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Protokół Nr XXI/2016 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej  
oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 27 września 2016 roku 

 
 

 
 
Obecni na XXI 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 XXI sesji Rady Miejskiej: 
 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku. 

SPR. NR 45 

 
6. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych. 
SPR. NR 46 

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

DRUK NR 426 + II WERSJA 

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

DRUK NR 427 

 
9. 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 428 

 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/674/2001 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia  

24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
DRUK NR 421 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 414 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  

i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 415 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80196.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80197.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_426.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_426_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_427.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_428.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_421.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_414.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_415.pdf
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13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - 
Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej na kadencję 2016-2020. 
DRUK NR 419 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019. 
DRUK NR 418 + KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 2 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 772/123, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1317. 
DRUK NR 411 - II WERSJA skorygowana 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6444. 
DRUK NR 412 - II WERSJA skorygowana 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32 Obręb 0032 Lipnik. 
DRUK NR 420 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/162/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m², położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki. 
DRUK NR 422 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 136/37 o pow. 477 m², położonej w Bielsku-
Białej u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej. 
DRUK NR 423 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 46/16 o pow. 17 m², położonej  
w Bielsku-Białej w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej. 
DRUK NR 424 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 15 
Obręb Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą udziału 711/1000 części w budynku usytuowanym  
na nieruchomości - w drodze przetargu oraz uchwały nr XXXIII/825/2013 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1049/2009 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. 
DRUK NR 425 

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

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy 
Siostry Małgorzaty Szewczyk. 
DRUK NR 416 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz 
potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej 
(uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku). 
DRUK NR 417 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_419.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_418.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_418_korekta.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_411s.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_412s.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_420.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_422.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_423.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_424.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_425.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_416.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_417.pdf


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

  

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 września 2016 roku  

RM.0002.7.2016 

  Strona 3 z 29 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

23a.  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 23a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2016 r. Państwa K_______ 

A_____-J______ i A_____ J_____ na Dyrektora Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 413 

 
25. Sprawy różne. 

 
26. Zakończenie obrad.  

 

 

 
 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku uczestniczyło  
20 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Bogna Bleidowicz – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radny Maurycy Rodak – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Piotr Ryszka  
– nieobecność usprawiedliwiona, Radny Bronisław Szafarczyk – nieobecność usprawiedliwiona, Radny 
Adam Wykręt – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXI sesję Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o wprowadzenie do 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 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 23a,  
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. 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_403.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_413.pdf
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu 

na sesji Rady Miejskiej: 

 
1) Wniosek Pani B_____ H_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie  

„Sprawy różne”. 

Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

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 12 do protokołu. 
 

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

 
2) Wniosek Pani E_____ R_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie  

„Sprawy różne”. 

Wniosek – Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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 12 do protokołu. 
 

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

 
3) Wniosek Pana C______ M_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie  

„Sprawy różne”. 

Wniosek – Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

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 12 do protokołu. 
 

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

 
4) Wniosek Pani Z____ B____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek – Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Pani Z____ B___  
w punkcie 25. „Sprawy różne”. 
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Przyjęty porządek XXI sesji Rady Miejskiej: str. 1-3. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XX sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Krzysztof Jazowy  

 Przedstawił interpelację złożoną wspólnie przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  

i Radną Małgorzatę Zarębską w sprawie „włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia 
Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 rok na wykonanie części prac 
związanych z tym przedsięwzięciem”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.126.2016. 

 
Radny Dariusz Michasiów  

 Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy ulicy Cieszyńskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.127.2016. 

 
Radny Roman Matyja  

 Przedstawił wniosek w sprawie „budowy dwóch wiat przystankowych na ul. Karpackiej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.124.2016. 

 
Radna Barbara Waluś  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „administrowania drogami stanowiącymi własność gminy,  
a niebędącymi w trwałym zarządzie MZD”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.128.2016. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Adam Ruśniak  

 Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta w sprawie „koncepcji 
Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.125.2016. 

 
Radny Karol Markowski  

 Przedstawił interpelację w sprawie „remontu chodnika przy Przedszkolu nr 5 na ul. Montażowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.129.2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  

 Przedstawił interpelację w sprawie „instalacji elektrycznej w parku przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.130.2016. 

 Przedstawił interpelację w sprawie „wprowadzenia programu nauki jazdy na nartach dla najmłodszych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.131.2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  

 Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie 
„realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.132.2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  

 Poinformował o interpelacji Radnego Bronisława Szafarczyka w sprawie „stosowania standardów 
budowy dróg dla rowerów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.133.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  

 Przedstawiła interpelację w sprawie „opłaty za czas faktyczny przebywania dzieci w przedszkolu  
na terenie gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.134.2016. 

 Przedstawiła interpelację w sprawie „umożliwienia pasażerom komunikacji miejskiej na terenie gminy 
Bielsko-Biała zakupu biletów przy użyciu telefonów komórkowych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, rok 2016: RM.0003.135.2016. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielili: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab.  
Jarosław Janicki. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Bożena Trzopek – Zastępca Skarbnika Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu miasta za I półrocze 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 Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

 
Pozytywną opinię do sprawozdania wydała nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 45) 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 45. 
  
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku. 
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Ad 6 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Bożena Trzopek – Zastępca Skarbnika Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu  
się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć,  

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. informację przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Informacja Prezydenta Miasta (SPR. Nr 46) 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 

informację zawartą w SPR. Nr 46. 
  
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Trzopek – Zastępca Skarbnika Miasta. 
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Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ 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 (II wersja). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 426 – wersja I i II) 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 426. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/384/2016 

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 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Trzopek – Zastępca Skarbnika 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.  
 

Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, rok 2016 (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 427) 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 427. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/385/2016 

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

 

 

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

 
Ad 9 
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 Bożena Trzopek – Zastępca Skarbnika Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną 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.  
 

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 428) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 428. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/386/2016 

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

- Wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/674/2001 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia  
24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Podsiadlik – Naczelnik Wydziału 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek,  
Pani Aleksandra Podsiadlik – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Radny Roman Matyja. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/674/2001 Rady 
Miejskiej Bielska-Białej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 421) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 421. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/387/2016 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/674/2001  
Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 24 października 2001 r.  

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
pod firmą „Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

 

 

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

 
 

Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zgłosił 

autopoprawkę w zakresie zapisu § 4. W związku z powyższym zapis o treści: <<Uchwała wchodzi w życie  
z dniem podpisania.>> przyjął brzmienie: <<Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.>>. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
Pan Janusz Kaps. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 414) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 414. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/388/2016 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu  
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  
i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
Pan Janusz Kaps. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 415) 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 415. 
  
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 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/389/2016 

w sprawie szczegółowych warunków  
udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży  

zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum 
Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 419) 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 419. 
  
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 12 do protokołu. 



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

  

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 września 2016 roku  

RM.0002.7.2016 

  Strona 15 z 29 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/390/2016 

w sprawie powołania Rady Społecznej  
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii  

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

na kadencję 2016-2020 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019 

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

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Zbigniew Szymański – Wiceprezes  
Zarządu AQUA S.A. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 

2017-2019, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ 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”, rok 2016 (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 418) 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 418. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/391/2016 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu  
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała  
na lata 2017-2019 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 772/123, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1317 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały (skorygowaną). 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 
772/123, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1317, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 411 – wersja I i II skorygowana) 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 411. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/392/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
ozn. jako działka 772/123, położonej w Bielsku-Białej 

przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1317 

 

 

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

 
O godzinie 11.33 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu.  

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego __ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6444 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały (skorygowaną). 

 
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 zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy Kazimierza Wielkiego __ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6444, 

przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 412 – wersja I i II skorygowana) znajduje się  
w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 



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

  

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 września 2016 roku  

RM.0002.7.2016 

  Strona 18 z 29 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 412. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/393/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Kazimierza Wielkiego __ na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości ozn. jako działka 6444 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32 Obręb 0032 Lipnik 

 
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 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32 

Obręb 0032 Lipnik, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 420) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 420. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/394/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32  
Obręb 0032 Lipnik 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/162/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 

 
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 uchylenia uchwały Nr X/162/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej 

pow. 853 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki.  

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 422) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 422. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/395/2016 

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/162/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m², 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 136/37 o pow. 477 m², 
położonej w Bielsku-Białej u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej 

 
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 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 136/37 
o pow. 477 m², położonej w Bielsku-Białej u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej, przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 423) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 423. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/396/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność  
Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 136/37  

o pow. 477 m², położonej w Bielsku-Białej  
u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 46/16 o pow. 17 m², położonej 
w Bielsku-Białej w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej 

 
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 
zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 
46/16 o pow. 17 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej, przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 424) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 424. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/397/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność 

 Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 46/16  
o pow. 17 m², położonej w Bielsku-Białej  
w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Rynek 15 Obręb Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą udziału 711/1000 części w budynku 
usytuowanym na nieruchomości - w drodze przetargu oraz uchwały nr XXXIII/825/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
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 uchylenia uchwały  
nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 15 Obręb Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą udziału 
711/1000 części w budynku usytuowanym na nieruchomości - w drodze przetargu oraz uchwały  
nr XXXIII/825/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r., przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 425) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 425. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława 
Klimaszewskiego. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/398/2016 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1049/2009  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r.  

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 15 Obręb Bielsko Miasto,  
z jednoczesną sprzedażą udziału 711/1000 części  

w budynku usytuowanym na nieruchomości - w drodze przetargu  
oraz uchwały nr XXXIII/825/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

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

 
O godzinie 11.46 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy 
Siostry Małgorzaty Szewczyk 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Tyrlik – Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy 

ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 416) 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 416. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/399/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia,  
w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk 

 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka 
oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie  
w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 
2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, poz. 3270,  
z dnia 7 października 2009 roku) 

 
Informacje na temat projektu uchwały oraz uwagi wniesione do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przedstawił Pan Jacek Zawiła – Starszy Projektant w Biurze  
Rozwoju Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, 
Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie  
i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, poz. 3270,  

z dnia 7 października 2009 roku), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 417) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Konrad Łoś. 

 
Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie uwzględnienie uwag wniesionych przez Panią A___ H___  

do projektu zmiany miejscowego planu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwag wniesionych przez  
Panią A___ H____ do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską wniesionych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław poddał  

pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 417. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/400/2016 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny  

pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską  
i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim,  

w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie  
w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, 

poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku) 

 

 

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

 
Ad 23a 
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 23a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Wiencek – Główny Projektant  
w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do 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, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 403) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 403. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/401/2016 

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 

 

 

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

 
Ad 24  
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2016 r. Państwa K______ 
A______-J_____ i A______ J_____ na Dyrektora Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Radna Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji. 

 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 413) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy” VII kadencja RM, rok 2016 (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżących, przysługującym prawo zabrania głosu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej 

w Druku Nr 413. 
  
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 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/402/2016 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2016 r.  
Państwa K_____ A______-J_____ i A_____ J_____  

na Dyrektora Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
 

Ad 25 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pani B______ H______ (ws. „kilkuletnich 

problemów dotykających właścicieli sklepów na terenie miasta Bielska-Białej”), Wnioskodawca  
– Pani E_____ R_______ (ws. przebudowy ulicy Cieszyńskiej), Wnioskodawca – Pan C_____ M_______  
(ws. przebudowy ulicy Cieszyńskiej), Radna Małgorzata Zarębska, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Marcin Lisiński, Radna Piegzik-
Izydorczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś, Radny Adam 
Ruśniak, Radny Roman Matyja, Radna Grażyna Nalepa, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 

Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 

 
Ad 26  
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 12.56. 

 
 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 

 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 
 

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

w dniu 27 września 2016 roku 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Bardzo dziękuję. Bardzo bym prosił o ciszę, bo już zaczynamy. 

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

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Zastępców i Pełnomocników Pana Prezydenta na czele  
z Panem Prezydentem Waldemarem Jędrusińskim.    

