strony to taka 
refleksja jest, że wszyscy mamy po jednej, po dwie komórki, tylko chcemy żeby stacji nigdzie nie było 
komórkowych. Jak chcemy rozmawiać przez te komórki, jak stacji ma nigdzie nie być? Proszę Państwa, 
taka troszeczkę schizofrenia. (…) Wojewoda wyda decyzję i to już będzie ostateczna sprawa wtedy. Myśmy 
zrobili co mogli, jak powiedziałem, nawet wbrew przepisom daliśmy negatywną decyzję.  
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Naruszone stosunki wodne Sobieskiego-Hutnicza.  

Myślę, że MZD to jeszcze raz przeanalizuje, czy jest to wynik modernizacji ulicy Sobieskiego, czy to jest  
po prostu inna przyczyna (…).  

Ulica Tymiankowa, stadion Wapienica, dzwony na szkło. 

Prawdopodobnie damy te dzwony na szkło, może jeszcze nawet na inne rzeczy damy również.  

Pan Radny Przewodniczący Matyja, przekształcenie wieczystego użytkowania prawa własności.  

Oczywiście odpowiedź Pan Przewodniczący dostanie, jak wielu innych Państwa, tylko że proszę Państwa, 
jak my będziemy takie materiały musieli robić, jak Państwo dajecie, (…) to będzie jeszcze gorsza 
realizacja, bo zamiast wydawać pozwolenia, to będziemy te materiały dla Was przygotowywać – żebyście 
byli świadomi tego. Bo jak się chce analizę z kilku lat, żeby robić, zamiast wydawania pozwolenia,  
to będzie urzędnik (…) przygotowywał odpowiedzi dla Radnego, bo ona ma priorytet. Tak że, żebyście 
Państwo wzięli to pod uwagę też.  

Natomiast chcę powiedzieć, że to jest sprawa taka, że jest nie tylko jedna spółdzielnia, tych spółdzielni jest 
chyba (…) sześć, każda daje po kilkadziesiąt wniosków i się te wnioski rozpatruje kolejno. Natomiast 
trzeba powiedzieć jedno, że większość, zdecydowania większość wniosków jest niekompletna  
– jest niekompletna, mieszkańcy zmieniają, spółdzielnie zmieniają dane, a później mówi się, że się 
opóźnia. Tylko proszę zobaczyć, kiedy – mamy takie dane i jak będzie trzeba, to podamy w konkretnych 
sprawach – kiedy ostateczny komplet dokumentów danej spółdzielni przyszedł. Po kilkadziesiąt razy 
spółdzielnie zmieniają, uzupełniają dokumenty – taka jest prawda. I jest sześć spółdzielni, a nie tylko 
Spółdzielnia Karpacka. Informuję o tym Pana Radnego uprzejmie.  

Pani Radna Nalepa – upamiętnienie obozu. 

Myśmy tam (…) wykosili, wystąpiliśmy do IPN-u o dane, bo musimy mieć jakieś podstawy prawne.  
Nie dostaliśmy z IPN-u odpowiedzi na dzisiaj.  

Pan Radny Szafarczyk – dwie sprawy w zasadzie, chociaż to była jedna sprawa, ale dwie sprawy. 

[Ulica] 11 Listopada dla rowerów. 

Podtrzymuję to, że nie dam zgody nigdy na to, bo po sesji, o której mówił Pan tutaj, był wypadek bardzo 
poważny na 11 Listopada, że właśnie matka z dzieckiem została potrącona, dziecko zostało potrącone  
na 11 Listopada. Żeby było wesoło, ten co potrącił rowerem jechał z dzieckiem i to dziecko też zostało 
poszkodowane. (…) Zaraz po sesji, było to chyba na drugi czy trzeci dzień, potem był wypadek  

na 11 Listopada z rowerem. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że taka ulica nie powinna być dla 
rowerów. I proszę mi nie mówić, że w innych miastach jest, bo strzelanie: Warszawa. Proszę  
mi powiedzieć, gdzie w Warszawie można jeździć? Czy po Nowym Świecie i po Krakowskim Przedmieściu 
można jeździć? Po Alejach Jerozolimskich można jeździć? Nie można. To proszę mi nie mówić,  
że po Warszawie czy w Toruniu. Gdzie? Toruń znam też dobrze, proszę mi powiedzieć gdzie? Tam, gdzie 
można jeździć – tak jak u nas – to się jeździ, a nie po centrum miasta.  

Inne sprawy oczywiście będą tutaj przeanalizowane, bo na pewno wiele spraw, które Pan podał, są godne 
uwagi i będziemy na pewno je rozpatrywać, tak jak poprzednie uwagi. Ja sobie cenię te uwagi skądinąd. 

Uzupełnienie urządzeń – Pani Piegzik-Izydorczyk.  

Przetarg musimy zrobić, to się niestety nie da kupić od ręki (…) i w tym miesiącu będzie (…), znaczy  
we wrześniu będzie przetarg zrobiony. Jak przetarg się odbędzie to uzupełnimy (…) te urządzenia. To nie 
można iść tak do sklepu (…) kupić. Po prostu nam nie wolno tak zrobić, my musimy przetargi robić  
na wszystko.  

(...) Pani Radna Bleidowicz, że <<to jest bulwersujące>> (…).  

Proszę Pani, ja myślę, że wiele innych rzeczy jest bulwersujących i mówienie tutaj o etyce coś, to ja myślę, 
że nie wiem, czy Pani w sam raz największe uprawnienia ma do tego, żeby tak tutaj stawiać sprawę,  
że to bulwersujące jest. I takie rzeczy, takie pytania – oczywiście nie dostanie Pani na wszystkie 
odpowiedzi, żeby była jasność. Nie dostanie Pani odpowiedzi na wszystkie pytania, bo kto podjął decyzję, 
jakie konsekwencje – to są nie w Pani gestii (…). Kto za to odpowiada itd. – dwadzieścia pytań. Znowu 
będziemy siedzieć, odpowiadać, zamiast załatwiać pewne sprawy. Proszę pokazać, przekazać wykazy 
numerów porządkowych wszystkich kotów – można takie rzeczy – wyrzuconych ze Schroniska. Oczywiście 
ja nie wiem, czy każdy numer identyfikacyjny ma kot dziki u nas.  Nie wiem, nie znam się na tym. Jaki jest 
obecnie status wyrzuconych kotów? Są wolne po prostu – status wolnego kota. Jak Pani o tym nie wie,  
to ja Panią informuję, że są wolnymi kotami w tym momencie po prostu. Naprawdę tego typu pytania.  
Szanujmy się naprawdę, bo jeśli mamy się szanować, to te pytania niektóre są faktycznie bulwersujące. 
Faktycznie bulwersujące są, zresztą już tu wiele innych rzeczy jest bulwersujących, nie tylko to.  
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Następna sprawa – Pan Radny Rodak – barierki przy Żywieckiej. Oczywiście rozpatrzymy sprawę.  

Skrzyżowanie Stojałowskiego-Broniewskiego. 

To jest jakaś poważna sprawa, już są tam jakieś plany tego całego placu, przebudowy całego placu.  
Jest to na pewno jakiś problem.  

Ruch Cieszyńska-Browarna.  

Tu jest sprawa inna, to nie jest nasze. Ja się tym zajmowałem osobiście, bo ja tam mieszkałem w tym 
czasie niedaleko. To jest nie nasze, to jest po prostu kolejnego właściciela Browaru, ten cały teren – to nie 
nasz. Jedyne co mogę zrobić, to wyślę tylko tam Straż Miejską, ewentualnie żeby ukarała za zaniedbania, 
które są, bo tam faktycznie był kiedyś bardzo sympatyczny taki mały park, można powiedzieć, a w tej 
chwili to wygląda strasznie. Oni występują (…) kolejny raz o warunki zabudowy, coś tam niby chcą robić  
– nie wiem, kiedy się tam za to wezmą. Mówię, jedyne co możemy zrobić, to Straż Miejską tylko posłać 
możemy, bo po prostu występujemy, zresztą tu również Inspektor Nadzoru Budowlanego występował tam.  

Hala Widowiskowo-Sportowa. 

Więc chcę powiedzieć tak, że te wszystkie cztery pierwsze punkty, to Pan Radny, ówczesny Radny,  
a obecnie Poseł Puda, dostał, wszystkie te dane, ale widocznie Pan ma jakiś problem z komunikacją  
z Panem Posłem. To w takim razie przekażemy Panu jeszcze raz te dane, po prostu, bo te wszystkie dane 
dostał.  

Natomiast jeśli chodzi o piąte, to było wczoraj (…) na Komisji Budżetu, było to podane. Dostanie Pan  
tę oczywiście odpowiedź. Oczywiście odpowiedź jest. Nie ma problemu żadnego. 

Pani Radna Gorgoń-Komor. Bardzo ładna interpelacja – dofinansowanie do kupna paliw grzewczych.  

Oczywiście, a czy Pani Radna zrobiła projekcję ile by to kosztowało? To trzeba, jak taką interpelację się  
składa, trzeba zrobić projekcję ile by to kosztowało, skąd wziąć pieniądze. I oczywiście zaraz jakbyśmy 
takie rzeczy zaczęli wypłacać, to się tysiąc innych rzeczy znajdzie bardziej, że: ludzie są w potrzebie, 
biedzie i trzeba inne rzeczy dać. Nie, nie, to nie jest wyjście na pewno i takiej rzeczy nie zrobimy nigdy.  
Bo gdybyśmy mieli takie coś robić, mielibyśmy pieniądze na to, to trzeba najprościej dopłacić do pieców 
gazowych i wtedy nie będzie problemu żadnego już z niską emisją, a nie dopłacać do tego (…). Natomiast 
legislacja musi być zmieniona (…). Dalej mówimy o niskiej emisji, ale legislacja dalej jest niedostateczna. 
W Czechach, ja przypomnę tylko tu mieszkańcom Bielska-Białej, że Huta Trzyniec niedawno nas tutaj 
zatruwała – tutaj, co się działo. Nie ma problemu z Hutą Trzyniec, nie ma z Czechami problemu, bo tam 

nie wolno sprzedawać kotłów pewnej generacji już – chyba tylko czwartej, piątej generacji wolno kotły 
sprzedawać w tej chwili – zakaz sprzedaży mułu jest w ogóle (…), a u nas dalej się mułem pali. I nic, 
dopłata nic nie da (…), trzeba zmienić legislację. I Czesi poradzili sobie, to czemu my sobie nie możemy  
z tym poradzić? Tu trzeba interpelować – jest Pani Poseł, bardzo dobrze, że słyszy – trzeba zmienić 
legislację, jeśli chodzi o niską emisję (…), bo można to załatwić. A dopłata do tego, żeby dziadostwem nie 
palić, tylko zamiast jednego dziadostwa drugie, żeby lepszym dziadostwem, to nic nie daje.  

Tablica. 

Na pewno tak, zobaczymy (…). Jeśli to jest właściwe, to na pewno taka decyzja zapadnie.  

(…) Pan Radny Lisiński – kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

To ona się wpisuje w tę interpelację poprzednią. 

I tablice zdemontowane, to też oczywiście, Pan Radny otrzyma odpowiedź na to.  

I to by było Panie Przewodniczący wszystko. Ja chciałem tylko Państwa Radnych przeprosić, że nie będę 
już mógł dalej brać udziału, bo muszę wyjechać do Warszawy na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. 
Muszę zdążyć na piątą, tak że przepraszam, że będę musiał wyjść, ale są moi Zastępcy tutaj.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękujemy Panie Prezydencie, niemniej mamy parę zgłoszeń, w trybie ad vocem.  

W kolejności zgłoszeń, bardzo proszę, Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 
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Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za zapowiedź zajęcia się problemami, które sygnalizuję w tej 
korespondencji, natomiast tytułem drobnego uzupełnienia.  

Do interpelacji dołączyłem taką informację z Torunia. W Toruniu w centrum miasta wyznaczono strefę 
ruchu pieszego. W strefie tej istnieje zakaz ruchu w obu kierunkach, jednak nie dotyczy on rowerów. 
Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę, teraz Pani Radna Bogna Bleidowicz.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
„Tak, dziękuję.  

Panie Prezydencie, istotnie nie wiem, skąd wynika ta nerwowość w odpowiedzi na moją interpelację.  
Nie zadałam żadnego pytania, które w jakikolwiek sposób nastręczać będzie problemy czy też dodatkową 
skomplikowaną pracę dla kogokolwiek z urzędników czy pracowników Schroniska. Są to proste pytania, 
proste do odpowiedzi. Podając choćby przykład numerów identyfikacyjnych, jak Pan Prezydent sam 
przyznał, nie wie Pan, czy koty posiadają takie obroże. Ja wiem, że każdy kot przyjęty do Schroniska 
powinien posiadać numer, przydzielony mu w momencie przyjęcia do Schroniska. Powinien posiadać 
obrożę i każdemu kotu powinna być założona kartoteka, więc nie jest to nic nadzwyczajnego.  

Natomiast co do statusu, który wydał się Panu tak zabawny, to chyba istotne jest, w jaki sposób te koty 
zostały określone – czy zostały wyadoptowane, czy zostały wypuszczone. Jest to ciekawe i chętnie 
posłucham odpowiedzi, głównie z racji tego, że większość zwierząt jest przywożona, może nie większość, 
ale znaczna część jest przywożona z gmin ściennych…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Przypominam, że wystąpienie ad vocem trwa do minuty. Bardzo proszę…”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
„Tak, nie nadużywam zazwyczaj tego…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Nie można nigdy.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
„…sposobu porozumiewania się.  

Tak że proszę o konkretne odpowiedzi na konkretne pytania i na przyszłość byłoby fajnie gdybyśmy sobie 
oszczędzili takich osobistych – nie wiem w zasadzie czego.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Wycieczek.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Wycieczek. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę Pani Radna. 

A teraz bardzo proszę Pani…” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam Panie Przewodniczący, jakich osobistych? Może Pani wyjaśnić, bo ja nie zrozumiałem tego. 
Jakich znowu osobistych? Niech Pani wyjaśni może, o jakie osobiste chodzi, bo nie zrozumiałem.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę – Pani Bogna Bleidowicz.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Odniosłam wrażenie, że odnosi się Pan do mojej osoby, a nie do mojej interpelacji. Wydaje mi się,  
że tutaj powinniśmy się skupić raczej na sprawach, o których rozmawiamy. Dziękuję. A jeżeli chodzi  
o sprawę bulwersującą, to nie jest to moja odosobniona opinia. Ja opieram się głównie na opiniach ludzi, 
którzy są do tego bardziej zaangażowani niż ja.  

Dziękuję.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„A czy interpelacja z osobą to jest niezwiązana? Bo Pani coś takie dziwne rzeczy mówi teraz tutaj.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Szanowni Państwo, jeśli mogę tutaj. Wydaje mi się, że jest moim obowiązkiem wkroczyć w tym 
momencie, bo odbiegamy od merytoryki i szkoda również Państwa obojga czasu na to.  

Bardzo proszę, ad vocem, Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”  

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

odnośnie mojej interpelacji z ostatniej sesji o dopuszczeniu ruchu rowerowego na ulicy 11 Listopada.  

Tak wiem, bo byłam w Urzędzie, dowiedziałam się o tym wypadku, do którego doszło, niemniej jednak 
uważam, że to jest kwestia zasad przestrzegania ruchu drogowego. I nikt nie zamyka ulicy dopuszczonej 
do ruchu samochodowego z powodu wypadku, tylko kwestia jest uporządkowania (…) pewnych zasad, 
zarówno w ruchu pieszym, jak i ruchu rowerowym.  
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Co do drugiej sprawy, to muszę się zgodzić, bo rzeczywiście ja tutaj mówiłam też w imieniu członków Rady 
Osiedla Biała Krakowska odnośnie dofinansowania (…) do palenia mułem i mułoflotem. Niemniej jednak 
uważam – tu się zgadzam się z Panem Prezydentem – że ulgi dla tych, co używają gazu do opalania 
mieszkań czy podgrzewania mieszkań i wody, tu można by rozważyć. A legislacja jest potrzebna i to jest 
ukłon w stronę Posłów naszych.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Panie Prezydencie, to teraz jednej Radnej, to będzie głupio jak Pan jej nie wysłucha, bo wszystkich  
Pan wysłuchał. Apeluję o pozostanie. 

Bardzo proszę króciutko ad vocem Pani Radna Piegzik-Izydorczyk.”  

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, króciutko. 

Dziękuję za tę informację, że przetarg się odbędzie i zdaję sobie sprawę, że nie kupuje się tego typu 
urządzeń jak bułek w sklepie. Natomiast chciałabym, żeby ten przetarg zakończył się w końcu szczęśliwie 
dla tych dwóch urządzeń, o które od dwóch lat proszę.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie. 

Życzymy powodzenia i przechodzimy do realizacji porządku obrad.”  

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„I przechodzimy do realizacji porządku obrad (...).  

Punkt: Wystąpienia zaproszonych gości i Parlamentarzystów uważam za wyczerpany.” 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 lipca 2016 r.  
w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu  
na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2016 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 6: Sprawozdanie – Nr 42 – Prezydenta [Miasta] (…) w sprawie realizacji 
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

Bardzo proszę o przedstawienie. Pan Sekretarz czy Pan... (...)? 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Godyń.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o ciszę.” 

 

 

Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„…przedstawiamy, jak zawsze w formie tabelarycznej, sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej  
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu  
na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale bieżącego roku.  

W sprawozdaniu tym wyszczególniono wszystkie podjęte zarządzenia Prezydenta Miasta, na podstawie 
przedmiotowej uchwały, wraz z określeniem sposobu ich realizacji. Należy tu przypomnieć, iż w II kwartale 
podjęto: 
▪ 147 zarządzeń, w tym 68 zarządzeń dotyczyło służebności,  
▪ 42 zarządzenia – zbycia nieruchomości, w tym 39 sprzedaży lokali mieszkalnych,  
▪ 4 zarządzenia dotyczyły nabycia nieruchomości,  
▪ oddania w użytkowanie – 1 zarządzenie,  
▪ oddania w użytkowanie wieczyste – 5 zarządzeń,  
▪ wydzierżawienia – 25 zarządzeń  
▪ i zamiany 2 zarządzenia.  

Bardzo proszę o przyjęcie przedmiotowego sprawozdania.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Informuję, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przyjęła sprawozdanie.  

Kto z Państwa Radnych w takim razie jest za przyjęciem tego sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? 

Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 
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Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 lipca 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
2016 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 7 (…) – Sprawozdanie Nr 43 – i to jest Sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2016 r. według stanu na dzień 30 czerwca.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.” 

 

 

Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Regularne sprawozdanie, które Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie w systemach kwartalnych  
– aktualnie sprawozdaje swoją działalność w kwartale II.  

Sprawozdania tego typu zawsze składają się z części opisowej, o której zaraz powiem więcej,  
i załączników. Podstawowym załącznikiem jest oczywiście enumeratywny wykaz zarządzeń podjętych przez 
Prezydenta w omawianym okresie sprawozdawczym. One są ułożone (...) branżowo tak jak realizowały  
je Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki organizacyjne. (...) Dodatkowo mamy jeszcze dwa załączniki, 
ponieważ jest to koniec II kwartału, czyli pierwszego półrocza, w związku z tym sprawozdajemy  
w załączniku 2 stan realizacji inwestycji w naszym Mieście, a w załączniku 3 stan realizacji zadań 
remontowych.  

Jeżeli chodzi o część główną opisową, można z niej między innymi się dowiedzieć: 
▪ że w omawianym okresie Prezydent wydał 329 zarządzeń, w tym 176 z zakresu gospodarowania 

mieniem – to sprawozdanie było przed chwilą – i 52 zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie, 
budżetu czy planów finansowych,  

▪ że przedłożył Radzie Miejskiej 67 projektów uchwał, 6 sprawozdań i 106 zarządzeń do zaopiniowania, 
▪ że przyjął – ewentualnie odpowiedział – 227 Państwa wniosków i opinii z poszczególnych Komisji 

Wysokiej Rady (tu jest specyfikacja ile tych wniosków i opinii, z jakiej Komisji było), 
▪ że również przyjął i odpowiedział na 57 interpelacji,  
▪ że odbył 6 spotkań konsultacyjnych ze swoimi Zastępcami i współpracownikami, 
▪ że w tym omawianym okresie Urząd wydał 20.884 decyzje administracyjne i 2.113 postanowień,  
▪ że wpłynęło 9 skarg – tutaj mamy specyfikację, w jaki sposób one zostały one rozpatrzone, 
▪ że nasz organ kontrolny, czyli wydział Audytu i Kontroli, przeprowadził sześć kontroli: 2 problemowe  

i 4 kompleksowe; mamy podane jednostki organizacyjne, które były kontrolowane, wraz  
z wyspecyfikowaniem najistotniejszych uchybień, jakie podczas kontroli stwierdzono, 

▪ że byliśmy sami też wielokrotnie kontrolowani przez różne organy zewnętrzne; i tak:  
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował przebudowę ulicy Sobieskiego – etap IV,  
  Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach kontrolowała współdziałanie Powiatowych Komisji 
Lekarskich z Samorządami,  

  ponownie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował systemowe funkcjonowanie 
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnych Systemów Operacyjnych,  

  Wojewoda Śląski kontrolował sferę organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej  
– w związku z wymogami w ustawie o pomocy społecznej,  

  dalej Wojewoda Śląski kontrolował prowadzenie części powiatowej Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego u nas w Urzędzie 

  i wreszcie dwie kontrole NIK: pierwsza dotyczyła kontroli eliminacyjnej niskiej emisji z kotłowni 
przydomowych, a druga dotyczyła utrzymania, zapewnienia ochrony i zabezpieczenia drzewostanu  
w Parku Słowackiego, 

▪ wpłynęło również 56 wniosków o udzielenie informacji publicznej – mamy tutaj specyfikację rodzajową, 
jakiego rodzaju to były wnioski – na wszystkie udzielono odpowiedzi w wymaganym prawem terminie.  

Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. 

Ze sprawozdaniem zapoznały się wszystkie Komisje Rady Miejskiej poza Komisją Rewizyjną. Wszystkie 
Komisje to sprawozdanie przyjęły. 

Nie widzę głosów w sprawie.  

W związku z tym, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  Dziękuję.  

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 

 
Ad 8 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 lipca 2016 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 
30 czerwca 2016 roku) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do Sprawozdania Nr 44, to jest sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2016 roku według stanu na dzień 30 czerwca  
tego roku.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„To również regularne sprawozdanie, które Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie w systemach 
półrocznych – tym razem I półrocze bieżącego roku.  

Jest to bardzo obszerny dokument, na 106 stronach opisana jest działalność praktycznie administracji 
Miasta w wielu różnych dziedzinach, wynikającej z rodzajów podjętych uchwał przez Wysoką Radę.  

Ten dokument składa się z czterech części, najobszerniejsza z nich to opis realizacji uchwał podjętych 
przez Radę Miejską w latach 97-2015, które niejako dalej mają swój bieg, czyli są realizowane  
w mniejszym lub większym zakresie.  

Część druga to opis realizacji uchwał podjętych w I półroczu bieżącego roku, które już miały jakiś swój 
wymiar realizatorski, w tymże półroczu.  

I wreszcie tradycyjnie w części trzeciej mamy również sprawozdanie Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej z realizacji Gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych  
w I półroczu tego roku. (...)  

I w części czwartej mamy sprawozdanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z realizacji 
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy podjętym przez Wysoką Radę uchwałą, 
podjętą na lata 2013-2017, oczywiście realizowanym w I półroczu tego roku. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Sekretarzu. 

Proszę o zabranie głosu Panią Radną Barbarę Waluś.” 
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Radna Barbara Waluś  
„Ja tylko jedno pytanie chciałam zadać, dotyczy ono strony czwartej. Mowa jest o dotacji w wysokości  
173 tysiące złotych i otrzymały je trzy podmioty i czy można znać kwoty: ile dostał Caritas, Hospicjum  
i Stowarzyszenie Amazonki? 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę Panie Sekretarzu.” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Tak, jest to oczywiście informacja publiczna, tutaj kwoty nie są wypisane, ale ja Pani Radnej odpowiem 
już indywidualnie. Są rozstrzygnięcia w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych i te dane Pani 
jeszcze dostanie w trakcie sesji.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu.  

Dodam, że z tym sprawozdaniem zapoznawały się z nim wszystkie (...) Komisje Rady Miejskiej,  
poza Komisją Rewizyjną – sprawozdanie zostało przyjęte. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

I kto z Państwa Radnych jest za (...) przyjęciem sprawozdania? (…) Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie." 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 408 z dwoma korektami – pierwsza z korektą załącznika nr 9, 
druga, korekta załącznika nr 10 – jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2016 rok.  

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Uchwała w sprawie zmian budżetu właśnie wraz z korektą. 

I jak chodzi o tę uchwałę, tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu następujące zmiany.  
▪ W dziale Transport wprowadzić środki uzyskane przez MZD z tytułu zwrotu kosztów postępowania 

procesowego, z przeznaczeniem na wydatki z tym związane.  
▪ Z kolei Straż Miejska uzyskała (…) różne dochody z różnych tytułów i proponuje się je przeznaczyć  

na potrzeby tej jednostki.  
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▪ Z kolei (...) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w związku z tym, że Miasto zawarło 
porozumienie z (...) Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – gdzie z funduszu 
wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy środki – z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 
PSP.  

▪ W Oświacie zwiększamy dochody i wydatki z różnych tytułów, głównie z wynajmu pomieszczeń,  
z wpływów uzyskanych w Zespole Szkół Ogrodniczych ze sprzedaży kwiatów, krzewów, drzewek,  
jak również ze sprzedaży samochodu MZO z przeznaczeniem dla jednostek i placówek, które uzyskały. 

▪ Również w Oświacie uzyskaliśmy środki – jest to gwarancja wypłacona przez Bank. Dotyczy  
to niewywiązania się wykonawcy z umowy zawartej dla zadania dotyczącego LO nr 4; te środki będą 
przeznaczona na oczywiście usunięcie wad, które wystąpiły w okresie rękojmi.  

▪ W zakresie Ochrony zdrowia, Środowiskowe Centrum Pomocy również uzyskało kwotę od spółdzielni  
z rozliczenia centralnego ogrzewania – proponuje się przeznaczyć dla tej jednostki te środki.  

▪ Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym również wyższe wpływy ma, które proponuje się 
przeznaczyć dla jednostki, między innymi na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat w dziale opieki nad 
osobami nietrzeźwymi.  

▪ W dziele 852 również są różne wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Podkowa, Dom Osób Starszych, 
Dom Nauczyciela, Hospicjum – i te środki, które uzyskały te jednostki proponuje się przeznaczyć na ich 
wydatki. W tym dziale również wprowadzamy do budżetu środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na dwa zadania (…): dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu społecznemu  
– aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” i drugie zadanie „Efektywniejsze usługi 
opiekuńcze w Bielsku-Białej”. Te zadania wprowadza się do budżetu po stronie dochodów, wydatków  
z dofinansowaniem.  

▪ W zakresie również działu 853 firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie za zniszczone zestawy 
komputerowe zakupione w ramach projektu „Internet oknem na świat”. Wprowadza się te środki  
do budżetu z przeznaczaniem dla (...) tego zadania.  

▪ Darowizna na rzecz (...) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
▪ W zakresie Gospodarki komunalnej również mamy odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie terenu 

rekreacyjnego przy Sterniczej – z przeznaczeniem (…) na usunięcie tej awarii.  
▪ I kolejna zmiana dotyczy również Oświaty – jest to (…) aneks do umowy. Dotyczy też również projektu 

„Nasza szkoła dwujęzyczna” i stosowne z tym zmiany związane z budżetem.  
▪ Kolejne zwiększenie dotyczy zwiększenia już wydatków – i tutaj dotyczy to zadania inwestycyjnego 

rozbudowa DK52. Jest to dostosowanie w bieżącym roku i WPF-ie i w latach następnych środków,  
w związku z tym, że nasz projekt jest w tej chwili w fazie oceny, na dużą kwotę. 

▪ Zwiększenie środków dla Geodezji – tutaj na podziały geodezyjne. 
▪ Zwiększenie środków dla Administracji – między innymi dla Wydziału Komunikacji w związku z większą 

liczbą rejestrowanych pojazdów, na pokrycie potrzebnych kosztów.  
▪ Dla Wydziału Informatyki – między innymi na sieć szerokopasmową.  
▪ Dla Wydziału Strategii – na kampanię reklamową dotyczącą studentów wyższych uczelni. 
▪ Pomoc Społeczna – na niezbędne remonty w Domu Nauczyciela.  
▪ W Biurze Zarządzania Energią – na potrzebne sprawy związane z tym działem.  
▪ I dla Kultury, chodzi tutaj o Teatr Polski – zarówno dotację bieżącą, jak i dotację inwestycyjną.  

I [na] te wydatki zwiększone, proponuje się przeznaczyć środki, które z kolei mamy – powstały w wyniku 
oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, zarówno w dziale 600, czyli w Transporcie,  
jak i Gospodarce mieszkaniowej. Chodzi tu o rewitalizację obszarów miejskich, przebudowę i adaptację 
budynku Rynek 16, jak również pozostałą kwotę, która jest konieczna (...), na pokrycie zwiększonych 
wydatków, jako zwiększenie deficytu, gdzie źródłem pokrycia są wolne środki.  

W tej uchwale (...) jest również zmiana załącznika, gdzie mamy projekty sfinansowane środkami unijnymi 
– i to są te projekty, o których mówiłam.  

Poza tym jest jeszcze zmiana dotycząca (...) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: 
▪ chodzi tutaj o przeznaczenie zarówno dotacji, którą Miasto przeznaczyło – a w związku z tym,  

że są niższe koszy niż została wykorzystana – na koszty rozbiórki i budynków pofabrycznych przy 
Paderewskiego,  

▪ jak również własne środki z ZGM-u – w sumie 348 tysięcy – proponuje się przeznaczyć jeszcze  
na remonty pustostanów. 

Jeśli chodzi o korektę, bo korekta dotyczy również zakładu budżetowego, chodzi tu o MZK – i są w tej 
korekcie zawarte zmiany pomiędzy (...) środkami, którymi MZK dysponuje w zakresie wydatków bieżących, 
przeniesienie kwoty 120 tysięcy na wydatki majątkowe; chodzi tu zakup busa do przewozu dzieci 
niepełnosprawnych.   

Dziękuję."  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 30 sierpnia 2016 roku 

 
 

Strona 23 z 61 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Przypomnę, że nad projektem uchwały obradowały wszystkie Komisje poza dwoma, czyli poza Komisją 
Rewizyjną i Komisją Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – 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 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 10 porządku obrad, Druk Nr 409, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok.  

Bardzo proszę – Pani Skarbik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
„Proszę Państwa,  

w tej uchwale w zakresie dochodów zmiany są związane z dostosowaniem planu oczywiście do środków, 
które mamy zaplanowane do (...) prawidłowej klasyfikacji, czyli przeniesienia środków pomiędzy 

oczywiście rodzajami, źródłami dochodów.  

W zakresie wydatków to są środki, które mieliśmy zaplanowane na dokumentację przyszłościową.  
One są przeniesione do działów, do odpowiednich zadań, które będą realizowane w zakresie ochrony 
zdrowia, pomiędzy też działami, przeznaczone są na doposażone mieszkania chronionego.  

I w Gospodarce komunalnej – pomiędzy działami 900 a 600 – przeniesienie (...) w celu prawidłowej 
klasyfikacji wydatków dotyczących oceny kosztorysów inwestorskich dla modernizacji przystanków.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz 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.” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 30 sierpnia 2016 roku 

 
 

Strona 24 z 61 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

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 
„Przechodzimy do punktu 11, Druk 410: Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej.  

Bardzo proszę.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
„Proszę Państwa,  

w tej uchwale są oczywiście zawarte skutki zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu, dotyczące tych 
zadań (...), które mają wieloletni przebieg. I oprócz tego są jeszcze:  
▪ zmiany związane ze zmianą bądź opisu przedsięwzięcia w związku z zawarciem umowy  

o dofinansowanie i stosownymi wymogami z tym związanymi, 
▪ jak również zwiększenia bądź zmniejszenia limitów zobowiązań – też to wynika z (...) umów zawartych, 

jak i z konieczności dostosowania ich oczywiście do poniesionych wydatków bądź zawartych umów,  
▪ oprócz tego są tutaj jeszcze zadania związane ze zmianą opisu przedsięwzięcia i zmianą nazwy 

zadania, m.in. dotyczy to zadania: „Budowa drogi gminnej Sobieskiego", ponieważ staramy się  
o dofinansowanie na to zadanie i musi [ono] odpowiednio być zapisane.  

Oprócz tego są tutaj zmiany, o które wnioskował m.in. MZD (...): przesunięcia pomiędzy zadaniami 
inwestycyjnymi, zwiększenie środków na budowę ścieżek rowerowych i zmniejszenie środków w innych 
zadaniach w oszczędnościach po przetargach.  