Witam wszystkich Szefów Spółek. Witam media, mieszkańców, którzy raczyli nas dziś odwiedzić. 

A niezwykle serdecznie witam – pierwszy raz na naszej sesji, mam nadzieję, że nie ostatni –  
Jego Magnificencję Rektora jedynej wyższej uczelni w naszym mieście Akademii Techniczno-
Humanistycznej - Pana Profesora Doktora Habilitowanego Jarosława Janickiego. Serdecznie witamy  
i jeszcze raz gratulujemy wyboru i objęcia tej zaszczytnej funkcji. 

Szanowni Państwo, zgodnie z §14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność XXI sesji 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, co oznacza, że posiadamy quorum – choć jak dzisiaj widać trochę 

ograniczone. (...) Ze względów technicznych myślałem, że jakaś może Pani Radna, koło Pana samotnego 
Radnego Markowskiego usiądzie, ale nie ma możliwości technicznych (...). 

Szanowni Państwo, przechodzimy do porządkowania porządku obrad. Jak zwykle są propozycje pewnych 
zmian. Pierwsza, na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, dotyczy propozycji 
wprowadzenia (...) na dzisiejsze obrady projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Lipnik w rejonie ulicy Przelotnej  
– Druk Nr 403. Proponuję wprowadzenie tego punktu do punktu 23a. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że punkt został wprowadzony, zgodnie z przedstawioną przeze mnie propozycją. 

Informacyjnie dodam, że w punkcie 7 (...) obradować będziemy nad drugą wersją projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu Miasta Bielska-Białej. W punkcie 14 obradować będziemy nad projektem (...) 
uchwały zawartej w Druku Nr 418 z uwzględnieniem korekty załącznika numer 2 – dotyczy to projektu 
uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych. (...) W punktach 
15 i 16 nad drugą wersją projektów uchwał zawartych w Drukach Nr 411 i 412. 

Więcej zmian nie zgłoszono, jeżeli (...) nie zobaczę jakiegoś głosu z sali uznam porządek obrad  
za przyjęty. Nie widzę. Porządek obrad mamy przyjęty. 

Wpłynęły też wnioski o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej, które jak wiemy, zgodnie z procedurą 
musimy przegłosować i do tego właśnie przystępujemy. 

Pierwszy wniosek Pani B_____ H_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w temacie kilkuletnich 
problemów dotykających właścicieli sklepów na terenie Miasta Bielska-Białej (...). I jest to propozycja 
udzielenia głosu w punkcie 25. „Sprawy różne”.  

                                                           
1 Godz. 10.04. 
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Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Pani B_____? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że (...) udzielono jednogłośnie głosu Pani B______ H_______. 

Kolejny wniosek Pani E______ R______ (...) o udzielenie głosu na sesji w sprawie przebudowy ulicy 
Cieszyńskiej, w punkcie numer 25 również. 

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

Udzielono jednogłośnie głosu Pani E______ R______.  

Kolejny wniosek. Pan C____ M_______ – również w sprawie ulicy Cieszyńskiej – w „Sprawach różnych”. 

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

Informuję, że Pan C_____ M______ jednogłośnie uzyskał prawo do zabrania głosu w punkcie „Sprawy 
różne”. 

I kolejny wniosek w sprawie, która już jakby była wcześniej przeze mnie omawiana, ale Pani Z___ jeszcze 
chciałaby wystąpić dzisiaj na sesji. (...) Sprawa dotyczyła – z tego co pamiętam – MZK.  
I też przystępujemy do głosowania. 

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

Jednogłośnie.  

Szanowni Państwo w ten sposób uporządkowaliśmy porządek dzisiejszej sesji."                             

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 2, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

Zgodnie z procedurą protokół ten był wyłożony. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi, jeżeli one teraz nie 
nastąpią, uznam protokół za przyjęty. 

Informuję, że protokół przyjęto."       

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu 3: „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta”. Po kolei 

będę prosił o przedstawianie interpelacji. 

Jako pierwsza, interpelacja złożona przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Panią Radną 
Małgorzatę Zarębską, w sprawie: Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji. 

Bardzo proszę w imieniu Klubu i Pani Radnej – Pan Przewodniczący Krzysztof Jazowy."    
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Radny Krzysztof Jazowy  
Przedstawił poniższą interpelację złożoną wspólnie przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Radną 
Małgorzatę Zarębską w sprawie: 

 włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy 
Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
miasta na 2017 rok na wykonanie części prac związanych z tym przedsięwzięciem. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.126.2016.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz interpelacja Pana Radnego Dariusza Michasiów dotycząca przebudowy ulicy Cieszyńskiej. 

Bardzo proszę Panie Radny."   

 
Radny Dariusz Michasiów 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

 przebudowy ulicy Cieszyńskiej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.127.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  
Teraz mam wniosek – wprawdzie wcześniej przekazany – wniosek Pana Przewodniczącego Romana Matyi  
w sprawie: dwóch wiat przystankowych na ulicy Karpackiej. Chce Pan Przedstawić?  

Bardzo proszę."     

 
Radny Roman Matyja   
Przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 

 budowy dwóch wiat przystankowych na ul. Karpackiej. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.124.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz interpelacja dotycząca administrowania drogami stanowiącymi własność gminy, a niebędącymi  
w trwałym zarządzie MZD. 

Bardzo proszę, Pani Radna Barbara Waluś."  

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Barbara Waluś 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 

 administrowania drogami stanowiącymi własność gminy, a niebędącymi w trwałym zarządzie MZD. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.128.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Teraz z kolei mamy interpelację złożoną przez Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka 
Krywulta. Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Przewodniczący Klubu jak mniemam.   

Bardzo proszę, Pan Adam Ruśniak. " 

 
Radny Adam Ruśniak  
Przedstawił poniższą interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta w sprawie: 

 koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.125.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz interpelacja w sprawie: remontu chodnika przy Przedszkolu nr 5 na ul. Montażowej. 

Bardzo proszę, Pan Radny Karol Markowski."  

 
Radny Karol Markowski  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

 remontu chodnika przy Przedszkolu nr 5 na ul. Montażowej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.129.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka. 
Pierwsza w sprawie: instalacji elektrycznej w parku przy ul. Wyzwolenia i druga w sprawie: wprowadzenia 
programu nauki jazdy na nartach dla najmłodszych. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący."   

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 

 instalacji elektrycznej w parku przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej; 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.130.2016. 

 wprowadzenia programu nauki jazdy na nartach dla najmłodszych. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.131.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Teraz interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – dotyczy realizacji inwestycji pn. Przebudowa 
ulicy Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej. 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek ponownie."  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
Przedstawił poniższą interpelację złożoną przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie: 

 realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.132.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

I Pan nieobecny dzisiaj – Pan Radny Bronisław Szafarczyk również złożył interpelację dotyczącą 
stosowania standardów budowy dróg dla rowerów, ponieważ interpelacja jest odpowiedzią na (...) 
odpowiedź do interpelacji poprzedniej i skierowana jest również do nieobecnego dzisiaj Pana Jacka 
Krywulta. Informuję, że ona wpłynęła i zostanie przekazana Panu Prezydentowi zgodnie z intencją 

Wnioskodawcy.
2
 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Panią Przewodniczącą Agnieszkę 
Gorgoń-Komor. Pierwsza w sprawie: opłaty za czas faktyczny przebywania dzieci w przedszkolu na terenie 
gminy (...) Bielsko-Biała oraz w sprawie: umożliwienia pasażerom komunikacji miejskiej na terenie gminy 
Bielsko-Biała zakupu biletów przy użyciu telefonów komórkowych. 

Bardzo proszę."        

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 

 opłaty za czas faktyczny przebywania dzieci w przedszkolu na terenie gminy Bielsko-Biała; 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.134.2016. 

 umożliwienia pasażerom komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsko-Biała zakupu biletów przy użyciu 
telefonów komórkowych. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.135.2016. 

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

                                                           
2 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.133.2016. 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

To była ostatnia interpelacja. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tych, do których jest to możliwe tak ad hoc. 

Bardzo proszę." 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Oczywiście zgodnie z procedurą na wszystkie interpelacje będzie odpowiedź na piśmie, tym niemniej 
postaramy się odpowiedzieć w taki sposób, na jaki jest to możliwe, teraz w dniu dzisiejszym.     

Są jakby dwa pakiety. Jest pakiet dotyczący ulicy Cieszyńskiej – to przede wszystkim Klub Radnych PiS-u, 
ale również i Pan Radny Michasiów. Drugi pakiet to dotyczy Centrum Bajki oraz (...)..."     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) Ale bardzo proszę nie..." 

 
Głos z sali sesyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę, bo nie udzieliłem Pani głosu. Wszyscy... Dostała Pani głos w punkcie 2..."  

 
Głos z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale w punkcie: Sprawy..." 

 
Głos z sali sesyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dobrze..." 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„(...) Dziękujemy Pani, ale jeżeli..."  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale bardzo proszę o zachowanie spokoju.  

Dobrze. 

Bardzo proszę o kontynuowanie Panie Prezydencie." 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Panie Przewodniczący..."  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Panie Prezydencie o kontynuację." 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Panie Przewodniczący, ten drugi pakiet dotyczący Centrum Bajki nazywany też Muzeum Bajki i Animacji  
– również będzie na to odpowiedź.  

I teraz tak: jeżeli chodzi o interpelację Pani Radnej Waluś w sprawie tak zwanych dróg miejskich,  
jak sama to określa, to chciałem poinformować, że tymi sprawami zajmuje się (...)  
– to są trzy w zasadzie jednostki – przede wszystkim zajmuje się tym Wydział Gospodarki Miejskiej, 
Wydział Mienia Gminnego, a w konsekwencji na samym końcu Miejski Zarząd Dróg. Warunkiem oddania 
nieruchomości w trwały zarząd na rzecz MZD jest to, iż te drogi wewnętrzne muszą przebiegać  
po nieruchomościach stanowiących własność gminy Bielsko-Biała. (...) Decyzje w tej sprawie,  
po stosownych wnioskach mieszkańców (...), zasadność tych decyzji jest analizowana zarówno przez 
Wydział Gospodarki Miejskiej, jak i przez Wydział Mienia Gminnego. Już teraz chcę powiedzieć, że to jest 
kwestia do ilu, do ilu mieszkańców teoretycznie miałby być ustanowiony ten trwały zarząd – czy to jest 
wniosek dwóch domów jednorodzinnych czy kilkunastu?; ale jeżeli chodzi o szczegóły, to jeszcze (...) tutaj 
pozwolę sobie powiedzieć. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o środki na realizację tego przedsięwzięcia,  
są w Wydziale Gospodarki Miejskiej, która uruchamia je po (...) zatwierdzeniu i decyzji Prezydenta,  
że powinniśmy oddać to w trwały zarząd, następnie jest wydawana decyzja przez Wydział Mienia 
Gminnego w sprawie trwałego zarządu. W ostatnich latach, chcę powiedzieć, że było wydanych 75 decyzji 
w sprawie trwałego zarządu na tych tak zwanych drogach wewnętrznych i one generalnie dotyczą większej 
liczby (...) domostw, które by to obejmowało. (...) Niejednokrotnie jest tak, że właściciel gruntu zbywał 
grunty po podziale geodezyjnym i pozostawił tam w środku (...) te tak zwane drogi miejskie  
– jak Pani Radna powiedziała – a dla mnie (...) to są (...) fragmenty nieruchomości, po których jest 
ustanowiona bądź to służebność, bądź to możliwość dojazdu. Czyli te 75 decyzji o trwałym zarządzie  
w ostatnim okresie czasu – może ostatnia to jest z 5 września, droga wewnętrzna w Mikuszowicach 
Śląskich od ulicy Czołgistów. To, co Pani Radna tutaj mówi, że w imieniu zainteresowanych mieszkańców – 
prosiłbym też ewentualnie o doprecyzowanie, o którą konkretnie drogę chodzi. Jeżeli była decyzja 
odmowna, to moim zdaniem (...) ona była uzasadniona, a jeżeli są mieszkańcy zainteresowani to powinni 
składać stosowne wnioski. W budżecie miasta indykatywnie na rok 2017 jest zapisanych na ten cel  
150 tys. złotych – to jest po prostu na przeprowadzenie procedur z tym związanych. Jeszcze raz powiem, 
że 75 takich decyzji zostało wydanych.  