Dziękuję."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbik.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

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 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rodzina Plus" 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 399, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Rodzina Plus”.  

Bardzo proszę Panie Naczelniku.” 
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Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód  
„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

obecnie obowiązujący program „Rodzina Plus” został uchwalony na lata 2012-2018. (...) W związku  
z tym, że zawiera on szereg działań – w szczególności skierowanych do rodzin wielodzietnych czy rodzin 
zastępczych – i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, proponujemy aby ten 
program obowiązywał bezterminowo.  

Program, który zawarty jest tutaj w załączniku do uchwały, przygotowany został na bazie (...) 
obowiązującego, natomiast dokonano pewnych korekt, aby dostosować go do stanu faktycznego,  
do obowiązujących przepisów prawnych.  

Jednocześnie w związku z sugestią, jaka padła podczas obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu, proszę o uwzględnienie autopoprawki polegającej na wykreśleniu sformułowania: „do którego 
dąży” – i ono jest zawarte w drugim zdaniu trzeciego akapitu na stronie piątej programu.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Zatem głosujemy z autopoprawką.  

Dodam, zanim udzielę głosu Panu Przewodniczącemu, że Komisja (...) Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wyraziła opinię pozytywną.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ja się bardzo cieszę, że program, który został kilka lat temu przyjęty, będzie już w tej chwili realizowany 

bezterminowo; bo to jest bardzo istotne, żeby tego typu działania, wspierające duże rodziny, były.  
Bielsko-Biała było jednym z pierwszych miast, które tego typu program przygotowało. Chciałbym jednak 
prosić i zwrócić uwagę na to, żeby wykorzystać potencjał, jaki daje Karta Rodziny+ i zintensyfikować  
jakby pracę ze strony Urzędu, zachęcającą (...) do udziału w tym programie instytucji pozamiejskich. Tutaj 
mamy wpisane te instytucje do programu, na które mamy (...) bezpośredni wpływ, ale jest szereg 
instytucji (...) czy też firm prywatnych, które mogłyby korzystać z tego programu jako nośnika dla siebie – 
z jednej strony promocji i reklamy, a z drugiej strony dla rodzin wielodzietnych pozyskiwać takie rzeczy, 
jak pewnego rodzaju upusty, rabaty itd. (...) Tę politykę należy prowadzić i zintensyfikować.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Ja też wyrażam zadowolenie głównie jako ojciec dużej rodziny, według kryteriów tej uchwały.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 400: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchylenia gminnego 
programu przeciwdziałania bezdomności.  

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Jordanek 
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

Proponowana uchwała ma na celu uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności wraz z trzema uchwałami 
zmieniającymi, którymi wprowadzono zmiany w regulaminie Noclegowni, w zakresie uprawnień do pobytu 
w tej placówce.  

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. nowelizującą ustawę o pomocy społecznej wprowadzono szereg istotnych 
zmian dotyczących organizowania pomocy osobom bezdomnym. Zmiany te zaczną obowiązywać  
od 5 września 2016 roku. W noweli uporządkowano i doprecyzowano miejsca, formy i standardy udzielania 
schronienia. W świetle nowych unormowań, zawartych w art. 48a znowelizowanej ustawy, zasadne jest 
uchylenie wyżej wymienionych uchwał.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Dodam, że opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu jest pozytywna, a o zabranie głosu proszę 
Pana Radnego Piotra Ryszkę.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
„Panie Przewodniczący, w związku – Szanowny Panie Naczelniku – z nowelizacją tej ustawy wiele rzeczy 
się zmienia, między innymi zmienia się status mieszkań chronionych, które jako takie nie mogą być 
realizowane przez gminę.  

Na ostatnim spotkaniu, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, zostały podjęte pewne decyzje  
– natomiast nie jestem o nich poinformowany – odnośnie możliwości pomocy tym mieszkańcom, którzy 
byli w tych mieszkaniach chronionych. W związku z tym, że tracąc (...) możliwość tam zamieszkania będą 
na zasadzie bezumownego zameldowania, użyczenia tych mieszkań, a w związku z tym również (...) nie 
mogą korzystać z pomocy społecznej odnośnie dodatku mieszkaniowego. Czy w tej sprawie coś się 
zmieniło? To jest jedno pytanie.  

A drugie (...) – widzę, że to, co dotychczas było w prerogatywach Rady Miasta, czyli ustalanie godzin  

i czynności (...) w Noclegowni, przeszło na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku  
z powyższym, że jest to już bardzo krótki okres czasu, chciałem zapytać, czy w tej materii zaszły znaczące 
zmiany, gdyż nie ukrywam, że jako [Prezes] jednej z organizacji z Wami współpracującymi – którą sobie 
bardzo cenię – jako Towarzystwo Świętego Brata Alberta, gdyby ta ustawa była zbyt restrykcyjna ona 
może spowodować również przypływ do nas po prostu naszych podopiecznych.  

Jeszcze chciałbym zapytać, (…) w planach tej nowej ustawy jest, ale czy miasto powoła ogrzewalnię,  
bo ta sprawa też na dzień dzisiejszy nie jest rozwiązana. Bo co zrobić z tymi, którzy przychodzą  
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na noclegownię, a zgodnie z regulaminem – są pod wpływem alkoholu – tam przebywać nie mogą, więc 
zostaje dla nich ogrzewalnia. Czy coś takiego zostanie powołane albo to źle interpretuję? Proszę  
mi powiedzieć.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, będę prosił o odpowiedź, ale myślę, że w tym ostatniej części pytania, najlepiej jest po prostu  
nie pić – tak mi się wydaje w tej sytuacji. Ale bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Jordanek 
„Małe sprostowanie. Ta zmiana nie dotyczy mieszkań chronionych, tylko mieszkań przejściowych. 
Rzeczywiście w noweli ustawy został wykreślony zapis, który był sformułowany w ten sposób,  
że schronienia osobom bezdomnym można udzielać również w innych miejscach do tego przeznaczonych. 
I w Bielsku-Białej tym innym miejscem były mieszkania chronione, mieszkania przejściowe przy ulicy 
Wapienickiej – osoby tam przebywające były kierowane na mocy decyzji administracyjnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast w świetle obowiązujących, nowych przepisów, nowej ustawy  
o pomocy społecznej – znowelizowanej – Miejski Ośrodek nie będzie już mógł wydawać decyzji  
na schronienie w innych miejscach. To zostało ograniczone tylko do przebywania w schronisku dla 
bezdomnych, w noclegowni bądź w ogrzewalni.  

Chcę uspokoić, że do czasu jakby rozwiązania tego problemu, żadna z tych osób, która mieszka w tej 
chwili przy ulicy Wapienickiej __ nie zostanie pozbawiona schronienia. W tej chwili trwają intensywne 
prace, które są już jakby pokłosiem wielomiesięcznych negocjacji, spotkań, ustaleń i to, o co Pan Radny 
pyta, dotyczyło spotkania u Pana Pełnomocnika. Tam ustalono żeby poszukać sposobu na zawarcie z tymi 
osobami, które jeszcze dotychczas są na ulicy Wapienickiej, jakiegoś rodzaju umowy, tak żeby te osoby 
mogły tam legalnie przebywać i nie zostały pozbawione dodatku mieszkaniowego. Prawnicy nad tym 
pracują. Na chwilę obecną sam jestem jeszcze ciekawy jak to zostanie zakończone.  

Jeżeli chodzi o czas funkcjonowania Noclegowni, to rzeczywiście dotychczas było tak, że godziny pracy 

Noclegowni były określone w załączniku do uchwały Rady Miasta i Szanowna Rada albo z reguły tak było, 
że wydłużaliśmy te godziny pracy, dodatkowo była jeszcze Noclegownia czynna w soboty i w niedziele.  
To się zmienia, ponieważ jest to ujęte w rozporządzeniu i w rozporządzeniu jest określone, że noclegownia 
ma pracować w godzinach od 18.00 do 8.00 rano.  

Co do konieczności uruchomienia w mieście ogrzewalni, to rzeczywiście mieliśmy taki zamiar, natomiast 
również w rozporządzeniu określono, że ogrzewalnia może funkcjonować tylko do godziny 18.00, a więc  
w ciągu dnia. W związku z czym nie ma jakby uzasadnionej potrzeby uruchamiania ogrzewalni, ponieważ 
miasto dysponuje Schroniskiem dla Osób Bezdomnych i Noclegownią przy ulicy Krakowskiej, która 
zabezpiecza potrzeby dla osób bezdomnych.  

Natomiast jeżeli chodzi o te osoby nietrzeźwe, to rzeczywiście jest to problem. Jest taki zamiar,  
aby w okresie wzmożonych mrozów nie odmawiać tym ludziom schronienia.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo, ad vocem Pan Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka (ad vocem) 
„Bo jeżeli jest od godziny 18.00 do 8.00 rano… Była dotychczas stosowana praktyka, że w okresie 
zimowym była tylko przerwa dwugodzinna – jeśli chodzi o tak zwaną higieniczną, czy jak tam się nazywała 
ta przerwa – czy to zostanie zachowane, czy ci nasi bezdomni będą musieli opuścić Noclegownię i wtedy 
co z nimi? Oczywiście część my przejmujemy, ale nie aż wszystkich. 

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o odpowiedź.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Jordanek 
„Rzeczywiście jest tak, że w rozporządzeniu jest określone, że noclegownia ma pracować od godziny 18.00  
do 8.00 rano, w związku z czym osoby korzystające z noclegowni będą musiały tę noclegownię  
o godz. 8.00 rano opuścić. To jest rozporządzenie, to już nie jest w kompetencjach jakby...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dokładnie. To samo chyba…, bo i uchwała się zmieniła i rozporządzenie Panie Radny. Będąc  

na spotkaniach z Parlamentarzystami też trzeba o tym rozmawiać, bo kto uchwalił, ten to może zmienić  
– taka jest zasada w demokracji.”  

 
Radny Piotr Ryszka 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ja to rozumiem. Wadliwe prawo tak działa czasami, właśnie wadliwie uchwalone. 

Bardzo proszę, 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 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 405: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę ponownie.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Jordanek 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

celem proponowanej uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia, jakim jest schronisko dla osób bezdomnych w Bielsku-Białej.  

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 roku konieczne jest 
uchwalenie nowej uchwały w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Bielsku-
Białej. Z chwilą wejścia w życie noweli ustawy o pomocy społecznej w dniu 5 września 2016 roku  
w katalogu miejsc udzielania schronienia nie będzie istniała kategoria domu dla bezdomnych. W myśl 
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przepisu art. 48a, ust. 1 udzielenie schronienia będzie następować jedynie poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku, ewentualnie w ogrzewalni. Z dniem 5 września 
2016 roku ulegną także zmianie zasady udzielania schronienia w noclegowni. Zgodnie z wchodzącym  
w życie w tym dniu przepisem art. 48a ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku pomocy w formie 
schronienia w noclegowni nie ma wymogu przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także 
wydania decyzji administracyjnej. W konsekwencji przyjęcia takiej regulacji nie ma możliwości ustalania 
opłaty w związku z udzielaną pomocą w noclegowni.  

Zmiany legislacyjne w zakresie udzielania pomocy w formie schronienia skłaniają do tego, aby na terenie 
Bielska-Białej w miejsce istniejącego Domu dla Bezdomnych powstało schronisko dla bezdomnych.  
Stąd konieczne jest uregulowanie zasad odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą  
w proponowanej wersji.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem obradowała Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Sportu – opinie są pozytywne.  

Zatem 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 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej  
przy ul. Doliny Miętusiej 5” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 15, Druk 401, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8  
w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5”. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Pacia.” 

 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Jan Pacia 
„Szanowni Państwo, 

przedkładamy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Nr 37 na Osiedlu Karpackim.  

Zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek, jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się 
maksymalnie o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.  
I ta kwota 3.175.668 zł jest wyliczona w oparciu o to kryterium. Pożyczka zostałaby pobrana w roku 2017, 
natomiast jej spłata rozłożona byłaby na lata 2017-2026. Również – zgodnie z regulaminem udzielania 
pożyczek – po spłacie 50% pożyczki, pożyczkobiorca może wystąpić o umorzenie 40% pożyczki pod 
jednym warunkiem, że tę kwotę przeznaczy na realizację kolejnej termomodernizacji.  

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

Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydały opinię 
pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej  
i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Bielsko-Biała 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 402, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie organizacji obsługi 
finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały – Pani Dyrektor." 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń 
„Szanowni Państwo,  

31 maja bieżącego roku, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-
księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
miasto Bielsko-Biała. 9 czerwca powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, natomiast w lipcu otrzymaliśmy informację, że Wojewoda stwierdził nieważność 
tej uchwały, argumentując tym, że przedmiotowa uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
i niektóre z zadań zapisanych w załączniku numer 2, w ocenie Nadzoru Prawnego, nie mieszczą się  
w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Do takich zadań należy przede 
wszystkim: opracowywanie, na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej, planu finansowego i jego 
zmian, koordynacja realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków Funduszy Europejskich 
oraz ich ewidencja i rozliczanie oraz prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej.  

W związku z powyższym proponujemy podjęcie nowej uchwały, która uwzględnia zastrzeżenia Nadzoru 
Prawnego Wojewody.  

Bardzo proszę o podjęcie powyższej uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor.  

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie.  

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 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta Bielska-Białej oraz o dalszym postępowaniu  
z nimi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 17 porządku obrad, Druk Nr 404: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie miasta Bielska-
Białej oraz o dalszym postępowaniu z nimi.  

(...) Bardzo proszę – Pan Naczelnik Grzywacz.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
„Szanowni Państwo, 
31 maja tego roku została podjęta uchwała, w sprawie której unieważniono uchwałę 27 czerwca  
2006 roku; to była uchwała dotycząca wyłapywania bezdomnych zwierząt. Natomiast 31 maja tego roku 
została podjęta uchwała o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i według Nadzoru Prawnego 
Wojewody Śląskiego (…) automatycznie przez tę uchwałę wygasają zapisy z uchwały 26 czerwca  
2006 roku. W związku z tym Nadzór Prawny uznał, że było niekonieczne podejmowanie tej uchwały 
uchylającej uchwałę z 27 czerwca. I w związku z taką sytuacją należy uchylić uchwałę, która była podjęta 
31 maja tego roku i tu jest zaproponowany projekt tej uchwały. (...) To jest tylko uchwała, która reguluje 
sprawy formalne.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Naczelniku.  

Dodam, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.” 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy Jazowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„W związku ze zmianami porządku obrad dzisiaj zatwierdzonymi, przechodzimy teraz od razu do punktu  
numer 20, Druk Nr 396, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Jazowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały – Pani Naczelnik Godyń.” 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

proponowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 
działka 2399/8 o pow. 84 m², stanowiącej własność Gminy położonej przy ulicy Jazowej.  

W wnioskiem o nabyciem przedmiotowej nieruchomości wystąpiła Spółka AQUA, która zamierza realizować 
cel publiczny, jakim jest wybudowanie kontenerowej pompowni wody stanowiącej ważny element 
rozbudowy sieci wodociągowej na tym obszarze. Ponieważ Spółka nie może nabyć tej nieruchomości  
w formie bez przetargowej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
uważamy za uzasadnione.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Dodam, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 29, Druk Nr 397: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA" Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy  
ul. Grażyńskiego 108.  

Bardzo proszę o przestawienie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiamy Państwu projekt uchwały regulującej stan prawny urządzeń, jakimi są węzły cieplne 
znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy. To są budynki przy: Placu  
Świętego Mikołaja 6, Karola Miarki 3 i Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego.  

Projekt dotyczy wniesienia aportów w postaci urządzeń o łącznej wartości 72.187 zł, która wynika  
z różnicy wartości początkowej, tj. z 85.641 zł i umorzenia w kwocie 13.454 zł, tym samym objęcia przez 
Gminę w podwyższonym kapitale zakładowym 144 nowych udziałów po 500 zł każdy.  

Wartość aportu oczywiście będzie opodatkowana (...) 23% podatkiem VAT. Będąc właścicielem węzłów  
ich eksploatacja i konserwacja oraz remonty należeć będą do THERMY.  