(...) Pan Radny Markowski – chodnik przy ulicy Montażowej. Jeszcze w tym tygodniu polecę, aby została 
przeprowadzona wizja w terenie. Wydaje się, że 15 metrów chodnika – dziękuję w ogóle za sygnał – 
zobaczymy uwarunkowania, które tam są, bo to nie jest tylko to, żeby zrobić chodnik i nie chodzi tylko  
o pieniądze, ale też i o tytuł własności, o możliwości itd. Ale ta wizja będzie zrobiona i odpowiedź będzie 
udzielona. Oczywiście jest to sprawa do (...) zrealizowania po spełnieniu wszystkich niestety procedur, 
które z tym są związane.  

Pan Radny Drabek – sprawa dotycząca parku przy ulicy Wyzwolenia i braku prądu. To Kolega Henryk 
Juszczyk tutaj odpowie.  

A jeżeli chodzi o naukę jazdy na nartach to ja może powiem w ten sposób – oczywiście bardzo 
interesująca inicjatywa. Jak każda inicjatywa musi być (...) przeanalizowana, bo to są środki publiczne. 
Proszę tego nie odebrać, że (...) ja jestem na nie, ale tak de facto, to w tym okresie czasu,  
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np. w pierwszym kwartale tego roku, czyli wtedy, kiedy był tylko śnieg, to (...) na Dębowcu funkcjonował 
ośrodek zimowy oczywiście, łącznie przez 42 dni w tym roku. Tak że to też jest jakiś tam element.  
Tam oczywiście mamy wszystkie dokładne [dane] – to, co z resztą było przedstawiane już na Komisji (...) 
Budżetowej przy sprawozdaniu ZIADU: ile osób przeszło przez kołowrotki, (...) ile weszło do parku 
liniowego (...). Na przykład w wyciągu dziecięcym liczba korzystających to (...) 3 600 dzieci przez te 42 dni 
– jak mniemam. Tak że te wszystkie dane są (...), weźmiemy to pod uwagę. (...) Całkiem innym 
elementem nauki dzieci jest nauka pływania a (...) nauka jazdy na nartach (...). Chcę powiedzieć,  
że ze środków gminy są przeznaczane środki, w ramach konkursów ofert, na naukę młodzieży; bo tutaj 
Pan Radny mówi bardziej o (...) dzieciach najmłodszych. Będziemy to analizować.  

Pan Radny Szafarczyk – oczywiście dostanie odpowiedź na piśmie. 

Pani Gorgoń-Komor – to opłaty za przedszkola. (...) Dziękujemy za te kolejne materiały w tej sprawie. 
Tutaj będzie szczegółowa odpowiedź udzielona Pani Radnej. 

A jeżeli chodzi o umożliwienie pasażerom komunikacji miejskiej zakupu biletu (...) przy użyciu telefonów 
komórkowych (...) – powiem, że ja też bym chciał kupować, ale tam są jakieś uwarunkowania i tutaj 

prawdopodobnie MZK albo Kolega Juszczyk odpowie. 

Ale teraz wracając do tych zasadniczych kwestii z dnia dzisiejszego, to jest ulica Cieszyńska i Centrum 
Bajki i Animacji, bardzo proszę Kolegę Zawieruchę – Pana dra Zawieruchę."                  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

ja może zacznę od Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej. Od samego początku, kiedy Studio Filmów 
(...) Rysunkowych jako..."     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Naczelniku bardzo proszę o ciszę. 

Dziękuję."   

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
„... podjęła taki (...) projekt, byliśmy o tym informowani. Było kilka spotkań mniej czy bardziej formalnych; 
ostatnie było w marcu tego roku na Kierownictwie. Między innymi rozmawialiśmy o tym, co miasto robi 
pod kątem ewentualnie zabezpieczenia tego przyszłego muzeum. Albowiem po tych wstępnych rozmowach 
(...) z Dyrekcją Studia Filmów Rysunkowych – która miała projekt, raczej w zasadzie koncepcję –  
nie mieliśmy żadnej informacji ile to może kosztować, jak również Dyrekcja Studia nie wiedziała, na jakie 
środki może liczyć z Ministerstwa, (...) bo to jest państwowa instytucja. Więc my prosiliśmy o taką rzecz, 
że my będziemy dalej robić to, co robimy, czyli na tym terenie chcemy zbudować parking, duży parking, 
który będzie także obsługiwał ewentualnie to Muzeum – bo mieliśmy juz podpisaną umowę z projektantem 
– natomiast Studio Filmów Rysunkowych miało pozyskiwać pieniądze. Z tego co w tej chwili wiemy,  
te pieniądze są jakieś tam pozyskane – my nie wiemy jeszcze jakie. Dojdzie oczywiście do spotkania  
i dojdzie także do doprecyzowania tych uwarunkowań projektowych, bo tam jest plan miejscowy na tym 

(...) terenie. My deklarujemy w chwili obecnej oczywiście pomoc, także tą merytoryczną – tutaj chociażby 
Wydziału Architektury. Natomiast według tych planów, które mamy, które są w WPF-ie zapisane, będzie 
tam parking na około 400 aut, 5 autobusów, kilkanaście – 16 czy 20 – miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. I to jest ta deklaracja, która oczywiście na chwilę obecną jest z naszej strony.  
Przy czym będą rozmowy oczywiście ze Studiem, bo ta propozycja, która tam była, bardzo nam się 
podobała; jakkolwiek ona była – przynajmniej, jeśli chodzi o teren – dość mocno rozbudowana, łącznie  
z amfiteatrem, który miał sięgać głęboko, w głąb (...) tego wzgórza, które jest, łącznie (...) pod Starą 
Stolarnię – (...) ta, która będzie wyburzona. Tak że wiemy (...) na dzień dzisiejszy to, co jest po naszej 
stronie, będziemy wiedzieć - będą rozmowy ze Studiem Filmów Rysunkowych. I (...) nie uciekamy tutaj  
od (...) pomocy, także finansowej, ale na razie nie znamy zakresu rzeczowego, tym bardziej finansowego. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 27 września 2016 roku 

 
 

Strona 9 z 55 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Teraz tytułem (...) DW 942, czyli ulica Międzyrzecka i ulica Cieszyńska. Jest kilka rzeczy, które trzeba już 
wypowiedzieć, bo one są sfinalizowane. Mianowicie została podpisana umowa na dofinansowanie DW 942 
– czyli i ulica Międzyrzecka, i Cieszyńska, bo one wchodzą w zakres na tym odcinku przynajmniej DW –  
na kwotę dofinansowania unijnego około 195 mln złotych. I teraz te rzeczy, które tutaj były podkreślane 
przez Państwa Radnych – oczywiście, jeśli chodzi o (...) ulicę Międzyrzecką to rzeczywiście został 
wyłoniony wykonawca, natomiast posłaliśmy papiery do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na tak 
zwaną kontrolę uprzednią, żeby sprawdził nam całą dokumentację przetargową, żebyśmy później 
ewentualnie, jeśliby były jakieś uchybienia, nie dostali korekty finansowej za to, że coś tam przeoczyliśmy. 
Dostaliśmy od Pana Prezesa jego uwagi – (...) wczoraj odpowiedzi na te uwagi zostały wysłane. Czekamy 
– jeżeli będzie pozytywne [rozpatrzenie], natychmiast podpisujemy umowy z firmą i startujemy  
z inwestycją: budowa drogi wojewódzkiej 942. 

Natomiast co do ulicy Cieszyńskiej: cała dokumentacja dotycząca całości postępowania – które trwa już 
chyba z 5 lat – dotycząca projektu jest oczywiście dostępna i zostanie udostępniona, przy czym (...) 
dokumenty pierwotne zostały wysłane do Wojewody – czyli wszystkie konsultacje, odwołania, zmiany  
w projekcie, to zostało wysłane do Wojewody. Wojewoda wydał decyzję ZRID-owską – bo dla drogi 
wojewódzkiej Wojewoda wydaje – z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponieważ ten rygor został 
zaskarżony do Ministerstwa, dokumenty (...) pierwotne, łącznie z decyzją Wojewody, zostały wysłane  
do Ministerstwa, są w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. (...) Czekamy na decyzję Ministra w tej 
sprawie. I to jest pierwsza rzecz dotycząca ulicy Cieszyńskiej, jeśli chodzi o dokumentację. A druga to jest 
to, co tu było wzmiankowane, mianowicie postępowanie związane z decyzją środowiskową.  
(...) Nie ukrywam, że byliśmy bardzo zaskoczeni, bo (...) SKO utrzymało naszą decyzję środowiskową.  
Ta decyzja została zaskarżona do WSA w Gliwicach przez grupę osób i chyba jakieś Towarzystwo 
Ekologiczne z Warszawy –  chyba Bocian (taka nazwa, z tego co tam pamiętam). I niestety WSA wydał 
dość dziwny wyrok – uchylający tę decyzję – tym wyroku powołując się, że nie zostały w decyzji 
środowiskowej przywołane wszystkie działki, przez które przebiega inwestycja. (...) Jest to o tyle dziwne, 
że ja tutaj mam nawet przed sobą dokument (...) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Departament 
Ocen Oddziaływania na Środowisko, gdzie od 6 lipca 2010 roku mówi się wyraźnie, że przepisy ustawy  
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, nie stawiają wymogu 
zamieszczania w decyzji (...) środowiskowej numerów ewidencyjnych działek, na których jest realizowane 
przedsięwzięcie. Nie ma przeszkód, aby w decyzji w inny sposób określić położenie przedsięwzięcia,  
na przykład poprzez nawet podanie tylko miejscowości i nazwy ulicy. No więc nie wiem na jakiej podstawie 
WSA w Gliwicach wydał takie orzeczenie. My to oczywiście będziemy zgłaszać do kasacji do NSA, 
oczywiście podpierając się tym tutaj stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. (...) 
Procedowanie, jeśli chodzi o (...) oddalenie (...) rygoru przy ZRID-ie i (...) decyzji środowiskowej, (...) 
będzie trwało. 

Natomiast (...) do Pana Przewodniczącego Drabka – oczywiście te wszystkie dokumenty z postępowania 
dotyczącego ZRID-u i decyzji środowiskowej, one są do wglądu. Przy czym ja teraz nie wiem, czy mamy  
to wszystko skserować, czy najpierw by Pan Przewodniczący zobaczył i zadecydował; bo tego jest – proszę 
mi wierzyć – dużo."           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę Panie Przewodniczący, 

jak Pan sobie życzy – może zeskanować w dużej rozdzielczości, żeby to było czytelne?"  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek   
„(...) Powiem tak – ja rozumiem, że tych dokumentów będzie bardzo dużo, więc na pewno się zapoznamy 
z tym, a uzgodnimy ewentualnie, które elementy prosilibyśmy o skserowanie bądź też zeskanowanie. 

Dziękuję."  
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Dziękuję bardzo, bo jeszcze mamy dalsze odpowiedzi na interpelacje.  

Też chciałem się odnieść do tego właśnie, że bardzo byśmy prosili, bo chyba jest praktycznie (...) 
utrudniona albo prawie że niemożliwe, żeby (...) wszystkie udostępnić, wszystkie kopie dokumentów.  
Te które będą – one są wszystkie do wglądu i do umówienia, a te które Państwo będą chcieli mieć  
w formie kopii to oczywiście [będą].  

I teraz jeżeliby można było prosić Kolegę Henryka Juszczyka – ja tylko przypomnę, że to są te interpelacje 
dotyczące: wiat; Karpacka-Osiedle i Karpacka-Spółdzielnia; sprawa dotycząca prądu przy Parku przy ulicy 
Wyzwolenia i ewentualnie ten zakup biletów na telefon. 

Bardzo proszę. (...)"       

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych Pan Henryk Juszczyk 
„Zakupy biletów tą metodą właśnie poprzez komórkę i inne urządzenia – (...) będzie odpowiedź na piśmie, 
bo tego się nie zreferuje w krótkim czasie. 

Natomiast wiaty oczywiście są przewidziane i akurat w tych miejscach, gdzie (...) Pan Radny to widzi. Będą 
to takie wąskie wiaty podobne do tych, co są na ulicy Gościnnej i w jedną i w drugą stronę. Tak że tu nie 
ma problemu (...), to w inwestycje MZD (...) bierze na siebie. 

Natomiast jeżeli chodzi o podłączenie do prądu, zrobienie takiej skrzynki tak zwanej, która będzie czynna  
– nie mamy na normalnych placach zabaw takich urządzeń. Jedynie na Błoniach, na Bulwarach 
Straceńskich – (...) bo teraz jest już inwestycja no to, to na pewno będzie przewidziane też – i trzeci 
obiekt, duży rekreacyjny pod Dębowcem, takie urządzenia mają. Nie jest to jakiś wielki wydatek, (...) 
może to się da tam zrobić. Ja rozumiem – tak żeby można było korzystać z prądu nie tylko wtedy, kiedy 
świecą tam lampy, bo to jest czasowy okres włączania, tylko jak się robi imprezę po południu, żeby była 
możliwość podłączenia. Tak że zobaczymy, jakie warunki techniczne tam są i skoro tych imprez tam jest 
więcej to być może (...) będzie się coś takiego opłacało tam faktycznie zrobić, żeby nie było prowizorki  
i brania tego prądu z domu mieszkalnego, prywatnego. To tyle.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo.  

W takim razie uważam punkt 4, przepraszam 3 dzisiejszego porządku obrad za wyczerpany."  

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 4 – Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Magnificencję Rektora Jarosława Janickiego. 

Bardzo proszę." 
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Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Pan Jarosław Janicki    
„Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci,  

od 1 września objąłem funkcję Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  
Z jednej strony to zaszczyt, (...) z drugiej strony to duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo  
za zaproszenie, Panie Przewodniczący, na sesję Rady Miejskiej, gdyż uważam, że działalność Akademii 
Techniczno-Humanistycznej może zdecydowanie przyczynić się do rozwoju Miasta i wpływać na wiele 
obszarów życia miejskiego, Miasta Bielska-Białej, ale również całego regionu.  

Akademia Techniczno-Humanistyczna mam nadzieję jest Państwu uczelnią znaną. Istnieje od 15 lat, dzisiaj 
przedstawię tylko główne punkty, bo widzę, że (...) porządek sesji jest niezwykle napięty. 

A więc od 15 lat istnieje Akademia Techniczno-Humanistyczna, posiadamy 5 wydziałów: Wydział Budowy 
Maszyn i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska, Wydział Zarządzania  
i Transportu, Wydział Humanistyczno-Społeczny i Wydział Nauk o Zdrowiu. Łącznie studiuje u nas ponad  
6 tys. studentów, zatrudniamy (...) ponad 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 112 w tej 
chwili samodzielnych pracowników (...): profesorów i doktorów habilitowanych. Jest to ogromny potencjał, 

potencjał intelektualny zarówno kadry dydaktycznej – łącznie jak mówiłem ponad 400 osób.  250 osób  
to również pracownicy administracyjno-techniczni, też niezwykle ważni w aspekcie funkcjonowania naszej 
uczelni.  

Postrzeganie uczelni – to Państwo zapewne (...) odniosą do swoich spostrzeżeń – determinuje 
niewątpliwie kształcenie studentów. Chcemy, aby to kształcenie – kogo kształcimy, jak kształcimy – 
decydowało o pozytywnym wizerunku naszej uczelni. Mamy 17 kierunków studiów, wiele kierunków 
inżynierskich – co jest szczególnie istotne dla Miasta i dla całego regionu i szerokiej współpracy.  

A więc coraz bardziej podnosimy jakość kształcenia, mamy studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia i mamy również studia doktoranckie. A więc jesteśmy jedyną publiczną uczelnią w regionie  
– akademicką uczelnią w regionie. (...) O pozycji naukowej, o pozycji (...) uczelni decyduje poziom badań 
naukowych. Posiadamy wiele uprawnień doktoryzowania – praw do nadawania stopnia naukowego 
doktora – dokładnie 4. Posiadamy uprawnienia habilitacyjne do nadawania stopnia doktora (...) 
habilitowanego. To są wyróżniki takiej działalności naukowej, ale o wartości uczelni coraz częściej  
– i to na co ja chcę zwrócić szczególną uwagę – (...) decydują relacje z otoczeniem, zarówno z otoczeniem 
samorządowym, z otoczeniem gospodarczym, z otoczeniem oświatowym. 

(...) My jesteśmy uczelnią, która ma swoją misję, która musi wpisywać się w program działania Miasta 
Bielska-Białej i (...) całej południowej części województwa śląskiego. (...) Relacje z władzami 
samorządowymi, z władzami Miasta są dla nas niezwykle istotne. Podejmujemy szereg inicjatyw, które 
będą promowały Miasto Bielsko-Biała. Realizujemy wspólne projekty – tak zwane miękkie projekty – ale 
projekty, które mają na celu przybliżenie i współpracę wielu (...) ośrodków i miast, między innymi 
polegające na wytyczeniu inteligentnych specjalności, preferowanych w danym mieście. Nasze działania 
wpisują się niewątpliwie w wytyczne i w programy rozwoju Miasta Bielska-Białej, ale również  
w to, co prezentowane jest przez Ministra Rozwoju i znanego Państwu "Planu Morawieckiego",  
jak i również wpisują się w obszar działań (...) drugiego Premiera (...) Jarosława Gowina. Chcemy 
współpracować szeroko w znanym "trójkącie":  nauka, biznes i samorząd. To przyczyni się do rozwoju 
całego regionu.  

Proszę Państwa przed nami październik, a więc czas na uaktywnienie życia studenckiego, życia 
akademickiego. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 7 października – serdecznie zapraszam 
Państwa. Dowiecie się więcej.  

Ja zwrócę się (...) ze stosownym pismem i z prośbą do Przewodniczącego o wprowadzenie do któregoś  
z kolejnych posiedzeń Rady (...) Miasta Bielska-Białej (...) punktu dotyczącego rozwoju szkolnictwa 
wyższego w mieście – rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w szczególności. W najbliższym 
czasie powołam Radę Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej (...), do której zaproszę wielu  
z Państwa, ażeby wytyczać te kierunki. A jak powiedziałem, październik to dodatkowy koloryt, który pojawi 
się dzięki studentom. Trudno sobie wyobrazić Miasto Bielsko-Biała (...) bez tego powiewu młodości, 
radości i niewątpliwie to będzie już wkrótce. Sześć tysięcy studentów i kształconych po to, żeby mogli tutaj 
pracować, żeby mogli przyczyniać się do rozwoju Miasta Bielska-Białej.  

A nawiązując do poprzedniej sytuacji też się będę bardzo starał, żeby o Bielsku było bardzo głośno,  
ale w zdecydowanie pozytywnym znaczeniu. 

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

 
Oklaski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„I życzymy wielu sukcesów." 
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Ad 5 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 
roku 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt numer 5: Sprawozdanie 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016. Sprawozdanie numer 45. 

Bardzo prosimy Panią Skarbnik o przedstawienie w skrócie.”. 

 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Bożena Trzopek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

dochody ogółem wynosiły w I półroczu ponad 469 mln zł, tj. 55,44% wykonania planu po zmianach;  
dla porównania, w 2015 roku wykonanie w I półroczu wynosiło 424,3 mln, tj. 55,20%. Wykonanie 
dochodów za I półrocze jest zatem najwyższe w porównaniu do podobnego okresu z lat poprzednich.  

Bardzo istotnym dla budżetu Miasta źródłem dochodów są od lat wpływy z tytułu udziałów Gminy  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Udziały te łącznie zasiliły kasę 
Miasta na kwotę 96,8 mln zł. W zakresie dochodów powiatu te dochody wynosiły – czyli z PIT i z CIT – 
36,6 mln zł. 

Jeżeli chodzi o wydatki, to w I półroczu wydatkowano ogółem prawie 372,9 mln zł, co stanowiło 41,22% 
planu; dla porównania w I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków wynosiło 350,3 mln zł. Z tego wydatki 
bieżące stanowiły kwotę ponad 355 mln, tj. 46,26% planu, a wydatki majątkowe 17,5 mln,  
tj. 12,8% planu. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w zasadzie zgodnie z planem, za wyjątkiem zadań remontowych  
ze względu na sezonowość tych prac oraz wydatków związanych z obsługą długu Miasta. 

Niższe jest wykonanie wydatków majątkowych, na które w I półroczu przeznaczono 17,5 mln zł.  
Jest to spowodowane głównie procedurami przetargowymi, ponieważ w I półroczu zdecydowana 
większość inwestycji jest w początkowej fazie realizacji. Intensyfikacji robót, a zwłaszcza płatności  
w zakresie inwestycji, należy się spodziewać w II półroczu, przede wszystkim w IV kwartale, kiedy 
następuje zapłata faktur. 

W I półroczu zapłacono również raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach i Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 17,3 mln zł i prowizji w kwocie 2 mln zł. 

Również w I półroczu oszacowano wstępnie przychody i koszty budżetu i (…) wybrano bank do udzielenia 
kredytu długoterminowego, który oszacowano na kwotę 50 mln zł. 

Należy tu zwrócić uwagę, że (…) trudno w tej chwili prognozować, ale czy zostaną zrealizowane na koniec 
roku wszystkie dochody – mimo że w I półroczu zostały wykonane one wyżej niż w analogicznych 
okresach lat ubiegłych – będzie to zależało nie tylko od działań miasta, ale także od wielu czynników 
zewnętrznych. 

W zakresie wydatków, w II półroczu konieczne będzie uzupełnienie środków dla oświaty, gdzie oprócz 
bieżących potrzeb, zwiększenie środków wymuszają skutki zmian w przepisach oświatowych. I podobna 
sytuacja jest w pomocy społecznej, w związku z niedoszacowaniem środków na zadania realizowane  
w ramach ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, a także  
o dodatkach mieszkaniowych. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opiniowały pozytywnie to sprawozdanie wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją Rewizyjną. 
Wszystkie Komisje przyjęły (…) [sprawozdanie] do wiadomości. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Podjęcie Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6 porządku obrad, (…) [SPR.] Nr 46, tj.: Informacja Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Bardzo proszę – ponowie Pani Skarbnik. 

 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Bożena Trzopek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta przez Radę, była zmieniana w ciągu I półrocza sześć razy.  
W wyniku tych zmian nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę ponad 29 mln zł. Rozchody pozostały  
bez zmian, dochody ogółem zwiększyły się o kwotę ponad 60 mln zł, a wydatki o 90 mln zł. Różnica 
została pokryta wolnymi środkami, które powstały po rozliczeniu budżetu roku ubiegłego na kwotę ponad 
32 mln zł. 

Zrealizowane przedsięwzięcia, zwarte w Wieloletniej prognozie finansowej, w I półroczu wynosiły 
22.310.000 zł, co stanowi 16,35% założonego limitu wydatków na dany rok.  