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Dodam, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 398, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały – Pan Dyrektor.” 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
„Propozycja przystąpienia do sporządzenia planu dotyczy terenu położonego przy ulicy Bystrzańskiej.  
Tam do niedawna funkcjonował szpital, natomiast obecnie szpital zmienił siedzibę i w związku z tym 
pojawił się wniosek o to, aby w planie obowiązującym, w którym przeznaczanie terenu jest ustalone jako 
usługi zdrowia, zmienić to na szerszy zakres funkcji. Czyli nie tylko usługi zdrowia, tak jak to było dopóki 
funkcjonował szpital, ale dopuszczenie również innych funkcji.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska – opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 24, Druk Nr 406, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wczasowej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
„Ten projekt planu również związany jest z rozpatrzeniem wniosku o zmianę obowiązującego planu 

miejscowego. Obejmuje on teren położony na końcu ulicy Wczasowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Wilczą.  
I projekt przewiduje możliwość lokalizacji w tym miejscu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tak jak 
to było w wydanej przed uchwaleniem planu miejscowego decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, na wniosek właściciela.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym.” 
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Ad 25 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 25 „Sprawy różne”. 

Proponuję najpierw, aby udzielić głosu mieszkańcom, którzy to prawo otrzymali.  

Jako pierwszego zapraszam do zabrania głosu Pana P___ D____. Jeżeli jest, to bardzo go tutaj prosimy. 

Czy Pan P____ D___…? Jest. 

Bardzo proszę. 

Witamy Panie P____, proszę tu podejść do mikrofonu i przedstawić sprawę, z którą Pan do nas przybył. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

przyszedłem tutaj w zasadzie z prośbą o pomoc w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego. Muszę siłą 
rzeczy, żeby troszeczkę zrozumieć mnie… – nie jestem biegły w przedstawianiu swoich racji.  

Jeszcze za młodych lat po prostu działałem w Radzie Osiedla dzięki temu na Zwierzynieckiej – nie tylko 
dzięki mnie – jest teraz zielono; i jakiś czas to trwało. Później, niestety, moje życie się posypało, związek 
małżeński się rozsypał i zaczęła się podróż. Najpierw dwa lata u teściowej, później wynajęcia kolejnych 
mieszkań, aż do czasu, kiedy poznałem osobę bardzo dobrą…”. 

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

„Gratulujemy.”. 

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

„...i po prostu 17 lat żyliśmy ze sobą. Niestety zmarła w ____ i znowu zaczęła się pielgrzymka – że to tak 
powiem. Składałem wnioski do ZGM-u, łącznie z poparciem Noclegowni – bo też przebywałem – 
pozytywnie zaopiniowane, ale niestety: wniosek, odwołanie, wniosek, odwołanie. Zaznaczam, że jestem 
(…) z wykształcenia budowlańcem, wiele rzeczy potrafię sobie zrobić. I w zasadzie moje życie to nawet nie 
mam sobie jak ułożyć, bo kto takiego „wędrownika” – w cudzysłowie powiem – się zada ze mną. Jak mogę 
sobie życie ułożyć? Nijak. Jestem praktycznie…”.  

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

„A na czym polega problem? Bo jakby rozumiemy też Pana osobistą sytuację, natomiast o pomoc, w jakiej 
sprawie? Bo w tytule jest: „dotyczy to mieszkania”. Tak rozumiem, że jakąś procedurę Pan przeszedł i ona 
nie skończyła się dla Pana pomyślnie?”. 
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Wnioskodawca – Pan P___ D____ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Ciągłe odmowy.”. 

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

„A dlaczego, bo na pewno jest jakieś uzasadnienie?”. 

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

„Nie mieszczę się na liście. Nie mieszczę się na liście i…”. 

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

„Nie, na liście się Pan mieści, może Pan nie spełnia jakichś kryteriów po prostu.”.  

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

„Nie wiem już, co mam jeszcze spełnić? Jestem – według mnie – w porządku. Nie jestem żadnym 
marginesem. Nie ma mnie na liście; nie ma miejsca, nie ma na liście.”. 

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

„Dobrze.  

To ja Panu wyjaśnię, bo jeżeli Pan przyszedł i składa to na sesji Rady Miejskiej, to na pewno ta sprawa  
z mocy prawa zostanie rozpatrzona i dostanie Pan odpowiedź na piśmie.  

My jako radni akurat tej konkretnej sprawy nie znamy. Mogę tylko się domyślać, że w procedurze, która 
obowiązuje wszystkich, którzy ubiegają się o mieszkania, w Pana wypadku decyzja była dla Pana 
negatywna i jest Pan z tego niezadowolony, co jest oczywiste. Natomiast tutaj trzeba rozpatrzyć,  
czy ta odmowa została Panu udzielona słusznie czy niesłusznie tak naprawdę i czy zgodnie  
z obowiązującymi procedurami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tak to po prostu jest, że nie wszyscy, 
którzy ubiegają się o mieszkania, je dostają. I my dbamy o to, jako Rada, jako Urząd – przynajmniej taką 
mam nadzieję – aby w kolejności, jakby potrzeby i sytuacji indywidualnej, którą według pewnych kryteriów 
mierzymy, żeby w takiej kolejności ludzie, osoby, nasi mieszkańcy dostawali te mieszkania. (…) Dlaczego – 
nie przedstawił Pan – uzasadnię. Bo na pewno Pan prowadził z Urzędem jakąś korespondencję, w której 
nie wyobrażam sobie, że nie ma uzasadnienia, dlaczego Pan nie dostał mieszkania w takim terminie,  
w jakim Pan by oczekiwał. Czy Pan pamięta, co było w uzasadnieniu odmowy?”.  

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

„W zasadzie głównie to się sprowadza do tego, że po prostu nie mieszczę się w kryteriach, nie mieszczę 
się na liście itd. I ja mam pewne…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy znamy te kryteria? Czy w tej chwili? Czy (…) Pan Prezydent mógłby się odnieść do tego?  

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pani Dyrektor Nawrocka udzieli szczegółowe informacje o sprawie.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Nawrocka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. 

Pan faktycznie złożył wniosek w 2009 roku – 3 listopada – wskazując miejsce zamieszkania w lokalu 
komunalnym przy ul. Łukasińskiego __/_, którego najemcą była Pani K_____ W_____, ówczesna 
konkubina Wnioskodawcy. I z uwagi na fakt, iż Pan P____ D____ nie miał miejsca stałego zamieszkania, 
wniosek został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do dalszego postępowania.  

W 2011 roku tę pozytywną weryfikację do tworzonej listy ponownie przeszedł, natomiast nie został 
uwzględniony do projektu listy i złożył od tej decyzji odwołanie. Niestety nie zostało ono uznane. (…) 
Sytuacja powtarza się w 2013 roku, z tym że tutaj Pan złożył informację, że korzysta ze schronienia  

w Noclegowni. Ponadto złożył pismo, że planuje wyjazd za granicę i że wskazuje adres do korespondencji 
już inny – podaje ulicę Szkolną __/_. Również nie został ujęty do projektu listy, nie odbierał 
korespondencji i nie złożył odwołania w tym roku.  

W 2014 roku, we wrześniu, składa pismo, że nie został poinformowany o przyznaniu lub nieprzyznaniu  
mu mieszkania i nie zgadza się z tą procedurą tworzenia listy. Natomiast w październiku 2014 roku składa 
prośbę o kierowanie korespondencji ponownie na adres na ul. Łukasińskiego __/_. Następnie w kwietniu 
2015 roku składa wniosek o kierowanie korespondencji na adres Kozy, ulica M_____ _, przy czym  
to wynika z tych obowiązków, które są tam we wniosku zaznaczone, że przy (…) każdorazowej zmianie 
adresu zamieszkania należy ZGM o tym informować, żebyśmy wiedzieli gdzie tę korespondencję należy 
wysyłać.  

W 2015 roku była ponowna weryfikacja i – proszę Państwa – (…) Pan również nie został ujęty na ostatniej 
liście. To nie jest decyzja ZGM-u. Każdorazowo te wnioski są weryfikowane, każdorazowo jest wizytacja  
z podawanego adresu zamieszkania. Komisja, która weryfikowała Pana pod wskazanym adresem,  
w składzie mieszanym, stwierdziła – bo z tego, co tutaj widzę w dokumentach – że Pan miał za mało 
punktów i na tę listę się nie dostał. Zespół powoływany – zresztą zarządzeniem Pana Prezydenta –  
do spraw tworzenia listy zdecydował, że są ludzie bardziej potrzebujący i w związku z tym Pan się  
na tę listę nie dostał, ma szansę przy opracowywaniu najbliższej listy. Natomiast chcę podkreślić, że to nie 

jest decyzja ZGM-u – jak Pan tutaj sugeruje w piśmie do Pana Przewodniczącego – tylko to jest decyzja 
zespołu, który musi rozstrzygnąć o tym, kto w danym roku jest bardziej potrzebujący a kto mniej.  
Pan widocznie nie zmieścił się w tych przez nas określanych wymogach.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Pani Dyrektor za wyczerpujące informacje.  

Cóż, sami tworzymy procedury i potem musimy ich przestrzegać. Jeżeli jest system punktowy  
w jakimkolwiek przedsięwzięciu czy w ocenie, to wiadomo, że pewnych dóbr – w tym wypadku mieszkań –  
nie starcza dla wszystkich i musimy te trudne decyzje – czy raczej ten zespół, my tylko ustalamy pewne 
zasady w ramach uchwał – szanować.  

Tutaj oczywiście Pan (…) uzyska odpowiedź na piśmie w (…) tej sprawie, w której Pan wystąpił. Jedyne, 
co ja osobiście mogę Panu doradzić, to – tak jak Pani Dyrektor wspomniała – ponownie ubiegać się przy 
najbliższej możliwości. Te jakby nabory na tę listę są cykliczne i ten zespół obraduje cyklicznie – i to jest 
wszystko, co przychodzi mi do głowy. Tak że myślę, że wraz z tym pismem, jeszcze zadbam o to, żeby Pan 
może dokładnie poznał procedurę i wykorzystał wszystkie możliwości, aby jak najwięcej tych punktów 
uzyskać.  

Czy ktoś jeszcze głos chciał zabrać w tej sprawie? 

W tej sprawie Pan Radny, Pan Przewodniczący Matyja. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni – Koleżanki i Koledzy,  

więc temat jest dosyć skomplikowany, on dzisiaj może i dobrze, że wybrzmiał. 

Szanowni Państwo, ja już mówiłem i w imieniu Klubu żeśmy próbowali doprowadzić do zmian projektu 
uchwały na poprzednich sesjach. Otóż ta uchwała jest trochę archaiczna i ona odbiega od potrzeb  
i rzeczywistości dzisiejszej. W związku z powyższym, Panie Przewodniczący, zachęcam do tego, żeby 
merytoryczna Komisja się pochyliła nad tym, iżby doprowadzić do mądrej, rzeczowej dyskusji, która zmieni 
tę uchwałę. Naprawdę ona niedostosowana jest do dzisiejszych potrzeb – i to jest przykład.”. 

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

„A w jakim zakresie?”. 

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

„Mówię, wniosek jest taki podstawowy. Pan stara się o mieszkanie już od 2009 roku, na dzień dzisiejszy  
6 lat. Jeżeli w argumentach ilość lat ma, nie wiem, jakąś tam punktację niewielką – a jest na przykład 
dowolność w punktacji 20 punktów – jest to subiektywna ocena danego kandydata na to mieszkanie i ono 
jest zależne od komisji, a w ilości punktów, jakie zdobywają, zdobywa się 60, 80 punktów, więc proszę 
rozważyć tę subiektywną ocenę komisji a ilość lat oczekiwania.  

Inaczej mówiąc, Panie Przewodniczący – to jest mój taki wniosek od wielu miesięcy – umówmy się 
na konkretne spotkanie, żeby dostosować tę uchwałę do bieżących potrzeb i do dzisiejszych warunków. 
Naprawdę jak ktoś z Państwa zaglądnie na system punktowy, on zupełnie odbiega od realiów.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Oczywiście Pana głos został odnotowany i nie widzę powodów żeby się nie zająć. Jeżeli coś ma działać 
lepiej, to niech działa lepiej, ale gdyby miało działać gorzej, to wtedy się będziemy zastanawiać. 

Bardzo Panu dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że na ten czas zrobiliśmy to, co można.”. 

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

„Ja się postaram maksymalnie, natychmiast nowy z kolei adres podać.”. 

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

„Jeżeli Pan go zmieni, to tak procedura wymaga.  

Dziękuję Panu bardzo.  

I kolejna osoba – która dostała od Wysokiej Rady, dzisiaj udzielono prawa głosu – to jest Pani A_____ 
S____-C______.  

Bardzo Panią zapraszam na salę.  

Bardzo proszę Pani A___, z osobą towarzyszącą – bardzo proszę tutaj o podejście do mównicy  
i przedstawienie sprawy, z którą (…) Panie (…) przyszły.”.  

 
Wnioskodawczyni – Pani A____ S____-C______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Drodzy Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni, 

nasza organizacja Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”, której statutowym 
celem jest ochrona i opieka nad zwierzętami, została poproszona przez wolontariuszy o pomoc i włączenie 
się m.in. w sprawy dotyczące braku odpowiedniej opieki weterynaryjnej podopiecznych Schroniska oraz 
bulwersującej kwestii pozbycia się, porzucenia 35 kotów, podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Reksio”. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest miejscem przeznaczonym do opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami domowymi – psami i kotami (pies, kot, jako gatunek, jest zwierzęciem udomowionym,  
nie dzikim) – jest zobowiązane zapewniać podopiecznym właściwą humanitarną opiekę, gwarantującą 
dobrostan, czyli stan zaspokojenia wszystkich najważniejszych potrzeb zwierzęcia, zarówno tych 
fizycznych, jak i psychicznych. Opieka mająca gwarantować dobrostan oraz opieka prawna nad 
zwierzęciem bezdomnym rozpoczyna się z chwilą, gdy bezdomne zwierzę trafia do schroniska, kończy się  
z chwilą, gdy zostaje wydane prawowitemu właścicielowi lub oddane do adopcji.  

W imieniu wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, jako przedstawicielka 
organizacji pro zwierzęcej, działającej na terenie Bielska-Białej, chciałabym Państwu odczytać apel, który 

wspólnie, z nadzieją na pomoc i konkretne zainteresowanie z Państwa strony, w niniejszym skrócie,  
w najważniejszych kwestiach przedstawię. Nasza organizacja oczywiście przyłącza się do tego apelu, gdyż 
uważamy, że dobrostan bezdomnych zwierząt, podopiecznych tutejszego Schroniska jest zagrożony, 
szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń z maja i sierpnia br., ale także w kontekście naszych wieloletnich 
doświadczeń z opieką nad podopiecznymi Schroniska – kotami i psami. Oto wybrane treści, prośby 
wolontariuszy, kierowanej do Pana Prezydenta, w piśmie złożonym do Urzędu Miasta w dniu dzisiejszym.  
Z uwagi na limit czasu nie można je przedstawić w całości. 

<<My wolontariusze Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej pragniemy 
przedstawić Państwu problemy dotyczące opieki nad podopiecznymi Miejskiego Schroniska  
dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio”.  
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Dręczące nas kwestie, trudności których nie udało się pokonać, zostały przez nas zebrane i przedstawione 
w złożonym dziś do Pana Prezydenta Jacka Krywulta piśmie, z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu. 

Problem opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest dla wielu członków naszej lokalnej bielskiej społeczności 
problemem niezwykle ważnym. To również od samych mieszkańców otrzymujemy sygnały o zaniedbaniach 
i niewłaściwej opiece, którą otrzymują bezdomne zwierzęta w bielskim Schronisku. Codziennie jako 
wolontariusze odczuwamy dużo smutku, gdy patrzymy na cierpienie zwierząt chorych. Są też chwile 
szczęśliwe, gdy dochodzi do udanej adopcji – niestety te trwają krótko. Naszym nadrzędnym celem jest 
poprawa losu podopiecznych Schroniska, zapewnienie dostępu do leczenia, polepszenie warunków bytu, 
poprawa ilości i jakości adopcji. Bez dobrej woli Kierownictwa Schroniska nie uda się nam tego zrobić.  
Bez wsparcia Pana Prezydenta, bez pochylenia się bielskich Radnych nad problemami, z którymi zmagamy 
się my i zwierzęta w Schronisku, nie uda się nic naprawić. Oto kluczowe, wybrane problemy, które dla 
zapewnienia dobrostanu zwierząt powinny, naszym zdaniem, najszybciej zostać rozwiązane.  

Schronisko nie stosuje odpowiedniej opieki weterynaryjnej, brak jest leczenia zwierząt chorych, 
adekwatnego do choroby, na którą cierpią. W znacznej mierze spowodowane jest to m.in. 

niewykonywaniem u cierpiących podopiecznych badań diagnostycznych, badań krwi, moczu, kału oraz 
testów na nosicielstwo chorób zakaźnych, ograniczoną ilością leków. Brak diagnostyki skutkuje leczeniem 
na ślepo i często zamiast poprawy doprowadza do pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia, nawet jego 
śmierci. Archaiczne wyposażenie pomieszczenia zakładu leczniczego na terenie Schroniska oraz brak stałej 
obecności weterynarza w godzinach pracy Schroniska powodują, że wspomniany zakład leczniczy nie jest 
w stanie skutecznie świadczyć pomocy w ciężkich przypadkach chorobowych, które zdarzają się nader 
często. Do Schroniska, bez specjalnych procedur ochronnych, przyjmowane są młode nieszczepione 
kocięta, pomimo wiedzy i świadomości, że w Schronisku panuje koci tyfus, najgroźniejsza dla kociąt 
zakaźna choroba panleukopenia. Takie postępowanie skazuje wszystkie koty na śmierć. Śmiertelność 
kociąt niezaszczepionych, zarażonych wirusem panleukopenii sięga 90%.Podkreślamy, że brak badań 
diagnostycznych nie jest jedynym problemem. Wiele zwierząt cierpi z powodu zaniedbania i braku opieki 
weterynaryjnej na odpowiednim poziomie. 

Podczas ostatniego spotkania wolontariuszy z Kierownikiem i weterynarzem Schroniska po raz kolejny 
wolontariusze usłyszeli, że z powodu braku finansów zwierzęta w Schronisku nie są diagnozowane  
i leczone. Jako wolontariusze obserwujemy tę sytuację od kilku lat, a jej rezultatem jest to, że to właśnie 
wolontariusze we własnym zakresie muszą się starać o pokrycie rachunków na leczenie podopiecznych 
Schroniska – corocznie są to ogromne kwoty na leczenie zwierząt znajdujących się w Schronisku lub 

najczęściej adoptowanych w celach leczenia i zapobiegania ich cierpieniu. Część zwierząt zabierana była  
ze Schroniska w stanie bardzo ciężkim lub krytycznym. Biorąc pod uwagę, że Schronisko zatrudnia lekarzy 
weterynarii jest to sytuacja bulwersująca, jaka naszym zdaniem musi się zmienić na lepsze dla dobra 
zwierząt. Niestety wielokrotne rozmowy z Kierownikiem Schroniska nie przyniosły rezultatu, a obiecane 
działania na rzecz poprawy – jak np. diagnostyka – nie są prowadzone. Tylko dzięki staraniom 
wolontariuszy zwierzęta jedzą dobrej jakości karmę. Nasze pismo skierowane do Pana Prezydenta zawiera 
szereg innych zaniedbań i nieprawidłowości w działaniu tutejszego Schroniska, jednak ważna jest 
niezmiernie kolejna sprawa, która nas bulwersuje i porusza, tj. wyrzucenie, pozbycie się – w okresie  
od maja do sierpnia – 35 podopiecznych tutejszego Schroniska, kotów udomowionych, których wobec 
braku możliwości ustalenia właściciela, opiekunem prawnym jest Kierownik tutejszego Schroniska.  

W okresie od usunięcia w maju pierwszej grupy 16 kotów, aż do usunięcia w sierpniu kolejnych 19,  
my wolontariusze, sprzeciwiając się dalszemu wyrzucaniu kotów, zainicjowaliśmy dwa spotkania  
– w czerwcu i w lipcu – z Kierownikiem Schroniska Zdzisławem Szwabowiczem. Na drugim spotkaniu, 
zaproszona przez nas specjalistka behawiorystka zwierzęcy i zoopsycholog, jednoznacznie stwierdziła,  
że Schronisko nie powinno pozbywać się kotów, ponieważ jest to sprzeczne z obowiązkiem zapewnienia  
im prawidłowej opieki, gwarantującej dobrostan i naraża je na utratę życia i zdrowia. Jest to więc 
przekroczenie uprawnień, sprzeczne ze Statutem Schroniska, Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej oraz łamie ustawę  
o ochronie zwierząt. Uszczegółowiona opinia behawiorystki zwierzęcej i zoopsychologa Pani M_______ 
N____, poparta obserwacją kotów w kociarni – o którą prosił Kierownik na spotkaniu – w formie pisemnej 
została wysłana do Schroniska.  

Porzucone przez Kierownika koty były udomowione, w mniejszym lub większym stopniu otwarte, niektóre 
nieśmiałe, inne towarzyskie, co wynika ze specyfiki kociej natury oraz trudnych dla kotów warunków 
panujących w kociarni Schroniska. Żaden z kotów nie był dziki. Przebywając w Schronisku już jakiś czas, 
nawet te nieufne, przyzwyczaiły się do tego miejsca, gdzie zostały wysterylizowane, otrzymywały 
pożywienie, miały schronienie. W odpowiednim dla każdego z nich czasie zapewne zostałyby adoptowane, 
gdyż niejednokrotnie udaje się znajdować domy także dla nieśmiałych i mniej ufnych kotów.  
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W odczuciu wielu z nas, a także w świetle prawa, zwierzęta przyjmowane do Schroniska powinny mieć 
zapewnioną w nim należytą opiekę oraz leczenie do czasu zwrotu ich właścicielowi lub oddania do adopcji. 
Kierownik Schroniska jest zobowiązany zapewniać podopiecznym właściwą humanitarną opiekę, 
gwarantującą dobrostan, czyli stan zaspokojenia wszystkich najważniejszych potrzeb zwierzęcia, zarówno 
tych fizycznych, jak i psychicznych.  

Podsumowując, naszym zdaniem doszło do nieuprawnionego usunięcia z pomieszczenia kociarni 
podopiecznych Schroniska, czyli porzucenia ich przez prawnego opiekuna, tj. przez Kierownika Schroniska. 

Pragniemy również zaznaczyć, że jako osoby od lat pracujące nieodpłatnie w Miejskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, poświęcając nasz prywatny czas, energię i środki finansowe, 
kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem zwierząt. Uważamy także, że to ich dobro powinno być priorytetem 
i głównym celem działania Schroniska. Wnieśliśmy olbrzymi wkład w polepszenie warunków życia 
bezdomnych zwierząt w Schronisku. Oto przykłady:  
 leczymy zwierzęta ze Schroniska rok do roku – opłaty za leczenie z kilku lat sięgają kilkudziesięciu 

tysięcy,  

 wykonaliśmy 120 bud dla psów, 
 wyposażamy pomieszczenia i wybieg kociarni, 
 ulepszamy, modernizujemy, naprawiamy i pracujemy stale nad odświeżeniem kojców, pomieszczeń  

i wybiegów dla zwierząt, 
 efektem zorganizowanego przez wolontariuszy oraz Stowarzyszenia „Dla Braci Mniejszych” koncertu 

charytatywnego był zakup kojca dla psów, 
 od lat wychodzimy także na spacery i socjalizujemy psy, 
 szukamy zwierzętom domów, 
 sami adoptujemy najstarsze i najbardziej chore zwierzęta, 
 setki psów i kotów znalazły dzięki nam domy, zostały wyleczone, otrzymały inną pomoc  

od wolontariuszy, np. w postaci diagnostyki behawiorystycznej. 

W związku z powyższym, aby nie zmarnować pracy tak wielu bielszczan, którym na sercu leży los 
bezdomnych zwierząt, uważamy za swój obywatelski obowiązek poinformowanie o tym, co od dłuższego 
czasu dzieje się w Schronisku „Reksio” i jak w rzeczywistości wygląda opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
w tej placówce. Przez długi czas podejmowaliśmy próby porozumienia i współpracy ze Schroniskiem, 
organizowaliśmy spotkania mające na celu rozwiązanie kluczowych problemów, proponowaliśmy pomoc  
i po prostu robiliśmy swoje dla dobra zwierząt, jednak zostaliśmy postawieni przez Kierownictwo 

Schroniska w sytuacji, kiedy nie pozostaje nam nic innego jak prosić Pana Prezydenta i Państwa Radnych  
o wsparcie i interwencję.>>. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani A____. 

Lista zarzutów jest długa, na pewno Pan Prezydent – bo do niego jest adresowane pismo – się odniesie. 
Myślę, że druga strona też powinna w tej sprawie się wypowiedzieć. Najpierw Pan Prezydent. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Jędrusiński.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

z wielką uwagą wysłuchałem Pani tutaj stwierdzeń i podanych informacji i mogę powiedzieć, że Prezydent 
Miasta – bo rozmawialiśmy jeszcze przed sesją, mając świadomość tego, że tego typu dyskusja może  
w dniu dzisiejszym być – chcę powiedzieć, że Prezydent Miasta, ja również, jesteśmy pełni uznania  
dla wolontariuszy, którzy zajmują się sprawami zwierząt, w tym akurat konkretnym przypadku, o którym 
mówimy, sprawami kotów, kotków. I wolontariusze to jest jedna rzecz i wydaje się, że ta współpraca  
na linii wolontariusze – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt układała się co najmniej poprawnie.  

Te środki finansowe, o których Pani mówiła, a które żeście włożyli, te działania w postaci wybiegu i tych 
wszystkich innych urządzeń, które żeście też przygotowali, to na pewno jest duża (…) Wasza zasługa.  
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Ale również chcę żebyście mieli świadomość, że po drugiej stronie, czyli po stronie Schroniska  
dla Bezdomnych Zwierząt, to nie są laicy tylko czy osoby – jakby mógł ktoś pomyśleć – osoby 
nieprzychylne dla zwierząt. To są profesjonaliści, którzy tym się zajmują nie od dzisiaj. I tak jak Pan 
Przewodniczący powiedział, zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, zawsze są dwie strony. Jakie są fakty, 
czy one wymagają ustalenia… – padły interpelacje w dniu dzisiejszym z ust dwóch Radnych, na które 
będzie udzielona odpowiedź, zgodnie z wszystkimi procedurami, także tu za chwilę udzielę głosu 
przedstawicielom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.  

I chcę jeszcze powiedzieć – bo tu z uwagą Panią słuchałem – mówi Pani, że pies i kot są zwierzętami 
udomowionymi – tak, ale w naszej kulturze, bo w krajach muzułmańskich pies jest zwierzęciem 
nieczystym, tak że tam czegoś takiego nie ma. Tam jest przegięcie w drugą stronę co do kotów…”. 

 
Wnioskodawczyni – Pani A____ S____-C______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Mówimy oczywiście o tutaj naszym…”. 

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

„Już odbiegamy od meritum.”. 

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

„Ale tylko w ten sposób.  

Jeszcze raz chcę podkreślić, że jesteśmy pełni uznania dla wolontariuszy, ale Państwo też powinni zdawać 
sobie sprawę z tego faktu, że po drugiej stronie to nie są patałachy czy kelnerzy, tylko też profesjonaliści 
również i weterynarze. 

Ale bardzo bym prosił o…”. 

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

„Myślę, że to akurat z Pani wypowiedzi nie wynikało, ale bardzo prosimy Panie Kierowniku.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Więc zanim oddam głos panu dr. Szwabowiczowi zacytuję tutaj z „Gazety Prawnej” z 9 sierpnia jak gdyby 
może nie definicję, ale określenie, co to są „koty miejskie”, Pana Piotra Jaworskiego, który jest Krajowym 
Inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami: <<W żadnym wypadku nie można ich określać 
mianem bezdomnych, ponieważ to w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy nad zwierzętami, to nie są koty, które 
uciekły lub zabłąkały się (…) albo zostały porzucone. Zatem koty miejskie nie powinny trafiać  
do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie należy ich też na siłę oswajać.>>. Koniec cytatu.  

Państwo dostaniecie ten artykuł, wszyscy Państwo Radni. 

A teraz oddaję głos Panu dr. Szwabowiczowi.”. 
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Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

bardzo przykro mi jest słyszeć te słowa dzisiaj z ust Pani A___ C_____, bo doskonale wie, jaka jest 
naprawdę sytuacja w Schronisku i nie zgadzam się z tymi zarzutami tutaj postawionymi. 

Ostatnio była parada piesków, IV Parada organizowana przez nas, przez Schronisko na bielskim Rynku,  
i tam padły na scenie słowa z moich ust, z których byłem dumny, z sytuacji jak jest w Schronisku, 
mianowicie z ilości adopcji, jakie mają miejsce w naszym Schronisku – mówiliśmy o pieskach. 
Wspominałem, że dwa lata temu, kiedy prowadziliśmy II Paradę piesków, psów w Schronisku było prawie 
300. Po dwóch latach odnieśliśmy wielki skutek – ze względu na zwiększoną ilość adopcji – i psów  
w Schronisku w dniu dzisiejszym jest 150. To jest sukces ogromny i tym możemy się szczycić i chwalić.  
I to mówiłem głośno i tym się chwaliłem. Chwaliłem wolontariuszy, którzy też przyczyniają się jak 
najbardziej do tej ilości adopcji. O kotach nic żeśmy nie mówili, kotów na Paradę nie braliśmy – może 
trzeba wymyśleć, może wolontariusze podpowiedzą jakąś imprezę dotyczącą kotów, która poprawi ilość 

adopcji tych zwierząt. Jest ich mniej. Ilość adopcji i tak kotów za pół roku jest ponad 200, więc nie jest 
to (…) mała ilość, natomiast faktycznie tych kotów w Schronisku przybywa. Dlaczego?  

W naszym okręgu są trzy schroniska: – nasze bielskie, żywieckie i cieszyńskie. W powiecie cieszyńskim 
schronisko działa od wielu lat, nigdy kotów do schroniska nie przyjmowało. Przecież tam koty istnieją, 
zarówno dziko żyjące, jak i domowe. W powiecie żywieckim, w Żywcu, jest schronisko, które koty 
przyjmowało i pieski, a w zeszłym roku Burmistrz Miasta odwiedzając schronisko zobaczył te koty  
i stwierdził, że koty nie mogą w tym schronisku przebywać. Mam tutaj artykuł, pokażę Państwu:  
<<Jest robota w Żywcu. Zatrudnienie dostanie 30 pracowników. Warunek jest prosty, trzeba mieć cztery 
łapy i sympatycznie pomiaukiwać.>>. Kolejny artykuł: <<Burmistrz Żywca zagania koty do pracy>>.  
I tutaj ja nie słyszałem i żadne media, nikt z tego tytułu nie robi problemów.  

W naszym bielskim Schronisku koty przyjmujemy. Schronisko jest przeznaczone na 50 kotów. W obecnej 
sytuacji kotów mamy 150. Dlaczego? (…)  

Jeden z powodów to jest – być może, że my (…) na tym ogromnym rejonie pozostaliśmy jako jedyne 
Schronisko, że te koty dalej przyjmuje. Natomiast drugim tu niestety powodem – i tu muszę z przykrością 
powiedzieć – są nasi wolontariusze, niestety zajmujący się kotami, którzy niestety (…) podczas pobytu  
w Schronisku często zbyt wygórowane wymagania stawiają (…) przyszłym właścicielom, którzy chcą 
adoptować takie koty. To jest raz.  

Dwa. Do Schroniska (…) często trafiają koty te wolno żyjące, które do Schroniska nie powinny trafić. 
Dlaczego? Różni ludzi na siłę wyłapują te kociaki, bo im przeszkadzają – obsikują moczem drzwi –  
z różnych powodów chcą się tych zwierząt pozbyć. One są złapane przez nich, przywiezione do Schroniska 
i Schronisko je przyjmuje celem sterylizacji – zawsze tak było – i wtedy Schronisko po sterylizacji, takiego 
kota dzikiego wypuszczało. Obecnie, przez dłuższy okres czasu, nie wypuszczało, bo Panie z „KOTełkowej 
Drużyny” zabraniały tego. Mówiły, że te koty nadają się do adopcji i że one przez nie będą resocjalizowane 
i one będą w przyszłości niedalekiej mogły znowu znaleźć nowy dom, nowego właściciela. Niestety  
ten proces trwał długo i nie przyniósł żadnych oczekiwanych rezultatów. Kotów przybywało w Schronisku, 
tych właśnie, których nie powinno przybywać, i stał się problem bardzo poważny. Poważny dla osób 
odwiedzających to Schronisko – bo przychodzą do pomieszczenia gdzie są koty – również dzieci, osoby 
chcące adoptować te zwierzęta i są narażone czasem (…), że kot może skoczyć na głowę, podrapać kogoś 
po twarzy. Są to koty nienadające się do adopcji. Patrząc na to, my robimy im krzywdę. Trzymamy koty  
w pomieszczeniu…, które nie powinny tam siedzieć.  