Przedsięwzięcia bieżące wykonano w kwocie ponad 6 mln zł, co stanowi 31,34% limitu wydatków,  
a majątkowe w kwocie ponad 16 mln i kształtowały się na poziomie 13,77%. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Podobnie jak poprzednio opiniowały to sprawozdanie wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją 
Rewizyjną. Wszystkie te Komisje przyjęły to sprawozdanie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Sprawozdanie przyjęła Rada jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 27 września 2016 roku 

 
 

Strona 15 z 55 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, Druk Nr 426 wraz z II wersją: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 

 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Bożena Trzopek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wersja II uchwały w sprawie zmian budżetu obejmuje propozycje zwiększenia dochodów i wydatków.  

 W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.000 zł, w związku z tym, że Spółdzielnia Zaopatrzenia 
Ogrodniczego „Ogród” wpłaciła koszty partycypacji w rozbudowie ul. Sempołowskiej. 

 Następna zmiana dotyczy podpisania umowy o dofinansowaniu projektu: Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 942; zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 600 „Transport i łączność”  
o kwotę ponad 33 mln zł. 

 Kolejna zmiana, również w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu: Rozwój 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej; wprowadza się do dochodów i wydatków 
działu 600 „Transport i łączność” kwotę 28.025.041,35 zł. 

 Kolejna zmiana w związku także z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu: Podniesienie 
jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych; zwiększa 
się dochody i wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 14.025 zł. 

 W związku z informacjami Ministra Finansów o wysokościach subwencji w roku 2016, w dziale 758 
„Różne rozliczenia” dostosowuje się plan dochodów do wielkości przyznanych przez Ministra.  
W związku z tym:  

  zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w Gminie o kwotę ponad 3.900.000 tys. 
  i zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w Powiecie o kwotę 1.257.110 zł. 
W wyniku tych zmian przeznacza się kwotę ponad 2.600.000 na zwiększenie wydatków budżetu.  
I to jest: 
  890.643 zł na zwrot subwencji nienależnie uzyskanej 
  i do działu 801 „Oświata i wychowanie” 1.789.086 zł na uzupełnienie brakujących środków  

na dotacje. 

 Kolejne zwiększenie dotyczy decyzji Ministra Finansów – kwota 20.000; zwiększa się dochody i wydatki 
przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

 Kolejne zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 227.286 zł.  
Są to dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe i przeznacza się je na bieżące wydatki. 

 Dział 852 „Pomoc społeczna” – 1.000 zł darowizna dla Domu Nauczyciela. 

 Zwiększa się wydatki o kwotę 2.330.665,83 zł, w tym: 
  dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 800 tys., 
  w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na wydatki ochotniczych straży 
pożarnych – 7 tys. i bieżące wydatki Straży Miejskiej – 140 tys. 

 W dziale 851 rozliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 
przeznaczone na profilaktykę za 2015 rok; zwiększa się budżet w tym dziale o kwotę 4.205,83 zł. 

 Zwiększa się wydatki w dziale „Pomoc społeczna” o łączną kwotę 876 tys. na niedobór w dodatkach 
mieszkaniowych i dodatkach z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

 Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota zwiększenia 503.460 zł:  
  dla Teatru Lalek Banialuka – 40 tys. zł, 
  dla Miejskiego Domu Kultury – 100 tys. [zł], 
  dla BCK – 363.460 [zł]. 
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 Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z wnioskami szkół  
i placówek oświatowych w zakresie wykonywanych przez nie dochodów. 

 A zmniejszenie wydatków następuje o kwotę 2.280.910,63 zł i dotyczy: 
  działu 600 – 863.460 [zł], 
  „Gospodarki mieszkaniowej” – kwota ponad 439 tys. [zł], 
  dział 710 „Działalność usługowa” 154.825 [zł], 
  dział 801 „Oświata i wychowanie” – ponad 200 tys. [zł] 
  i „Pomoc społeczna” – 622 tys. [zł]. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały – II wersją – obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
Opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 427, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2016 rok. 

Ponowie Pani Skarbnik. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Bożena Trzopek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zmiany w zakresie dochodów dotyczą: 
 działu 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 952,52 zł  

 i dział 854, gdzie zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanych wpływów; i w dziale 854 jest 
to kwota 5 tys. [zł]. 

W zakresie wydatków zmiany są na łączną kwotę 788.500 [zł] i dotyczą: 
 działu 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 410.500 [zł]; przenosi się, wydziela się zadanie 

inwestycyjne: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Komorowickiej – na kwotę 392 tys. 

 i dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 378 tys. [zł]; środki, które nie będą wykorzystane w tym roku 
przenosi się z przebudowy budynku przy Pl. Ratuszowym 9, przenosi się: 
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  do działu 550 – 8 tys. zł na naprawę zbiorników oczyszczalni ścieków przy schronisku  
na Koziej Górze, 

  do działu 854 – kwotę 18.500 [zł] na remont dachu budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych przy ul. Słowackiego 45 

  i do działu 926 „Kultura fizyczna” – na uzupełnienie środków na budowę kompleksu 
lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego – kwotę 370 tys.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisji Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie Komisji są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 428, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta. 

Bardzo proszę – ponownie Pani Skarbnik.”. 

 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Bożena Trzopek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zmiany w Wieloletniej prognozie dotyczą wcześniej omawianych zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie, a ponadto z takich istotnych zmian jest: 
 wprowadzenie zmian do pozycji „Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej”, czyli ustalenie 

limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 600 tys. [zł],  
 następnie „Prowadzenie Banku Chleba” dla najuboższych mieszkańców.  

To są takie większe zmiany. Wszystkie wcześniej omawiane zmiany są zapisane w Wieloletniej prognozie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak, bo jest to konsekwencja poprzedniej uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/674/2001 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia  
24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 421: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XLIX/674/2001 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

przedstawiamy Państwu projekt uchwały dotyczący poszerzenia zakresu działalności Spółki Bielski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych o udzielanie pożyczek. W konsekwencji zmiany zakresu działalności Spółka będzie 
miała możliwość zarówno udzielania poręczeń kredytowych przedsiębiorcom, jak i pożyczek. I w związku  
z tym również proponujemy zmianę nazwy Spółki na Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo Pani Naczelnik.  

Bardzo proszę – Pan Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Pani Naczelnik, 

ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji 
budżetowej otrzymaliśmy taką skróconą informację na temat ostatniego roku, sytuacji finansowej  
tej firmy. Z informacji, które zostały przekazane w dniu wczorajszym, wiemy że tam dochód jakby z tej 
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podstawowej działalności, zysk osiągnięty wynosi około 50 tys. – jakby dochód, nie zysk, bo firma 
wykazała stratę, a tak faktycznie firma funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki odsetkom od środków, które 
posiada. I to jest takie podstawowe pytanie: jeżeli ta firma (…) – może dzięki temu co teraz, jakaś zmiana 
nastąpi – zacznie prowadzić działalność jakąś sensowną i rentowną, bo jeżeli nie, to trzeba będzie się  
w przyszłości zastanowić nad tym, czy jest ona nam niezbędna. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Już Pani udzielę głosu.  

Bo istotną zmianą jest to, że miasto w stu procentach stało się właścicielem; a współudziałowcem był 
konkurent tak naprawdę, który blokował jej działalność.  

Ale Pani Naczelnik lepiej to wyjaśni.”. 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak. Tak dokładnie, zgadza się.  

My jesteśmy świadomi tego, że Spółka w obecnej formie udzielając tylko poręczeń kredytowych działa  
w ograniczonym zakresie, dlatego że Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń przedsiębiorcom  
w ramach pomocy de minimis na warunkach, które są bezkonkurencyjne. I w zasadzie wszystkie fundusze 
poręczeniowe, samorządowe fundusze poręczeniowe działające w Polsce, mają ten problem, że tak 
naprawdę ich oferta jest niekonkurencyjna w stosunku do tego, co proponuje Bank Gospodarstwa 
Krajowego. I to, co się dzieje teraz na rynku, powoduje to, że proponujemy poszerzyć działalność 
Funduszu poręczeniowego o udzielanie pożyczek, a być może sytuacja się tak na rynku rozwinie,  
że Fundusz przekształci się w taki fundusz pożyczkowy, a nie poręczeniowy. Będziemy obserwować 
sytuację i zobaczymy, jak te zmiany wpłyną na działalność Funduszu. Chcielibyśmy żeby kapitał, jakim 
dysponuje Fundusz, cały czas pracował na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. (…)”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„A to bardzo miłe.  

Bardzo proszę.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

historia Funduszu Poręczeń Kredytowych jest już wieloletnia. Z tego co pamiętam, ’98-2002 ten Fundusz 
powstał w tej kadencji. Jest tutaj ze mną Pani Radna, która też w tym uczestniczyła. Oczywiście zamiarem 
tego było wsparcie przedsiębiorców, którzy w wyniku ekspansji przedsiębiorstw zagranicznych, które  
w latach dwutysięcznych nastąpiły, miasto przystąpiło do takiego właśnie projektu, żeby wesprzeć naszych 
bielskich przedsiębiorców. I to był taki pomysł żeby…”. 

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

„A jest jakieś pytanie Panie Radny, bo historię Pan opowiada, a…”. 

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

„Moment, moment. Tu nie chodzi o pytanie, chodzi o wyjaśnienia, a potem do konkluzji. 

I to był taki moment, kiedy ten Fundusz został zorganizowany właśnie po to, żeby wspierać. Pieniądze  
z tego Funduszu to m.in. pieniądze, jakie pojawiły się z sieci handlowych, które gdzieś wsparły ten nasz 
budżet. 

Wracając do dzisiejszej sytuacji, od wielu lat Fundusz Poręczeń Kredytowych dzięki jednemu  
ze współudziałowców, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego, był ograniczany, jeżeli chodzi o działalność 
i rozszerzanie działalności. I w związku z tym bilans finansowy tej Spółki nie był może korzystny, niemniej 
jednak sama działalność była przeznaczona dla bielskich przedsiębiorców. Dzisiaj, zmiany jakie nastąpią, 
spowodują że to miasto będzie miało stuprocentową możliwość wpływu na zadziałanie tego i poszerzenie 
działalności, a co za tym idzie, być może większa część przedsiębiorców bielskich z tego skorzysta.  

I ten moment jest oczywiście momentem otwarcia, co nie zmienia postaci rzeczy, że Pan Przewodniczący 
Drabek ma wiele racji w tym, czy w tej formie organizacyjnej ta Spółka ma być. Dlatego myślę, że dobrym 
będzie, jeżeli przyjrzymy się w najbliższym czasie jak rozwinie się ta Spółka i jak z tego będą korzystać 
przedsiębiorcy i co dalej z tym zrobić. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękujemy. Proszę się przyglądać, wszystkiego sami nie zrobimy, liczymy na Waszą pomoc. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, w związku z tym 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 4 głosach wstrzymujących się.”. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej. 

Zanim uchwała zostanie przedstawiona chciałem zaproponować autopoprawkę. Chodzi o § 4, jest wpisane 
<<Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.>>, myślę że powinno być <<podjęcia>>. 

(…) W takim razie będziemy głosować, po przedstawieniu, z tą poprawką: paragraf numer 4 <<Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia.>>. Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Dyrektor Kaps czy Pan Prezydent?”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak, tak. Ja tylko tę autopoprawkę za Pana zgłosiłem, Panie Dyrektorze. (…) 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w związku ze zmianą umocowania prawnego, możliwości finansowania osiągnięć uczniów, zachodzi 
konieczność przyjęcia w drodze uchwały programu, na podstawie którego będzie można kontynuować  
to finansowanie, nazwijmy to stypendiów dla najwybitniejszych uczniów. I te dwie uchwały, które Państwu 
teraz przedstawię – najpierw pierwszą o przyjęciu tego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, a która ma motywować uczniów do tego, żeby przystępowali do działań 
poza jakby statutowym działaniem szkoły, czyli zdobywania dodatkowych umiejętności i prezentowania 
(…) w konkursach, olimpiadach na szczeblu krajowym, a także międzynarodowym. Po to żeby  
tę motywację uczynić skuteczniejszą, oprócz wsparcia dotyczącego opieki nauczycieli czy też odpowiednich 
zajęć pozalekcyjnych, proponujemy także właśnie tę formę dofinansowania, tylko że w oparciu o nowy 
tytuł prawny. I ta uchwała pierwsza pozwoli tę zasadę finansowania wprowadzić poprzez przyjęcie 
najpierw Lokalnego Programu Wspierania, o którym mowa w prezentowanej uchwale.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury – 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 12 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  
i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 415: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej. 