W związku z tym były spotkania organizowane, mówiliśmy jasno, że te koty należy wypuścić. Pierwsze 
było nawet przez „KOTełkową Drużynę”, czyli Panie z KOTów, wystosowane fajne pismo, prośba, apel  
do mieszkańców, żeby te koty dziko żyjące w Schronisku adaptować do różnych miejsc, w których czułyby 
się swobodnie, czyli do jakichś gospodarstw, do jakichś piwnic, stadnin, różnych miejsc gdzie miałyby 
kawałek dachu nad głową i ktoś od czasu do czasu dałby tam jedzenie; miałyby schronienie, mogłyby 
polować. Myśmy ten apel wystosowali, „KOTełkowa Drużyna” się z tego wycofała, nie wiedząc czemu nie 
chciała o tym dalej mówić. Później było następne – zgadza się – spotkanie, na którym byli behawioryści 
zaproszeni też przez Panie od KOTów. Przyszli do Schroniska, mieli na piśmie napisać swoją opinię,  
na którą czekałem ponad miesiąc czasu. W zasadzie otrzymałem ją teraz, jak wróciłem z urlopu, już  
po fakcie prawda, bo stwierdziliśmy, że musimy dokonać tych zmian, czyli te koty nie wyrzucić, jak tutaj 
błędnie jest to interpretowane, tylko wypuścić. Wypuścić na wybieg na terenie Schroniska półotwarty, 
który zorganizowaliśmy dla nich, gdzie mają jedzenie, wodę oraz schronienie w postaci budek i na tym 
wybiegu mają możliwość wychodzenia na zewnątrz i powrót na ten wybieg. Tam mają jedzenie, tam mają 
zapewnione warunki do życia – tak jak w Schronisku. Nie pozostawiamy ich bez opieki. A ponieważ  
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są to koty dziko żyjące, zgadza się, że część z nich się rozpierzchła, rozeszła po okolicy; niektóre trzymają 
się tutaj naszego Schroniska i wracają na ten wybieg półotwarty. I jak przyjdzie zima na pewno  
im stworzymy warunki bardziej dogodne, czyli stworzymy lepsze budki, ocieplone żeby nie marzły. 
Natomiast uważam, że te koty są teraz w odpowiednim miejscu, są szczęśliwe – można przyjechać  
i zobaczyć na koty, które leżą na trawie i łapią myszki i opalają się na słońcu. Natomiast jeżeli 
wolontariusze uważają, że te koty nie są dziko żyjące, to ja mówiłem: <<Proszę bardzo, to proszę wziąć 
tego kota na ręce, przytulić i zanieść z powrotem na kociarnię. Ja nie widzę tu problemu.>>. Natomiast 
ten kot musi wykazywać faktycznie chęć podejścia do człowieka. Jeżeli on takiej chęci nie wykazuje  
i ucieka, to jest w mojej opinii, niestety kotem dziko żyjącym, przynajmniej nienadającym się do adopcji.  

Powtarzam, Schronisko to nie jest miejsce dla takich kotów. Do nas przychodzą ludzie adoptować 
zwierzęta, takie które będą mieszkać w domu, które będą głaskane, przytulane. Takie koty tego nie chcą. 
Gdyby kot umiał mówić pewnie by swoje zdanie na ten temat dzisiaj wypowiedział.”.  

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

„Dziękuję Panie Kierowniku. 

To jest tak tytułem rozpoczęcia, wyjaśnienia. Ja i tak tutaj Panią informuję, że musi przyjść odpowiedź 
pisemna i na Panu Prezydencie ciąży obowiązek odpowiedzi na to.  

Mamy ad vocem – dwa głosy Radnych i proponuję im teraz udzielić głosu.  

Jako pierwsza Pani Radna Bogna Bleidowicz. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak, dziękuję Panie Przewodniczący.  

Przede wszystkim mam pytanie do Pana Prezydenta Juszczyka. Proszę jeszcze raz o przytoczenie tego 
artykułu z ustawy, na którym opiera się ten artykuł z „Gazety Prawnej”.”. 

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

„Ktoś w zastępstwie Pana Henryka, bo…”.  

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To za momencik, nie musi być w tej chwili.”. 

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

„Tylko jedna uwaga, bo ja bym nie chciał tutaj rozpocząć rozważań prawnych.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To ja dam Pani Radnej, bo ja to mam nawet skserowane.” 
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Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Świetnie, bo jakoś tego akurat nie dostaliśmy tutaj. 

Natomiast odnosząc się do słów Pana Kierownika Szwabowicza – dziękuję uprzejmie – powoływanie się  
na inne miasta jest ryzykownym sposobem dyskusji, ponieważ druga strona może przytoczyć miasta, które 
zajmują się – w bardziej może zgodny z wolą ludzi, którzy są wolontariuszami (…) – bezdomnymi 
zwierzętami i możemy tutaj przytoczyć na przykład modelowe chyba dla całej Polski miasto Wrocław pod 
tym względem czy bliższą nam Dąbrowę Górniczą. Zachęcam się do zapoznania się z tym, jak tam wygląda 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami.  

Natomiast co do Pańskich słów, że Schronisko nie jest miejscem dla kotów wolno żyjących – ja się  
w stu procentach z Panem zgadzam. Dlatego dziwi mnie fakt, że koty wolno żyjące były do Schroniska 
przyjmowane, że nie były wypuszczane i faktycznie, jeżeli było tak, że były przyjmowane celem sterylizacji 
czy też kastracji, że nie były wypuszczane po okresie tym rekonwalescencji. Dziwi mnie fakt, że wolno 
żyjący kot przebywa w Schronisku dwa lata i dziwi mnie fakt, a raczej naiwność, w sądzeniu, że po dwóch 

latach trzymania wolno żyjącego kota w Schronisku, w pomieszczeniu zamkniętym, jak się go wypuści  
za płot to on w dalszym ciągu będzie kotem wolno żyjącym i świetnie sobie poradzi na łące.”.   

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

„Dziękuję Pani Radnej.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tylko dokończę jeszcze, bo chcę się…”. 

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

„Ale czas Pani przekroczyła już drugi raz dzisiaj.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Rozumiem. Chcę tylko jeszcze stanąć w obronie wolontariuszek.”. 

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

„Nie rozumie Pani, bo Pani dalej mówi. Pani Radna, przepraszam, wystarczy. 

Bardzo proszę Panie Kierowniku o odniesienie się do słów Pani Radnej.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja już powiedziałem wcześniej, że ta sytuacja ma miejsce tylko dlatego, że „KOTełkowa Drużyna”, czyli 
Panie z KOTów, zabroniły wręcz naszym tutaj pracownikom wypuszczanie z powrotem tych kotów  
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na wolność, bo stwierdziły, że ich 20-letnie doświadczenie mówi o tym, że te koty będą nadawać się  
do adopcji. I myśmy trochę ulegli. Ja bardzo żałuję, że ja uległem, natomiast…”. 

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

„Pani Radna, bo Pan Kierownik Pani odpowiada – słucha Pani? Bo widzę, że Pani rozmawia z kimś innym. 

Bardzo proszę.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…natomiast ten proceder trzeba było w końcu przerwać, bo po prostu to dłużej nie mogło trwać,  
ze względu na ilość zwierząt, która nam ciągle przybywa (…).  

Zaobserwowaliśmy również to, że koty, które były domowymi kotami bardzo szybko nabierają cech kota 
dzikiego. I to wchodzimy w taką jakąś pętlę, że coraz więcej tych kotów dziko żyjących, nienadających się 
do adopcji przebywało w Schronisku. Ludzie przychodzili na kociarnię, a koty „sufitowały”, były agresywne, 
były niebezpieczne. Jeżeli Panie z „KOTełkowej Drużyny” uważają inaczej, ja powiedziałem wyraźnie: 
<<Proszę wziąć kota z podwórka w takim razie na ręce i przynieść do Schroniska>>.”. 

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

„Dziękuję Panie Kierowniku, nie mogę Panu dawać więcej czasu niż Pani Radnej, bo to będzie niegrzeczne. 

Bardzo proszę (…), też ad vocem, Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

 
Radny Marcin Lisiński (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zdecydowałem, że jednak przeczytam tę część interpelacji, którą pominąłem przy okazji składania 
interpelacji na samym początku.”. 

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

„Tylko w minucie się proszę zmieścić, bo to jest ad vocem.”. 

 
Radny Marcin Lisiński (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście spróbuję.  

To jest informacja zamieszczona na Facebooku, jednej z klientek można powiedzieć, która korzystała jakby 
ze Schroniska i chciała wziąć dwa kotki. Pisze tak: 

<<Szanowni Państwo,  

niespełna dwa tygodnie temu wyruszyliśmy z całą naszą dużą rodziną do Waszego Schroniska,  
aby podzielić się miłością i naszym domem z maluszkami, które już od chwili narodzin nie miały w życiu 
zbyt dużo szczęścia.  
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Zdecydowaliśmy się na adopcję kotków – malutkich, wylęknionych stworzeń zamkniętych w małych 
klatkach. Nie zastanawialiśmy się długo nad urodą odwiedzonych przez nas kotów, chcieliśmy zabrać dwa, 
które od razu skradły nam nasze serca. Adopcja przebiegła szybko, niespełna 15 minut. Później nasza 
rodzina powiększyła się o dwa maluchy – Konwalię i Konwaliusza.  

Schronisko „Reksio” wybraliśmy mając przeświadczenie o profesjonalności i rzetelności Państwa pracy.  
Jak się jednak okazało – niestety szalenie szybko – przywieźliśmy do domu, śmiertelnie chore  
na panleukopenię koty. Niestety nikt z nas nie był poinformowany o fakcie, iż wirus ten panuje  
w Schronisku i że istnieje 90% szans na to, że koty umrą. 

Pięć dni po adopcji, po okrutnych mękach, umarła Konwalia. Wciąż o życie walczy Konwaliusz, ale niestety 
z każdą minutą jego szanse na przeżycie maleją. 

Ja oczywiście rozumiem, że biorąc zwierzęta ze Schroniska nie wiemy do końca jakie będą. Rozumiem 
również, że powinny zarówno żyć, jak umierać w godnych warunkach. Ale Szanowni Państwo, jeśli już 
oddajecie koty, zwracajcie uwagę, w jakiej są formie. Mimo uszu – będąc w pomieszczeniu, w którym 
przebywały małe koty – usłyszeliśmy o kwarantannie, więc musieli Państwo mieć świadomość obecności 

śmiercionośnego u tak małych zwierząt…>>.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. Myślę, że istota została oddana.  

Proszę oczywiście o odniesienie się do słów Pana Radnego.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja tutaj oddam mikrofon (…) Koledze doktorowi – [dr] Jarosław Pisulak, który pracuje w Schronisku  
i on wypowie się w sprawie, że tak powiem kotów, leczenia tych zwierząt, tych zagadnień (…) lekarskich.”. 

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

„Bardzo proszę, najbardziej treściwie jak się da.”. 

 
Lekarz weterynarii w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pan Jarosław Pisulak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Postaram się tak bardzo szybko i w skrócie. 

Moje nazwisko Pisulak, jestem lekarzem, który pracuje w Schronisku dla zwierząt i chciałem odpowiedzieć 
bardzo krótko na to pytanie, które Pan zadaje, właśnie z panleukopenią.  

Koty, które przychodzą do nas do Schroniska właściwie wszystkie są zarażone panleukopenią albo 
przynajmniej 70-80% – i na to nic nie poradzimy. To jest choroba kocia, która jest, będzie i tyle  
– w każdym schronisku niestety. Teraz pytanie: Czy mamy te kocięta leczyć, nie przyjmować, uśmiercać? 
To prawda, jakieś są trzy drogi wyboru. My te koty wszystkie przyjmujemy, dlatego że część z tych kotów 
przeżywa – i jesteśmy zadowoleni z takich sukcesów – a część niestety nie przeżywa. I jakbyśmy się  
nie upierali, nie leczyli, te koty po prostu niestety małe umierają. To jest wszystko co mam  
do powiedzenia.  

Mogę tylko jeszcze zacytować dwa króciutkie cytaty Pana prof. Elżanowskiego – jest taka bardzo fajna 
książka i jest po prostu napisane. Raport „Hycel” Fundacji dla Zwierząt ARGOS – to jest Fundacja  
z Warszawy – podaje, że: <<Raportowane z poszczególnych schronisk dane o utracie kotów rzędu  
60-80% przyjętych, są bardziej normą niż wyjątkiem. Powodem tak dużej śmiertelności jest niska 
odporność kotów na choroby wirusowe i duża podatność na stres. Dotyczy to zwłaszcza małych kociąt. 
Należy zgodzić się z wnioskiem sformułowanym w cytowanym raporcie, że bierne gromadzenie tych 
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zwierząt w złych warunkach i bez pomysłu na leczenie jest dla nich wyrokiem śmierci. Najlepszym 
rozwiązaniem problemu bezdomności kotów byłoby utworzenie sieci domów tymczasowych, utrzymujących 
naraz nie więcej niż kilka, kilkanaście zwierząt albo przynajmniej budowanie odrębnych schronisk dla 
kotów. Pozwoliłoby to wyeliminować stres związany z hałasem.>>. 

Nie będę dalej cytował tego, bo tu jest parę jeszcze ciekawych informacji, natomiast jeszcze tylko 
króciutka [informacja] – naprawdę muszę, żeby wyjaśnić Państwu wszystkim, na czym ta cała rzecz 
polega.”. 

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

„Proszę.”. 

 
Lekarz weterynarii w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pan Jarosław Pisulak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To jest Joanna Iracka – lekarz weterynarii, behawiorysta, dyplomowana przez Państwowe Wyższe Szkoły 
Weterynaryjne we Francji; proponuję, mogę dać: 

<<W przypadku kotów nadmierne zagęszczenie jest najważniejszym czynnikiem stresogennym.  
Te terytorialne zwierzęta, mające bardzo ograniczoną możliwość bezpośredniej komunikacji, stłoczone  
na ograniczonej powierzchni bardzo cierpią. U kotów objawy psychosomatyczne są szczególnie wyraźne. 
Przewlekły stres często prowadzi do łysienia spowodowanego nadmiernym wylizywaniem, przewlekłego 
zapalenia pęcherza lub zaburzeń jelitowych. U wielu kotów, które znajdą się w schronisku dochodzi  
do głębokiego zahamowania behawioralnego, aż do stanu depresji, któremu towarzyszy znaczne obniżenie 
odporności, wzrost zachorowalności na choroby zakaźne i śmiertelności. Najważniejszym działaniem 
poprawiającym dobrostan tych zwierząt…>>. 

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

„Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.”. 

 
Lekarz weterynarii w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pan Jarosław Pisulak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję również.”. 

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

„Rozmawialiśmy dzisiaj też o ludziach w potrzebie i nie chciałbym żebyśmy poświęcili więcej czasu kotom 

niż ludziom, bo będzie to chyba adekwatność.  

Natomiast proponuję żeby… – bo już zmierzamy do końca tej dyskusji – bardzo proszę teraz Panią Radną 
o wypowiedź, Panią Małgorzatę Zarębską. Zanim Pani udzielę głosu, powiem co dalej.  

Panowie odpowiedzą na głos Pani Radnej, na koniec poproszę Panie żeby jeszcze się odniosły, a potem 
powiem, co będzie dalej. Nie będę już udzielał nikomu żadnych głosów w tej sprawie – to zapowiadam. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 
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Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, nie do końca było sprawiedliwie, bo Pan miał więcej czasu od Pani Radnej.  
Tak gwoli ścisłości.”. 

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

„A to już odpowiadam. Pan mówił pierwszy raz, a inne osoby wypowiadały się któryś raz – gwoli ścisłości.  

Bardzo proszę, bo Pani marnuje czas.”. 

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

„Natomiast ja mam takie pytanie, bo ewidentnie tutaj zachodzi jakiś problem w komunikacji pomiędzy 
jedną a tzw. drugą stroną. Ja mam pytanie też à propos komunikacji: Czy rodzina, która adoptowała kotki, 
o których mówił Kolega Radny Lisiński, czy dostała taką informację, że te koty są chore, czy miała taką 
świadomość? Bo być może tutaj jest błąd w komunikacji – jeszcze raz powtarzam. Bo gdyby Panowie 
mówili, że te koty są chore, istnieje prawdopodobieństwo, rodzina miałaby inne nastawienie, być może 
takiej sytuacji kryzysowej zwyczajnie by nie było.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę Panie Kierowniku.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Każda osoba adoptująca kociaka w Schronisku dostaje informację pisemną, którą podpisuje, że jest 
ryzyko występowania chorób wirusowych, które na moment adopcyjny nie widać; bo wirusa przecież nikt 
nie zobaczy i objawów, jak ich nie ma, to nie widać prawda gołym okiem, natomiast ten wirus już w kocie 
może (…) być. Tego nikt nie wie. I podpisuje takie oświadczenie, że przyjmuje to do wiadomości.  
(…) Jak Pan tutaj Radny mi przekaże nazwisko tych osób i mniej więcej datę, to ja takie oświadczenie 
odnajdę i udostępnię.”. 