Ponownie Pan Dyrektor. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

wcześniejsza uchwała pozwoli w tej chwili przedstawić projekt drugiej uchwały, w której jest już 
przedstawione szczegółowo, w jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów uczniowie osiągający konkretne 
wyniki, od szkoły podstawowej po szkołę ponadgimnazjalną, mogą strać się o uzyskanie tego stypendium. 
Oczywiście we wszystkich tych okolicznościach, tym który koordynuje wystąpienie z tym wnioskiem jest 
dyrektor szkoły, ale wniosek może stawiać także rodzic albo przedstawiciel ustawowy ucznia, a także sam 
uczeń, jeśli jest pełnoletni. I Załącznik określa także formularz, który każdy wnioskodawca musi wypełnić, 
tak żeby wszystkie informacje o osiągnięciach mogły zostać tutaj przedstawione. I na tej podstawie 
komisja powołana przez Prezydenta Miasta dokona wyboru i przedstawi te wnioski do akceptacji 
Prezydenta, w celu przyznania już środków finansowych takiemu wybitnemu uczniowi.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. Jest załączona również informacja Dyrektora MZO  
o przeprowadzonych konsultacjach społecznych (…), w trakcie których uwagi nie wpłynęły. 

Zatem przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję bardzo.”. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum 
Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 419: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,  

w związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - 
Szpitalu Miejskim, zachodzi konieczność powołania Rady na kolejną kadencję w latach 2016-2020.  

Przedstawiony skład osobowy, który jest wymieniony w załączniku do niniejszej uchwały, obejmuje osoby, 
które dotychczas były członkami Rady, za wyjątkiem przedstawiciela Wojewody, którym teraz została 
wytypowana Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – Dyrektor Wydziału nad Systemem Opieki 
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 418 wraz z korektą Załącznika Nr 2, o której mówiłem 
wcześniej, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019. 

Bardzo proszę Panie Prezesie.”. 
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Wiceprezes Zarządu AQUA S.A. Pan Zbigniew Szymański  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Spółka przedkłada projekt (…) Wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała.  

Zasadnicze elementy tego planu to są działania związane z budową sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacyjnej, z modernizacją sieci kanalizacyjnej i siecią wodociągową, jak również działania związane  
z utrzymaniem istniejącej infrastruktury i urządzeń, celem uzyskania wymaganych przepisami warunków 
jakościowych dotyczących wody oraz warunków jakościowych dotyczących odprowadzanych ścieków.  

Przewidywane nakłady w roku 2017 to 26 mln, w roku 2018 – 21 [mln], w roku 2019 – 15 mln, z czego 
planujemy pozyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych na poziomie ponad 10 mln zł. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 772/123, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Mieszka I __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1317 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 411 wraz z skorygowaną II wersją, tj.: Podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 772/123, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Mieszka I __ na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1317. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik Godyń.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 772/123 o pow. 1.052 m2 
dotyczy kolejnej regulacji stanu terenowo-prawnego w zakresie działek niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania budynku, w którym zbycie nastąpiło wraz z działką niespełniającą wymogów działki 
budowlanej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 
– których (…) udziały macie Państwo wyszczególnione w projekcie uchwały – jest uzasadnione. 

Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Opinia Komisji branżowej, czyli Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

I pozwalam sobie przekazać prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.3  

Bardzo proszę.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego ___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6444 

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

„Bardzo dziękuję. 

Jesteśmy w punkcie 16 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 4294/56, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy Kazimierza Wielkiego ___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 6444. 

Obradujemy nad wersją Druku Nr 412 – II wersja skorygowana, co zostało przez Radę w czasie porządku 

obrad przyjęte. 

Proszę bardzo o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Proszę Państwa,  

kolejny projekt uchwały dotyczy uregulowania stanu terenowo-prawnego działek, niezbędnych  
do prawidłowego funkcjonowania budynku, w których granice zostały ustalone po obrysie. Tym razem 
dotyczy to działki o pow. 1.399 m2 przy ul. Kazimierza Wielkiego ___ na rzecz współwłaścicieli lokali 
mieszkalnych, których udziały Państwo macie podane w projekcie uchwały. 

Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Została przedstawiona również opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, która 
zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie. 

                                                           
3 Godz. 11.33. 
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Czy są głosy w sprawie?  

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta głosami 14 Radnych.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32 Obręb 0032 Lipnik 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 420, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Lipnickiej 32 Obręb 0032 Lipnik. Druk Nr 420. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Proszę Państwa,   

projekt – jak Pan Przewodniczący już wspomniał – dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

o pow. 101 m2. Jest to działka położona przy ul. Lipnickiej 32, którą Gmina nabyła w drodze postępowania 
spadkowego. Działka ta jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem biurowym w zabudowie 
szeregowej o pow. użytkowej 88 m2. Budynek znajduje się niezbyt dobrym stanie technicznym i wymaga 
generalnego remontu. Z tego też względu zasadnym wydaje się zadysponowanie nieruchomością poprzez 
jej sprzedaż w drodze przetargu. 

Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Czy są głosy w sprawie? 

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta większością głosów Radnych – za 15 głosów.”. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/162/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki 199/6 i 199/7 o łącznej pow. 853 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 422, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr X/162/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki 199/6  
i 199/7 o łącznej pow. 853 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

nieruchomość oznaczona jako działki 199/6 i 199/7 o powierzchni 853 m2 została przygotowana  
do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, między innymi na podstawie uzyskanych opinii z innych jednostek. 

W tym zakresie została podjęta uchwała 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tej 
nieruchomości. Niestety, jak ustalono podczas opiniowania przedmiotowych działek w zakresie możliwości 
ich zabudowy, nie uwzględniono zawartych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 
ograniczeń, w zakresie ochrony konserwatorskiej, której ograniczenia dotyczyły zakazu zabudowy. 
Powyższe powoduje, iż brak możliwości zabudowy przedmiotowych działek i tym samym podjęcie uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały podjętej w 2015 roku jest uzasadnione. 

Bardzo proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała również Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Czy są głosy w sprawie? 

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta głosami 14 Radnych za.”. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 136/37 o pow. 477 m², 
położonej w Bielsku-Białej u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 423, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 136/37 o pow. 477 m², położonej w Bielsku-Białej u zbiegu ulic Olszówki i Grzybowej. 

Proszę bardzo o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Proszę Państwa, 

projekt podjęcia tej uchwały właściwie zainicjowała Spółka AQUA, która wystąpiła z wnioskiem o nabycie 
nieruchomości, która znajduje się u zbiegu ulicy Olszówki i Grzybowej, o pow. 477 m2.  

Nieruchomość ta jest niezbędna dla Spółki w celu wybudowania podziemnej pompowni wody, stanowiącej 
infrastrukturę techniczną, konieczną dla zaopatrzenia powyższego rejonu w wodę. 

Ponieważ Spółka AQUA nie może nabyć tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, zasadnym jest 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości, a Pan Prezydent podejmie 
zarządzenie w sprawie (…) ustalenia formy przetargu. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Czy są głosy w sprawie? 

Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 15 Radnych.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 46/16 o pow. 17 m², położonej 
w Bielsku-Białej w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 424, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 
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jako działka 46/16 o pow. 17 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Żeromskiego i Piastowskiej. 
Druk Nr 424.  

Proszę bardzo Pani Naczelnik o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

działka, o której mowa, czyli działka oznaczona numerem 46/16 o pow. 17 m2, położona jest w rejonie 
ulicy Żeromskiego i Piastowskiej, zabudowana garażem i znajduje się w kompleksie 8 garaż, które zostały 
już zbyte na rzecz ich właścicieli. Działka ta jest jedyną wolną działką zabudowaną garażem  
– jak już powiedziałam – w związku z tym zasadnym jest zbycie tej nieruchomości w drodze przetargu. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie ma głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 14 Radnych.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Rynek 15 Obręb Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą udziału 711/1000 części  
w budynku usytuowanym na nieruchomości – w drodze przetargu oraz uchwały  
nr XXXIII/825/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 425, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 15 Obręb Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą tego 
udziału 711/1000 części w budynku usytuowanym na nieruchomości - w drodze przetargu oraz uchwały  
nr XXXIII/825/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLIV/1049/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Ta treść jest oczywiście bardzo zrozumiała dla wszystkich – bo bardzo skomplikowana prawnie. 

(…) Proszę o przedstawienie treści uchwały Pani Naczelnik.”. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, 

w 2009 roku Rada Miejska podjęła – dokładnie 30 czerwca 2009 roku – podjęła uchwałę w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste udziału 711/1000 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy,  
a dotyczyła budynku przy ul. Rynek 15. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia w drodze 
przetargu. Uchwała ta została zmieniona w 2013 roku z uwagi na zmianę udziału w tej nieruchomości,  
po prostu pomieszczenie stanowiące lokal użytkowy zostało przekwalifikowane na pomieszczenie 
przynależne do lokali mieszkalnych. Z tego względu (…) kolejną uchwałą Rady Miejskiej została zmieniona 
poprzednia uchwała. W konsekwencji tych uchwał przeprowadzono 6 przetargów i rokowania na zbycie 
nieruchomości, które jednak nie dały rezultatu. Ponadto, zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków,  
w lokalach mieszkalnych może być tylko realizowana funkcja mieszkalna i nie ma możliwości 
przekwalifikowania ich na inną funkcję, czyli użytkową. 

Proszę Państwa, w związku z brakiem zainteresowania nabyciem tej nieruchomości, proponujemy 

wycofanie jej ze sprzedaży i przeznaczenie do wynajmu z czynszem wolnym. Mając na uwadze ten fakt, 
zasadnym wydaje się podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia przedmiotowych uchwał i przeznaczenie  
– tak jak powiedziałam – w konsekwencji do wynajmu. Wynajmem oczywiście będzie się zajmował Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. W trybie konkursu ofert zostanie (…) ta nieruchomość wynajęta. 

Bardzo proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  

Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 14 Radnych. 15 Radnych – poprawka, Pan Przewodniczący 
Klimaszewski również głosował za. 

Przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Jarosławowi Klimaszewskiemu.4 

Dziękuję.”.  

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy 
Siostry Małgorzaty Szewczyk 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 416, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk. 

Bardzo proszę o przedstawienie propozycji uchwały. 

Bardzo proszę.”. 

                                                           
4 Godz. 11.46. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Małgorzata Tyrlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego jest konsekwencją przyjęcia wniosku o zmianę planu 
obowiązującego. 

(…) Uchwała o przystąpieniu dotyczy obszaru o powierzchni 23 arów, położonego w centrum Hałcnowa,  
w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Siostry Małgorzaty Szewczyk, pomiędzy przedszkolem i domem 
kultury. W obowiązującym planie miejscowym teren ten jest przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usług handlu.  

Wniosek dotyczy poszerzenia zakresu usług o usługi inne niż handel. W Studium uwarunkowań teren ten 
położony jest w strefie mieszkalnictwa, w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tak więc projekt 
tego planu nie naruszy ustaleń Studium. To tyle.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka 
oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-
Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, poz. 3270, z dnia  
7 października 2009 roku) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23, tj. Druk Nr 417: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, 
Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębie Mikuszowice Krakowskie  
i Mikuszowice Śląskie. Bardzo proszę – Druk Nr 417. 

Bardzo proszę o przestawienie.”. 