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

„Wszystko jasne Panie Kierowniku. 

Pani Radna…”.  

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Często również jest tak, że ktoś wraca z takim…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Radna Zarębska.  

Proszę.”. 

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

„Bardzo króciutko.  

Otóż oświadczenie, oświadczeniem. Ja rozumiem tę urzędniczą stronę, natomiast komunikat człowieka  
do człowieka dotyczący takiego zagrożenia bardzo by się przydał i radzę też zwyczajnie na takie wpisy  
na Facebooku reagować merytorycznie. Być może, że naprawdę ta sytuacja byłaby wyjaśniona dużo 
wcześniej.”. 

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

„Myślę, że to jest to też dobra rada, ale musimy zakładać, że jednak ludzie czytają to, co podpisują,  
bo inaczej to nie wiem, gdzie byśmy zaszli. 

Pan Kierownik ostatni raz.”. 

 
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pan Zdzisław Szwabowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że jeżeli ktoś zaadoptował zwierzaka w Schronisku i powie nam o tym, 
że ten zwierzak zachorował prawda w przeciągu tam kilku dni – 2, 4 dni coś się dzieje – to my 

przyjmujemy i bierzemy go na leczenie. Nikt za to nie ponosi żadnych kosztów, my robimy wszystko żeby 
takiego zwierzaka uratować. Nigdy żeśmy nie uciekali, nie dawali komuś problemu – żeby była jasna 
sytuacja – wiedząc, że dane zwierzę jest chore, a my go wyadoptujemy i się pozbywamy problemu. Nigdy 
tak nie było. I jeżeli ktoś, że tak powiem problem taki…”. 

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

„Moment, ale tutaj chyba też takich zarzutów nie było, tylko chodziło o informację i komunikację. 

Bardzo proszę Pani A____, czy… Która z Pań?  

To teraz zmiana – Pani odpoczywa, a Pani mówi.  

Bardzo proszę, zapraszam.”. 

 
Wolontariusz w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pani K_______ M________ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu. 

Nazywam się K________ M_______, jestem wolontariuszem w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Bielsku-Białej, jestem również wolontariuszem Stowarzyszenia „Dla Braci Mniejszych”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Trzy minuty – dobrze.”. 

 
Wolontariusz w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pani K_______ M________  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak.  

Odniosę się do najważniejszych tutaj kwestii, które przedstawił Pan Kierownik. Właściwie chciałam 
powiedzieć, że jestem oburzona tą sytuacją, kiedy właściwie z ust Pana Kierownika padły pomówienia pod 
adresem wolontariuszy.  

Kierownictwo Schroniska próbuje przerzucać na nas wolontariuszy odpowiedzialność za swoje po prostu 
niedociągnięcia i ciągnące się przez lata zaniechania. Absolutnie nigdy, ale to – powtarzam – nigdy nie 
byłyśmy zwolenniczkami tego, żeby przyjmować koty wolno żyjące do schronisk.  

Ja działam jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Dla Braci Mniejszych”. Dla mnie codziennością jest  
to, że ja wyłapuję koty wolno żyjące po to, żeby je wysterylizować i później – w przeciągu do dwóch 
tygodni – wypuścić ich w miejsce naturalnego bytowania. Dlatego, że jeżeli zrobi się to w okresie krótszym  
niż te dwa tygodnie, koty zwyczajnie nie mają do czego wracać. 

Byłam świadkiem w Schronisku, kiedy pracownicy przyjmowali koty, które było podejrzenie, że są kotami 
wolno żyjącymi i nie wspomnieli osobom, które (…) przynosiły do Schroniska te koty, że jest taka 
możliwość, że można kota wysterylizować, a później wypuścić go tam, gdzie on żyje, bytuje.  

To wręcz my wolontariusze mamy mnóstwo świadków na to, że próbowaliśmy właśnie w taki sposób 
rozmawiać z Kierownictwem Schroniska. Mamy przykłady sterylizacji, gdzie rzeczywiście osoby zgłaszały 
się do nas, że żyją koty wolno żyjące, że oddadzą je do Schroniska. Odwodziłyśmy od tego. I koty w końcu 
zostały wysterylizowane i wypuszczone w ich miejsca bytowania, ale to właśnie dzięki nam 
wolontariuszom.  

Niestety podejście Schroniska jest takie, że przyjmuje wszystkie koty – czy to oswojone, czy to wolno 
żyjące. A to, co zrobiło w tej chwili, czyli wyrzuciło 35 kotów – proszę Państwa, wśród tych kotów były 

również koty oswojone. Mamy przykłady, dlatego że te koty błąkając się pod murami Schroniska wchodziły 
nam do samochodów. Kot dziki, który jest agresywny, drapie (…). To oczywiście są koty, które mogły być 
kiedyś kotami wolno żyjącymi i one też znalazły się w tej grupie wyrzuconych kotów, ale one po jakimś 
czasie przebywania w Schronisku nie poradzą sobie już tak jak kot wolno żyjący. Nie poradzą sobie  
w nowym środowisku – i o tym mówimy. I dlatego prosiliśmy behawiorystę kwalifikowanego, żeby ta 
osoba wystawiła swoją opinię. Była w Schronisku, oglądała te zwierzęta. W opinii było jasno powiedziane,  
że koty, które się znajdują – to było po pierwszym wypuszczeniu – że koty, które znajdują się w kociarni, 
nie nadają się do wypuszczenia, po czym Kierownik Schroniska wypuścił kolejnych 19 kotów. 

Chcę jeszcze zaznaczyć, że Pan Kierownik powiedział, że tutaj czekał miesiąc na opinię behawiorysty. 
Proszę Państwa, ten behawiorysta zrobił to absolutnie za darmo – jako tak naprawdę działanie 
wolontariackie – więc moim zdaniem byłoby miło, gdy po prostu Pan Kierownik poczekał na opinię 
behawiorysty, która naprawdę przeczy wszystkiemu, co się tutaj w Schronisku zdarzyło. Więc absolutnie 
nie mogę się z tym zgodzić. Jestem – tak jak powiedziałam – oburzona tym, że Pan Kierownik wkłada  
w nasze usta słowa, których absolutnie nigdy nie powiedzieliśmy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo,  

(…) podsumowując tę sprawę – w tej sprawie dwoje Radnych złożyło interpelacje. (…) Paniom dziękujemy 
za obecność i zwrócenie nam na to uwagi. Myślę, że ranga sprawy jest nadana odpowiednia. Zgodnie  
z obowiązującymi w naszym mieście procedurami Pan Prezydent ma obowiązek ustosunkować się do tego, 
wyjaśnić zarzuty, tak jak również ci, którzy tymi zarzutami są obarczeni mają prawo do wyjaśnień.  
I to stanie się w określonym przez nasz Statut terminie. 
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Szanowni Państwo, przechodzimy do kontynuacji punktu „Sprawy różne”. Będę zaraz zgłaszał w kolejności, 
ale pozwolę sobie najpierw udzielić głosu Pani Barbarze Waluś, ponieważ jako jedyna złożyła tę sprawę 
na piśmie i w ten sposób chciałem ją wyróżnić.  

Bardzo proszę Pani Radną o zabranie głosu.”. 

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

„Dziękuję za głos Panie Przewodniczący.  

Czterdzieści minut były sprawy kocie, teraz ja dużo krócej będę mówić o sprawach mieszkańców – to taki 
żart. Głównie będą tematy do MZD. To jest tak: 

 Kolejna moja prośba o naprawę płyt chodnikowych przy posesji Pani C_____ K____ w Bielsku-Białej, 
Sikorek __. Załączam dwa zdjęcia stanu faktycznego. W tej sprawie zwracałam się na piśmie do MZD,  
w moich pismach z dnia 16 maja 2016 i 22 sierpnia 2016.  

 Druga moja prośba – pierwsza była w dniu 22 sierpnia 2016 – dotyczy wód opadowych przy  
ul. Spacerowej, które nie w całości spływają do istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczowej, 
tworząc rozległe kałuże na tej ulicy. Kałuże te przy intensywnych i dłuższych opadach trudno obejść.  
Ulica Spacerowa nie posiada chodnika dla pieszych. Załączam jedno zdjęcie stanu faktycznego, które 
złożyłam w Biurze Rady. 

 Pierwsza moja prośba w sprawie naprawy chodnika dla pieszych przy ul. Podgórnej. Chodnik ten  
ma nawierzchnię asfaltową, która jest pokruszona w dwóch miejscach. Załączam dwa zdjęcia stanu 
faktycznego. Proszę o doraźną, pilną naprawę, gdyż planowana przebudowa ulicy Podgórnej nie 
wiadomo, w którym roku nastąpi. 

 Tu jeszcze mam jeden temat, który zgłaszam ustnie, który mi zgłoszono. Słyszałam, że boisko przy  
ul. Pomorskiej – będzie otwierane 11 września – ono ma nawierzchnię sztuczną i woda przy opadach  
z tej nawierzchni przelewa się przez tę ulicą na ulicę Gdańską i zalewa posesję __. Nie byłam akurat  
w momencie deszczu to sprawdzić, ale mogę wierzyć mieszkańcom. Więc by trzeba ten problem 
odprowadzenia wody deszczowej z boiska, jeżeli nie był rozwiązany należycie, to znaczy rozwiązać. 

 Jednocześnie chciałam podziękować za zlecenie wykoszenia trawy i chwastów przy chodniku i rowie  
ul. Skowronków – moja pisemna prośba z 17 sierpnia 2016 – oraz przy parkingu miejskim przed Szkołą 
Podstawową nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku, położonym przy ul. Skowronków – to była moja prośba  
z 22 sierpnia br. Prace zostały wykonane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017  
– wykoszona trawa i chwasty oraz pnącza dzikiej róży zostały wywiezione. 

 Druga sprawa dotycząca modernizacji budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń  
na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul. Podgórnej 29. W budżecie miasta Bielska-Białej na rok 
2016 zaplanowano na ten cel kwotę 380 tys. zł. Zapytuję, czy ta kwota zostanie wykorzystana  
do końca br., skoro do tej pory wyburzono stary budynek i wykonano betonową zbrojoną płytę pod 
nowy budynek? Załączam jedno zdjęcie stanu faktycznego. 

 Trzecia sprawa dotycząca postawienia kosza na śmieci przy ul. Słowackiego. Chodzi o odcinek drogi  
od skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Piastowską w kierunku północnym (numery parzyste, 
narastające, budynków mieszkalnych), gdzie nie ma ani jednego kosza na śmieci, a śmieci przez 
przechodniów są nieraz wrzucane do prywatne posesje.  

 Czwarta sprawa – namnażające się populacje dzików, a może też poza Lipnikiem w innych dzielnicach 
Bielska-Białej. Sprawa wraca po około dwóch, trzech latach, kiedy część stada złapano i wywieziono  
do lasu w innych częściach Bielska-Białej, na skutek monitów mieszkańców Lipnika i Straconki. Szkody 

pojawiają się już od wiosny br., jak częściowe zniszczenie siatki ogrodzeniowej na trzech posesjach przy 
Skowronków, rycie ogrodów. Załączam dwa zdjęcia. Słyszałam, że dziki pojawiły się też w Lipniku przy 
ul. Świerkowej, Dembowskiego, Miedzianej, Polnej. Dziki mogą być nosicielami wirusa afrykańskiego 
pomoru świń. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo dwa tematy. Jedna prośba o szybką, ale też skuteczną interwencję, a mianowicie  
w rejonie ulicy Kolejowej __ – tę posesję zamieszkuje samotna starsza Pani, w wieku powyżej lat __. – 
tam został przytkany przepust takiego cieku wodnego, który po prostu za płotem jej posesji w momencie 
opadów wzbiera, wypływa i zalewa jej posesję, włącznie z budynkiem. Bardzo bym prosił albo Miejski 
Zarząd Dróg, albo Wydział Gospodarki Miejskiej żeby spróbować skutecznie ten temat załatwić i podejść 
jakoś ludzko do sprawy, bo tam naprawdę jest to osoba starsza, samotna i ma problem z naprawieniem 
tego wycieku wodnego, a w dodatku to niszczy jej nieruchomość ta woda. To jest jeden temat.  

Drugi temat – przyłączę się do pisma i prośby Pana Radnego Przewodniczącego Ryszki, mianowicie mówił 
o potoku Wapieniczanka. Ja też od kilku lat zwracam się z prośbami, wnioskami, monitami, pismami, 
wizjami lokalnymi i mówię o potoku Krzywa, (…) w rejonie od ulicy Komorowickiej przez Montażową, 
Konwaliową i w tym kierunku – w kierunku zakładów, tam jest kilka problemów. Jeden – to jest most 
okularowy, który powinien być przebudowany, ale wiem, że jest planowana ta przebudowa, ale tam też 
(…) jakby całe koryto rzeki jest zniszczone, zerwane przez duże opady. W niektórych miejscach ten potok 
już podmywa płoty i bardzo często występuje ze swojego koryta. Przy dużych opadach, teraz w okresie 
jesiennym może spowodować kolejne zalania, więc moja prośba, żeby zdecydowanie też zainterweniować 
w RZGW w kontekście poprawy stanu technicznego potoku Krzywa. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Bronisława Szafarczyka.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Mam trzy sprawy różne, każda z nich wiąże się z Panem Dyrektorem Walusiem, który chyba wyszedł.  
W związku z tym bardzo proszę o…”. 

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

„Odstępuje Pan od głosu – tak? 

A nie, to proszę kontynuować.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak będę. Ja mam pytania. 

Najpierw pierwsza sprawa – to dwa pytania do Pana Dyrektora Walusia. Mianowicie, czy już zakończono 
zmianę numerów dróg na drogach miejskich, związaną ze zmianą numerów dróg ekspresowych? 

I drugie pytanie. Czy i kiedy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przekazano 
informację o zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej numer 942? To drugie pytanie wynika stąd,  
że na węźle komorowickim nadal droga 942 na drogowskazach prowadzona jest według starego 
przebiegu, czyli przez centrum miasta.  

I teraz dwie sprawy różne w postaci pism, które złożę przez Biuro Rady – adresowane są do Pana 
Prezydenta. 

<<Szanowny Panie Prezydencie, 

w dniu 9 listopada ubiegłego roku, na wniosek Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, wraz z Panem 
Radnym Przemysławem Drabkiem, prosiliśmy o zweryfikowanie organizacji ruchu pieszego i rowerowego 
na ul. Grażyńskiego – na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Mazańcowickiej. 

Stwierdziliśmy wówczas, że w organizacji tej występują istotne braki w prowadzeniu ruchu pieszego. 
Wnioskowaliśmy o uporządkowanie organizacji ruchu oraz o dopuszczenie ruchu pieszego  
po wybudowanej drodze dla rowerów. W odpowiedzi Pana Prezydenta z dnia 11 grudnia 2015 roku 
zawarto informację, iż: „Zdaniem członków Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęcie decyzji 
o połączeniu ruchu pieszego z rowerowym winno być poprzedzone przeprowadzeniem pomiarów, co może 
nastąpić dopiero na wiosnę. Z tym stanowiskiem zgodzili się wszyscy uczestnicy dyskusji. Podsumowując 
dyskusję ustala się, że ewentualna zmiana istniejącej organizacji ruchu może nastąpić po przeprowadzeniu 
przez Miejski Zarząd Dróg pomiarów natężenia ruchu oraz analizy możliwości wybudowania oddzielnego 
ciągu pieszego.”. Mamy już koniec sierpnia, a więc wiosna dawno minęła. Minęło także parę miesięcy, 
podczas których można było przeprowadzić niezbędne pomiary natężenia ruchu i przeanalizować ich wyniki 
oraz możliwości rozwiązania sprawy, a stanowisko MZD w tej sprawie nadal nie zostało sformułowane. 
W tej sytuacji, chcąc pomóc służbom miejskim, przeprowadziliśmy odpowiedni pomiar natężenia ruchu 
rowerowego i pieszego, którego wyniki przedstawiamy w tym piśmie. Liczymy, że materiał ten przyczyni 
się do przyspieszenia rozwiązania problemu.>>. 

I drugie pismo. 

<<Szanowny Panie Prezydencie, 

chciałbym bardzo podziękować Panu, za przychylenie się do mojej prośby i wyrażenie zgody  
na przeprowadzenie testów przydatności oraz skuteczności wyświetlaczy prędkości rzeczywistej na drogach 
naszego miasta. Podziękowania składam także Panu Dyrektorowi Walusiowi za daleko idącą współpracę  
w zorganizowaniu i prowadzeniu tych testów. 