 
Starszy Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Jacek Zawiła 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy określenia sposobu 
obsługi komunikacyjnej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od MN, U-1 do MN, U-8.  
W obowiązującym stanie plan szczegółowo określa, którymi drogami, które tereny będą obsługiwane, 
natomiast proponujemy zapis bardziej ogólny, ale również określający w sposób jednoznaczny sposób tej 
obsługi. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

(…) Tak była uwaga, w związku z tym, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Rada Miejska przed przystąpieniem do głosowania projektu zmiany planu może stwierdzić, 
że konieczne jest dokonanie zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym 
także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu. 

Przechodzimy zatem do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag, 
zgłoszonych do projektu planu przez podmioty wymienione w Załączniku do przedłożonego Państwu 
Radnym projektu uchwały. 

Bardzo proszę o przedstawienie – jeżeli dobrze patrzę jest jedna uwaga, tak? Tak. Nieuwzględnienie 
nieuwzględnionej uwagi przez Pana Prezydenta, wtedy jesteśmy… Dobrze, najpierw przedstawmy. 

Bardzo proszę.”.  

 
Starszy Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Jacek Zawiła 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uwaga była bardzo obszerna i w większości wykraczała poza przedmiot niniejszej zmiany, ponieważ 
przypomnę, że zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do przedmiotowej zmiany, zmianie ulega jedynie zapis  
w § 15 pkt 2 lit. d, określający sposób obsługi komunikacyjnej terenu. Natomiast uwaga dotyczyła innych 
elementów planu, z tego też względu nie były zasadne te uwagi. 

W tej uwadze składająca uwagę wnosiła o precyzyjne określenie, którymi drogami będą obsługiwane 
poszczególne tereny, natomiast proponowany zapis jest wystarczający.”. 

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

„Dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Zatem… 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Przepraszam najmocniej, my teraz będziemy głosowali za lub przeciw tej uwadze i ja mówiąc szczerze nie 
bardzo Pana zrozumiałem, co Pan nam zaprezentował. Czego dotyczyła ta uwaga – jakby Pan mógł 
przedstawić – …”.  

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

„To ja może wyjaśnię, bo…”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…– albo jakie były wnioski poza? Ja rozumiem, że ten element tutaj: był bardziej szczegółowy zapis  
w tej chwili, my zmieniamy go na bardziej, że tak powiem, ogólny. To jest rozsądne i celowe, ale czy tam 
poza tą uwagą, czy ona szła w kierunku takim żeby utrzymać zapisy, które były poprzednio? Jakby Pan 
mógł przytoczyć treść tej uchwały, będę wdzięczny.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński zgłasza się w tej sprawie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja może prościej, Szanowni Państwo. To znaczy uchwała o przystąpieniu do zmiany planu była 
podyktowana tym, że został rozpatrzony pozytywnie wniosek dotyczący interpelacji Pani Radnej Agnieszki 
Gorgoń-Komor i dotyczył obsługi komunikacyjnej. Przez to, że właśnie Biuro wcześniej zrobiło z tego 
rodzaju eksperyment i tak szczegółowo próbowało opisać – co jest tak naprawdę bardzo nieżyciowe –  
i oczywiście w związku z powyższym nastąpił zwyczajnie błąd; jedna jednostka jakby nie została opisana, 
w jaki sposób będzie (…) dostęp do dróg publicznych. W związku z powyższym po prostu my zmieniliśmy 
ten zapis na bardzo ogólny, tak jak tutaj jest napisane: <<Obsługa komunikacyjna przyległymi drogami 
klasy lokalnej oraz dojazdowej lub zapewniona poprzez dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi>>. Natomiast uwagi, które były zgłoszone przez Panią, która składała pismo w imieniu 
mieszkańców, dotyczyły po prostu wszelkich innych aspektów dotyczących tego planu, nie było to zgodne 
jak gdyby z przystąpieniem i w sposób oczywisty musieliśmy te uwagi odrzucić.”. 

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

„Dziękuję.”.  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Natomiast możemy rozmawiać na temat taki, <<co oni mieli na przykład na myśli i jakie były uwagi>>, 
natomiast kompletnie nie ma to znaczenia jakby w tej sprawie, dlatego że my musimy się zawężyć  
do tego, czego dotyczyła zmiana. A oczywiście to jest tego typu, że tam są uwagi dotyczące – nie wiem – 
wysokości zabudowy, różnych takich elementów, których my po prostu w tym momencie nie zmieniamy,  
a co za tym idzie, nie możemy ich uwzględnić, gdybyśmy nawet bardzo chcieli.”. 

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

„Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Drabek – jednak jest bardziej dociekliwy. 

Bardzo proszę.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 27 września 2016 roku 

 
 

Strona 34 z 55 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Panie Prezydencie,  

ja się zgadzam z tym, że jeżeli to nie dotyczy tego punktu, jednak my będziemy głosowali na temat 
dokładnie tej uwagi – okej? Na ten moment to wyjaśnienie mi wystarcza, bo to jest dosyć prosta sytuacja, 
ale w innych sytuacjach dobrze by było żebyśmy (…) mieli jakby informacje, czego dotyczyła ta uwaga.  
Bo to, że nie dotyczyła czegoś innego…, my głosujemy na temat tej uwagi. To tak na przyszłość.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale Państwo zawsze otrzymujecie taką informację. Rozumiem, że tym razem nie było inaczej.”. 

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

„Wymóg formalno-prawny.”. 

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

„Jako Komisja.”. 

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

„Komisja – tak, czyli Rada. Okej.  

Bardzo proszę – ad vocem Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ponieważ ja byłam sprawcą tej interpelacji już na początku tutaj kadencji, którą rozpoczynaliśmy, więc 
chodziło o obsługę niektórych nieruchomości w Mikuszowicach Krakowskich. I mieszkańcy (…) słusznie, 
badając plan zagospodarowania przestrzennego, zasugerowali, że nie ma obsługi niektórych tam 
nieruchomości, w związku z tym napisałam interpelację. Po zbadaniu tej sprawy, oczywiście ten wniosek 
formalny został rozpatrzony, natomiast tak ścisłe określenia – to tak rozumiem, nie jestem, że tak powiem 
specjalistą w sprawach zagospodarowania przestrzennego ani planu i w ogóle – natomiast tak jak  
ja to rozumiem, tak życiowo, jak damy takie ograniczenie dokładnej obsługi, to się okaże, że jedni 
mieszkańcy będą mogli jeździć tą drogą, a drudzy nie. I ta uwaga – myśmy z Panią A____, która  
ją składała, wielokrotnie to dyskutowali, spotykaliśmy się w Urzędzie, było to dyskutowane na Radzie 
Osiedla Mikuszowice Krakowskie i myślę, że ten ogólny zapis będzie jak najbardziej taki bardzo życiowy, 
żeby nie ograniczać mieszkańcom po prostu dojazdu do niektórych posesji. 

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

„Dziękuję.  

Rozumiem, że już mamy jasność, możemy przystąpić do głosowania. Ja przypo…  

Nie, nie mamy jasności.  

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja jednak bym jeszcze tutaj powrócił do tej uwagi, bo na Komisji ta sprawa też była owiana jakąś aurą 
tajemnicy. Bardzo ogólnie Dyrektor…”. 

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

„Ona jest wyświetlana na ekranie, Panie Radny.”. 

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

„Bardzo ogólnie Dyrektor Biura mówił na temat tejże uwagi. I jeżeli są jakieś wątpliwości,  
jak interpretować zgłoszone przez Wnioskodawcę uwagi, trzeba było wystąpić do tej Pani z zapytaniem  
i uszczegółowieniem czy doprecyzowaniem wnoszonych postulatów. Tego tutaj nie było. Urzędnikowi nie 
wolno domniemywać, co autor miał na myśli. I tu jest ten problem, mamy głosować nad czymś, czego tak 

do końca nie znamy, nie wiemy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny ja myślę, że Pan jednak nie zrozumiał, natomiast ja mówię tylko o tym, że mamy sytuację,  

w której my zmieniamy zapis dotyczący obsługi komunikacyjnej, a Pani zgłaszająca uwagi robi uwagi  
do planu ogólnego, jako takiego. W związku z powyższym…”. 

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

„Występuje poza zakres.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…w sposób naturalny nie możemy. To nie jest kwestia owiania tajemnicą, tylko że to jest na tej zasadzie, 
że oprócz obsługi komunikacyjnej Pani uważa, że w związku z powyższym – nie wiem – powinniśmy 
inaczej drogę poprowadzić. To nie jest ten etap procedury. My zmieniamy plan w wąskim zakresie, 
dotyczącym obsługi komunikacyjnej – tylko i wyłącznie – natomiast cała reszta po prostu jest jakby 
nieadekwatna i niezwiązana z uchwałą o przystąpieniu do planu miejscowego.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Drugi raz w tej samej sprawie, to już minutka. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

jednak będę się tutaj upierał przy wcześniejszej mojej wypowiedzi, bo chciałbym się tutaj powołać  
na wypowiedź Dyrektora Biura z Komisji, gdzie sam Dyrektor stwierdził, że nie bardzo wie, jak należy 
interpretować tutaj tę zgłoszoną uwagę i wnioski, które ta Pani skierowała. Zatem mam pewne 
wątpliwości, czy to jest tylko interpretacja urzędnicza, czy rzeczywiście będziemy głosować nad czymś,  
co rzeczywiście było wnoszone przez tą Panią. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja już zamykam dyskusję. Powtórzę: Pani zgłosiła swoje uwagi, poza tym co my zmieniamy. W związku  
z tym, obojętnie co tam napisała, nie odnosi się to do zakresu zmiany i w związku z tym – przynajmniej 
dla mnie – to jest jasne. Dlatego proponuję przystąpić do głosowania. Kto ma przecież jakieś uwagi czy 
niepewności może zagłosować odpowiednio z tym. Przypomnę tylko, że głosując przeciw podtrzymujemy 
nieuwzględnienie przez Pana Prezydenta Miasta tej uwagi. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Panią A___ H____? Bardzo 
proszę, kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została odrzucona.  

I w związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonej uwagi, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest na obecnej sesji podjęcie uchwały  

w sprawie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I właśnie teraz do tego 
przystępujemy. 

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

Informuję, że Rada uchwałę podjęła 17 głosami przy 1 wstrzymującym się.”. 
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Ad 23a 
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 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23a, wprowadzonego dzisiaj, Druk Nr 403, tj.: Podjęcie uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały nr XLI Rady Miejskiej Bielska-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. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Wiencek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uchylenie dotyczy planu, który był podjęty w roku 2014. To są dwa tereny w rejonie ulicy Przelotnej  
– to jest ta ulica5, sama końcówka Bielska. To jest ulica Krańcowa granicząca z Kozami, ulica Witosa. (…) 
Tu są zbliżenia tych terenów. Były to w planie z roku 2006 tereny zieleni (…) i usług sportu, przylegające 
co prawda do terenów mieszkaniowych, ale przeznaczone przez nas na tereny sportu, ponieważ były  
to tereny własności Skarbu Państwa i uważaliśmy, że tym terenom zielonym należy się troszkę oddechu. 

Te tereny zostały wykupione przez inwestora i wnioskowane o przekształcenie na tereny mieszkaniowe. 
Podjęliśmy tutaj plan miejscowy, w którym – zgodnie z życzeniem inwestora – przeznaczyliśmy  
je na tereny mieszkaniowe, z tym że obsługa komunikacyjna – może tu pokażę takie prowizoryczne 
zagospodarowanie – była przewidziana dla tego terenu, po terenie inwestora, dostęp do ulicy Przelotnej. 
Natomiast tutaj dostęp do tego terenu był przez służebności, które inwestor musiałby sobie później 
wykupić. Niestety takie rozwiązanie, choć nie rodziło żadnych kosztów – tutaj koszty zerowe dla miasta – 
wzbudziło wątpliwość Pana Prezydenta i otrzymaliśmy tu negatywną opinię Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej.  