Wyświetlacze prędkości rzeczywistej to urządzenia, które nie są restrykcyjne wobec kierujących pojazdami, 
ale pełnią rolę prewencyjną. Ich zastosowanie może przynieść tak pożądane uspokojenie ruchu, poprzez 
ograniczenie prędkości w miejscach szczególnie wrażliwych na to niekorzystne zjawisko. Dużym plusem 
tego urządzenia jest jego niezależność od zasilania zewnętrznego, dzięki możliwości podłączenia do panelu  
słonecznego, a także możliwość programowania wyświetlania różnych komunikatów – od tekstowych  
do piktogramów. Dodatkowe atuty, to stosunkowo duża mobilność (dzięki niedużej masie) oraz możliwość 
gromadzenia danych o odbywającym się ruchu, a także niska cena w porównaniu z ceną klasycznych 
fotoradarów (prawie dziesięciokrotnie niższa). Zdobywają coraz większą popularność, jako urządzenia 
skutecznie przyczyniające się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu. Bardzo powszechne  
są u naszych południowych sąsiadów. 

Przy współpracy z policją, z Miejskim Zarządem Dróg oraz z bielską firmą Road Service wytypowane 
zostały miejsca, w których wyświetlacz pracował po dwa tygodnie. Przez pierwszy tydzień – w funkcji 
„szpieg” – gromadząc dane o prędkościach rzeczywistych, jakie rozwijają pojazdy, ale bez wyświetlania 
wyników pomiarów. W drugim tygodniu wyświetlacz dodatkowo przekazywał kierującym informacje  
o rzeczywistej prędkości ich pojazdu. Porównanie wyników prowadzi do jednoznacznych wniosków…>.”.  

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

„Panie Radny, czas się Panu skończył.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Już kończę, już kończę.”. 

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

„Polecam lekturze § 18 pkt 7.”. 

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

„Wniosek: 

<<Mając na uwadze pozytywne wyniki przeprowadzanych testów wyświetlaczy, a także kierując się troską 
o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą  
i wnioskiem o ujęcie w planach budżetowych zakupu przynajmniej kilku tych urządzeń. Mogłyby być 
używane w różnych punktach miasta, przemieszczane rotacyjnie według aktualnych potrzeb.>>. 

Dziękuję, to było skrótowe przedstawienie.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Ja myślę, że Kolega ma moc sprawczą, bo Pan Dyrektor Waluś wrócił na salę, ale mam właśnie dwa 
tematy związane z MZD.  

Ostatnio dwa razy byłem zmuszony iść na Stadion chodnikiem: od kościoła w Białej do Stadionu.  
I ten chodnik, Panie Dyrektorze, wymaga przejrzenia i remontu myślę, bo usłyszałem kilka epitetów  
od ludzi. Ale też ten chodnik służy tutaj w tej części znacznej dla komunikacji do Stadionu, korzystają też 
niepełnosprawni.  

A druga rzecz, to jest na tej zatoce samej, czyli w Białej, jest zapadnięcie, które funkcjonuje już myślę  
od kilku miesięcy. Zgłaszane było przeze mnie osobiście telefonicznie do MZD, nie zostało wykonane  
– nic w tym kierunku. A myślę, że każdy autobus, który na tym przystanku ma zatrzymanie, odczuwa  
to, zwłaszcza kierowca.  

Natomiast trzecia sprawa to jest pytanie odnośnie ulicy Akademii Umiejętności, bo rzeczywiście bardzo się 
cieszę, że (…) jest kończona już inwestycja, ale pytania są właśnie odnośnie tego, czy na tym odcinku 
będzie planowana możliwość postoju, zwłaszcza dla kibiców.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Chciałbym poruszyć w „Sprawach różnych” dwa tematy. 

Pierwszy to konkurs na Komendanta Straży Miejskiej, który niedawno w Urzędzie Miasta się odbywał. 
Chciałbym zapytać o jeden szczegół dotyczący tego konkursu, mianowicie o wymóg, aby Komendant 
Straży Miejskiej w Bielsku-Białej był magistrem prawa. Chciałbym zapytać, czy w Bielsku-Białej jest jakaś 
specjalna specyfika pracy Komendanta Straży Miejskiej, różna niż była do tej pory, czy różni się  
od specyfiki pracy komendanta w innych miastach? Chciałbym na przykład zapytać, dlaczego w 2010 roku, 
kiedy był konkurs, w Bielsku-Białej Komendant Straży Miejskiej nie musiał być magistrem prawa, teraz  
w 2016 roku nagle musi być? Dlaczego na przykład w mieście Stołecznym Warszawie komendantem straży 
miejskiej może być osoba po studiach administracyjnych, a w Bielsku-Białej to już musi być magister 
prawa? Chciałbym zapytać, czym osoba, która ten konkurs ogłaszała, która decydowała, się kierowała? 
Znalazłem tutaj w mediach bardzo ciekawą wypowiedź Pana Rzecznika, cytuję: <<Wykształcenie 

prawnicze wynikało z analizy, zakresu zadań, za które odpowiada Komendant.>>. Bardzo ładne słowa, 
bardzo ładne zdanie, z którego absolutnie nic nie wynika. Rozumiem, że skoro taka szczegółowa analiza 
była prowadzona, to można się zapoznać gdzieś z jej wynikami i z przedstawionym uzasadnieniem, 
dlaczego taka decyzja została podjęta. Bardzo chciałbym się z tym zapoznać.  

A druga sprawa, może też bardziej do Pana Przewodniczącego…”. 

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

„Słucham z uwagą.”. 

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

„…który bardzo zasadniczo podchodzi do kwestii regulaminowych. Moja właśnie sprawa też tego dotyczy. 
Kilka lat temu…”. 

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

„Oj nie tak zasadniczo, Panie Radny. Proszę mi wierzyć.”. 

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

„Myślę, że dość zasadniczo.  

Kilka lat temu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało taki regulamin odnośnie precedencji, kolejności 
flag w urzędach państwowych. I tam jest jasno napisane, w jakiej kolejności flaga państwowa i flagi innej 
rangi powinny być w miejscach publicznych wystawiane. Oczywistym jest, że taką najważniejszą flagą  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest flaga naszego państwa – biało-czerwona, piękna flaga – 
natomiast wszystkie inne flagi są jakby niższej rangi i powinny być umieszczane w miejscach jakby 
podrzędnych. A takim miejscem głównym, np. tutaj w sali sesyjnej Rady Miejskiej, jest miejsce dla nas  
po lewej stronie, czyli za plecami Pana Przewodniczącego. W miejscu gdzie obecnie jest flaga miasta, 
teoretycznie – według tej instrukcji – powinna być umieszczona flaga państwowa. Więc chciałbym  
po prostu zwrócić uwagę żeby może zapoznać się z tą instrukcją…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli chodzi Panu o to, żeby przekręcić stojak – tak?”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Nie wiem, w jaki sposób Pan Przewodniczący chciałby przekręcić żeby wyszło, żeby było dobrze. Mógłby 
być z tym problem, bo wtedy flaga Unii znalazłaby się przed flagą miasta, a to też byłoby niewłaściwe.”. 

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

„Dobrze Panie Radny.”. 

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

„I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, bo jest…”. 

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

„Dla mnie teraz jest na miejscu głównym, ale jeżeli są jakieś przepisy, które to regulują, to bardzo proszę 
o ich przesłanie – nie znam.”.  

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

„Oczywiście. 

Jeszcze jeden taki szczegół. Jest ustawowy wymóg, aby w sali sesyjnej Rady Miejskiej było umieszczone 
godło Rzeczypospolitej Polskiej według ustawowego wzoru. Mamy tutaj pięknego mosiężnego orła, ale 
jednak on nie jest według ustawy godłem Rzeczypospolitej Polskiej, więc w zasadzie nasza sala sesyjna 
też nie spełnia tego wymogu.”. 

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

„Bardzo dziękuję za te uwagi. Wezmę je pod uwagę. Ja akurat – tak się składa – siedzę tyłem, więc mniej 
widzę, ale Pan już po prawie dwóch latach to zauważył – dziękuję.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Jeżeli można.  

Pani Radna Waluś w „Sprawach różnych” zgłosiła pakiet co najmniej czterech spraw, pakiet dotyczący 
spraw z zakresu działalności Miejskiego Zarządu Dróg. Być może, że tutaj – znaczy na pewno będzie 
odpowiedź na piśmie, a być może, że też odniesie się do tego Pan Dyrektor Waluś, ale te kolejne sprawy, 
tj. sprawa dotycząca budynku administracyjnego, czyli naszego Domu Kultury w Lipniku. Więc zapewniam 
Panią, że po uchwaleniu…”.  

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

„Ale bardzo proszę o ciszę na sali.”. 

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

„…po uchwaleniu tych 380 tys. zł i po przebrnięciu przez te wszystkie najtrudniejsze sprawy, pomijając 
przetargi, ale też i potem w praktyce okazało się, że trzeba od podstaw budować to wszystko. Na dzień 
dzisiejszy zapewniam Panią, a taką mam informację z Wydziału Inwestycji czy ze służb Urzędu, że zakres 
rzeczowy zostanie wykonany w tym roku i środki finansowe również. Na dzień dzisiejszy zakres rzeczowy 
oceniany jest na około trochę ponad 30% (…), czyli ta sprawa winna… – sam będę z uwagą śledził,  
bo zależy mi na Domu Kultury w Lipniku generalnie i w ogóle.  

Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą postawienia kosza na śmieci, to już tutaj podobna sprawa od Radnego 
Michasiowa była w innym miejscu. Myślę, że to jest oczywiście do przeanalizowania – do przeanalizowania 
i oczywiście do zrobienia. 

Sprawa dotycząca dzików. Dziki wracają….”. 

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

„Ja przepraszam bardzo, ale sesja trwa. Ja bardzo proszę żeby Radni siedzieli na swoich miejscach, 
urzędnicy na swoich. Doprowadźmy to tak jak należy. Bardzo proszę Panie Radny Wojtasik zająć swoje 
miejsce i słuchać odpowiedzi na „Sprawy różne”, które Pan również zgłasza.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący, Pani Radna Waluś i dla tych Radnych, którzy słuchają. 

Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą dzików – to wraca jak bumerang i niestety trudno, nie tylko u nas  
w naszym mieście, jest sobie z tym poradzić. My oczywiście podejmiemy działania co najmniej takie, jak  
w latach poprzednich. Wydaje się na dzień dzisiejszy, przynajmniej nie ma jakiś jasnych sygnałów,  
że zwiększył się ten problem w jakiś sposób istotny. Śledzimy to, będziemy monitorować. 

Na pozostałe [pytania] otrzyma Pani Radna [odpowiedź] oczywiście na piśmie. A dziękuję w ogóle,  
że zostało to złożone na piśmie. 

Pan Radny Drabek – ulica Kolejowa __, zalewanie posesji. 
Podejmą służby interwencję w tej sprawie. Musimy rozpoznać sprawę, od kogo to zależy, czy faktycznie 
jesteśmy w stanie zadziałać w sposób skuteczny. 

A sprawa dotycząca – to, co Pan Radny się przyłączył do Pana Radnego Ryszki. Podobnie jak przy potoku 
Wapieniczanka, potok Krzywa również będzie zgłoszony w tym piśmie do RZGW. 
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Pan Radny Szafarczyk. Na te pisemne „Sprawy różne”, które trafią do Prezydenta to oczywiście będzie 
odpowiedź na piśmie. 

Pan Dyrektor Waluś myślę, że jest w stanie odpowiedzieć w sprawie numeracji dróg i być może, że kiedy 
to pismo w sprawie DW 942 zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji. 

Pan Szczepan Wojtasik – słucha teraz – jeżeli chodzi o chodnik na Stadion i Akademii Umiejętności  
dla innych samochodów, które będą mogły tam stawać, to Pan Dyrektor Waluś też spróbuje odpowiedzieć.  

I Pan Radny Maurycy Rodak.  
Znaczy ja sądzę, że nie jest zarzutem – przynajmniej w moim rozumieniu, podwyższenie wymogów 
polegających na tym, że kandydat, który kandyduje na Komendanta Straży Miejskiej, winien mieć tytuł 
magistra prawa – tj. jakieś przekroczenie czy po prostu złe działanie. Każdy kto miał tytuł magistra prawa  
i spełniał określone wymogi mógł stanąć do tego konkursu. 

Jeżeli chodzi o flagę, to ja tu podzielam – to akurat nie jest do mnie – (…) niestety nie wiem, co w tej 
instrukcji czy zarządzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy w tej decyzji jest napisane, ale dla mnie 
flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest na głównym i na honorowym miejscu. Ale oczywiście przepisy trzeba 

przestrzegać, tak że tutaj to na pewno będzie sprawdzone i przez służby Biura Rady Miejskiej, jak i przez 
służby Prezydenta i zweryfikowane to będzie.  

Tak że może tyle. Ja bym prosił Pana Dyrektora Walusia o zajęcie stanowiska co do tych niektórych 
kwestii, które są możliwe do odpowiedzenia.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Nie na wszystkie sprawy będę mógł się w tej chwili odnieść, ale szczegółowo zostaną rozpatrzone. 
Najczęściej te sprawy, które Państwo zgłaszacie – i dziękuję za te uwagi – wymagają takiego 
indywidualnego zajęcia się i czasami wizji, więc będzie tutaj na pewno kontakt z Państwem, jeżeli coś 
będzie niejasne.  

Odnosząc się do tutaj wystąpienia Pana Radnego Szafarczyka, wypada mi podziękować za osobiste 

zaangażowanie Panów tutaj w te sprawy, które są istotne dla myślę mieszkańców Bielska. Na pewno  
skorzystamy z tego materiału, który Państwo zebraliście i zajmiemy się tym, również poddając tutaj 
jeszcze pod konsultacje, w tej kwestii jakichś rozwiązań technicznych. Natomiast kwestie finansowe 
później – jeżeli, a na pewno z tego będą wynikały – będą przedmiotem również analizy przy opracowaniu 
budżetu i planowaniu robót na rok następny czy na lata następne.  

Kwestie organizacji i zmiany numeracji dróg. To jest tak, że Generalna zmienia to jak gdyby w trybie 
roboczym, natomiast każda zmiana, która nas dotyczy, a znajduje się na oznakowaniu Generalnej,  
po naszej stronie oni tak stawiają sprawę, że musi być projekt organizacji ruchu zatwierdzony. Na pewno 
te kwestie dogramy w najbliższym czasie, ponieważ rzeczywiście jest w tej chwili rozbieżność (…).  
Te oznakowania na dzień dzisiejszy są rozbieżne. 

Myślę, że to tyle, jeżeli coś trzeba byłoby uzupełnić, to proszę o jakieś pytania, a jeżeli nie, to tak jak Pan 
Prezydent wspomniał, (…) tutaj każda zgłoszona sprawa zostanie rozpatrzona i zostanie udzielona pisemna 
odpowiedź.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Dyrektorze. 

Pan Sekretarz chciał zabrać głos.  

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

„Obiecana informacja, odpowiedź dla Pani Radnej Waluś – Państwo pozwolą. 

W referowanym przeze mnie sprawozdaniu z realizacji uchwał jest informacja, że w ramach zadań  
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w konkursie otwartym ofert dla organizacji pozarządowych 
przydzielono kwotę 173 tys. zł w danym roku, a w tej kwocie poszczególne dotacje otrzymały trzy 
organizacje – i to była właśnie istota pytania Pani Radnej: 
 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 103 tys., na opiekę pielęgniarską i rehabilitację osób obłożnie  

i przewlekle chorych, 
 Hospicjum św. Kamila – 58 tys. zł na opiekę hospicyjną osób w terminalnym stadium choroby 

nowotworowej 
 i Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” – 12 tys. zł na działania rehabilitacyjne  

i gimnastyki dla kobiet właśnie po tego rodzaju przejściach. 

Dziękuję.”. 

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

„W imieniu Pani Radnej dziękuję za udzielenie tych informacji. 

Bardzo proszę – ad vocem – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie,  

oczywiście nie sądzę żeby zarzutem było stwierdzenie, że podwyższanie kwalifikacji w wymogach 

konkursowych było czymś złym. Mam tylko nadzieję, że kolejny Komendant Straży Miejskiej nie będzie 
musiał być doktorem habilitowanym. Ale mimo wszystko chciałbym się zapoznać z wynikami tej analizy,  
o której Pan Rzecznik wspominał. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”.  
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Ad 25 
Zakończenie obrad 

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

„Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.4 
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