I teraz były możliwe trzy rozwiązania. Jedno rozwiązanie – to było po prostu uchylenie tego planu.  
Drugie rozwiązanie – to poszerzenie granic opracowania dla możliwości wykonania tej drogi tutaj,  
w granicach opracowania, co rodziłoby koszty; koszty 385 tys. zł na wykup dróg i na wykonanie tych dróg. 
I trzecie rozwiązanie, takie połowiczne, tzn. pozostawienie jako teren mieszkaniowy tylko terenu 
południowego, natomiast północny pozostałby w planie terenem sportu. Tutaj rekomendacja Pana 
Prezydenta, Komisji Gospodarki Przestrzennej była za pierwszym rozwiązaniem i dlatego tutaj 
przedstawiamy Państwu właśnie uchwałę o odstąpieniu od tego planu.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja tylko dodam, że Komisja za pierwszym razem6 wnikliwiej chciała zbadać sprawę i poszerzano 
informację, bo rzeczywiście sytuacja jest dosyć skomplikowana i chciała Komisja wydać jak najlepszą 
decyzję.  
I właśnie opinia Komisji Gospodarki jest pozytywna do tej uchwały. 

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: 11 głosów za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących.”. 

                                                           
5 W tym punkcie pokaz slajdów. 
6 Projekt uchwały został zdjęty z porządku XX sesji RM w dniu 30 sierpnia 2016 roku. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2016 r. Państwa K______ 
A_____-J_____ i A______ J_____ na Dyrektora Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu 24, Druk Nr 413, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 27 czerwca 2016 roku Państwa K_______ A______-J_____ i A_____ J_____ na Dyrektora 
Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej.  

Najpierw bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji – Panią Przewodniczącą Katarzynę Balicką. 

Bardzo proszę.”. 

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

„(…) Dziękuję Panie Przewodniczący (…).  

Szanowni Państwo, 

przedstawiam uzasadnienie Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały. Oczywiście uzasadnienie będzie  
w skrócie, jeżeli ktoś by chciał szerzej to jak najbardziej doczytam. 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. rozpatrywała skargę z dnia 27 czerwca br. 
Państwa K_____ A_____-J_____ i A_____ J_____ dotyczącą „organizacji pracy Przedszkola nr 37  
w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 5”, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w dniu 4 lipca 2016 br. 

Zarzuty zawarte w skardze z dnia 27 czerwca br. dotyczą działań podejmowanych przez Dyrektora 
Przedszkola nr 37 w Bielsku-Białej. Skarżący podnosili, że fatalny przepływ informacji spowodował brak 
miejsca dla dziecka Skarżących na dyżurze wakacyjnym. Zainteresowani wskazywali także, iż rodzice 
innych dzieci nie wiedzieli o zasadach dotyczących przyjęć na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 37. 
Dodatkowo, Skarżący zwracali także uwagę na sposób komunikacji oraz treść wypowiedzi Dyrektora 

Przedszkola nr 37 skierowaną do Skarżących. 

Komisja uzyskała wyjaśnienia, z których wynika, iż informacja dotycząca rekrutacji na dyżur wakacyjny  
w Przedszkolu nr 37 skierowana została do rodziców już w miesiącu grudniu 2015 roku. Umieszczona 
została ona w tym samym czasie na: tablicy informacyjnej, usytuowanej obok drzwi do kancelarii 
Dyrektora Przedszkola nr 37, na sztaludze wystawionej w holu budynku przedszkolnego tuż przy wejściu 
do przedszkola, z zaznaczeniem „UWAGA”, jak również na stronie internetowej Przedszkola nr 37 pod 
adresem www.przedszkole37.bielsko.pl. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, na pierwszym 
zebraniu inaugurującym nowy rok szkolny, Dyrektor Przedszkola nr 37 poinformowała rodziców  
o konieczności podpisania kolejnej umowy przez rodziców, którzy są zainteresowani pozostawieniem dzieci 
w przedszkolu w okresie wakacyjnym. Komisja nie stwierdziła również wpływu innych skarg rodziców 
dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 37, które mogłyby wskazywać na brak stosownej informacji  
w przedmiocie dyżurów wakacyjnych. 

Komisja ustaliła, iż Skarżący zgłosili Dyrektorowi Przedszkola nr 37 potrzebę opieki nad dzieckiem  
w okresie lipca 2016 dopiero w dniu 13 czerwca 2016 roku. Z uwagi na brak miejsca w Przedszkolu nr 37, 
jeszcze w tym samym dniu, Dyrektor Przedszkola nr 37 przekazała Skarżącym informację o możliwości 
oddania dziecka pod opiekę do Przedszkola nr 17. W odpowiedzi jednak Skarżący podziękowali  
i poinformowali Dyrektora Przedszkola nr 37, że nie chcą zmieniać otoczenia dziecka i proszą o informację 

w przypadku zwolnienia miejsca przez rodziców innego dziecka. Niezależnie od tego, z przekazanych przez 
Dyrektora Przedszkola nr 37 wyjaśnień, wynika również, że w dniu 30 czerwca Dyrektor Przedszkola nr 37 
poinformowała Skarżących o możliwości podpisania umowy na dyżur wakacyjny, z uwagi na zwolnienie 
miejsca przez inne dziecko. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Miejskiego Zarządu Oświaty, Skarżący  
z tej propozycji skorzystali. 

Wobec powyższego należy uznać, iż w ocenie Komisji, Dyrektor Przedszkola nr 37 w sposób prawidłowy  
i z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczyła informacji o rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny, natomiast 
niestety Skarżący nie zgłosili dziecka w wyznaczonym terminie. Nawet w przedszkolu macierzystym rodzice 
zainteresowani skorzystaniem z dyżuru wakacyjnego zobowiązani są do dopełnienia formalności zgłoszenia 
dziecka w terminie, w przeciwnym razie, a zatem w przypadku zgłoszenia dziecka po przewidzianym  
do tego terminie, w sytuacji braku miejsc w przedszkolu, jego dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka.  
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Odnosząc się do zarzutu dotyczącego sposobu komunikacji i treści wypowiedzi kierowanych przez 
Dyrektora Przedszkola nr 37 do Skarżących, w ocenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzone postępowanie 
nie dostarczyło wystarczających dowodów na jego poparcie. Dyrektor Przedszkola nr 37 wskazała 
odmienną treść swoich wypowiedzi, natomiast Komisja Rewizyjna nie dysponuje zapisem dźwiękowym 
rozmów prowadzonych przez Skarżących i Dyrektora Przedszkola nr 37. Komisja Rewizyjna uznała się  
za niewłaściwą do rozpatrywania kwestii dotyczących rozwoju psychofizycznego dzieci, organizacji pracy 
nauczycieli w Przedszkolu nr 37 oraz podziału dzieci na grupy zajęciowe.  

Uwzględniając powyższe, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą niniejszej sprawy oraz ze złożonymi 
wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi  
za bezzasadną. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 

W tej chwili, jeżeli Skarżący są na sali albo gdzieś obok, mają prawo zabrania głosu. Nie mam informacji, 
aby byli. W związku z tym nie widzę głosów w sprawie. 

Zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 413? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w związku z tym skarga została uznana za bezzasadną.”. 

 
Ad 25 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu 25 „Sprawy różne”. 

Dziękuję wszystkim oczekującym za cierpliwość. Tak jak się umawiałem, tutaj Pani Z___ była na początku 
sesji i obiecałem jej, że na początku tego punktu udzielę jej głosu. Czy Pani Z___ B___ jest? 

Nie ma.  

W takim razie, bardzo proszę o zabranie głosu Panią B_____ H_____.  

Bardzo proszę o podejście i zabranie głosu.”.  

 
Wnioskodawca – Pani B______ H_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Radni, Państwo Goście, 

(…) [tematem] mojej sprawy, z którą przyszłam, jest: oczekuję, proszę o umorzenie mi długu, który…  
Służyć dalej klientom chciałabym, doczekać jeszcze sześćdziesięciolecia pracy, umieścić informację  
w mojej lokalizacji, którą miałam – Barlickiego – i ściągnęłam cztery razy (…), ale będę mówić.  

Reasumując mój problem na dzień dzisiejszy, proszę Pana Prezydenta o przyjście mi z pomocą Państwa. 
Służyłam i dalej chcę służyć naszym mieszkańcom, dla naszych dzieci w najlepszym wydaniu. Dziękuję 
bardzo, że miałam szansę dzisiaj przedstawić Wam sprawę. 

Dług, dlaczego powstał. Zawsze traktowałam wszystkie płatności poważnie, starałam się wszelkimi siłami 
płacić należności – były i wymagały bardzo dużej pracy całej załogi. Trudno się pogodzić i opuścić 
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tradycyjny sklep, kochany, w moim Bielsku przy ul. Barlickiego, wcześniej Dzierżyńskiego. Tak że zaczęłam 
jako dziewczynka, miałam 13 lat, i do dzisiaj jestem w jednym sklepie. Oj historia piękna – i dobra, i zła, 
ale pamiętam tylko te najlepsze. Cała przeprowadzka, z którą bardzo walczyłam… – chciałam nie przejść 
gdzie indziej, bo to Barlickiego było tradycją. Było to zbudowane WPHW, byłyśmy pierwszym miejscem  
w Polsce – byłam dumna. Miejsce było piękne, sklep przepiękny, cudowny, ale po prostu przejście w tym 
dziewięćdziesiątym roku nie sprawiło mi żadnej przyjemności (…). Robiłam wszystko żeby dzieci były 
szczęśliwe, nie tylko u nas w Bielsku, bo i przyjeżdżali z miejsc różnych, nawet z zagranicy. Ale musiałam 
przejść. Koszty sklepu, w którym byłam 40 lat – jako drugi, bo pierwszy był 11 Listopada, teraz – były tak 
straszne; i to było 48 samochodów po 40 latach. Była to tak piękna zabudowa… Wcześniej mi zniszczono 
neon… – ale to już tam Fundacja Rozwoju (…) troszkę zasłużyła, bo miałam bardzo wysokie czynsze,  
w tych czasach, co powinnam mieć mniej, ale tak było. I przejście na Krasińskiego…, przejście tam  
z Barlickiego było 5 tys. – najtańszym kosztem, z pomocą wielu przyjaciół. Przejście na Krasińskiego 3 tys. 
Osiem miesięcy (…) ten sklep był (…) w ogóle nieczynny, a ja osiem miesięcy przeżyłam. Pierwsze trzy 
miesiące były cudowne, nawet ciekawe – były bzy, były piękne śpiewające ptaki, bo przeszłam w maju.  
I informacja była na tamtym sklepie, więc nawet było coś tak, że zaczęłam ściągać klientów  
– bo to lokalizacja jest w ogóle niehandlowa, kompletnie niehandlowa. Nawet nie przypuszczałam,  
że w Bielsku w tak pięknym centrum nic się nie dzieje. Brak informacji; cztery razy był ściągnięty. Prosiłam 
bardzo ADM, bardzo prosiłam, płakałam nawet – niestety, powiedziano mi, że <<nie>>. Ten Pan powiedział, 
co ściągał, że to jest jego sklep i on tak sobie życzy, a nikt mi nie pomógł z ADM-u. I bardzo dużo 
straciłam ekonomicznie, psychicznie, straty za towar – strasznie zabrudził się – bo osiem miesięcy, cały 
czas nie mam dojścia do sklepu. Jedna ulica moja była skończona – ubikacja na Krasińskiego – następnie 
teraz kończy się już Nad Niprem, kończy i skończyła się Modrzejewskiego; dużo dachów, dużo różnych 
elewacji, wczoraj robili rynny. Cztery dni w tamtym tygodniu miałam nieczynny znowu sklep, bo były 
dźwigi.  

Cieszę się, bardzo jestem dumna z Bielska – przepiękne rzeczy – kocham go. I bardzo serdecznie bym 
prosiła, mam wszystkie dokumentacje – to nie są małe kwoty. Sama ułożyłam kiedyś logo na naszym 
starym sklepie – były tam słońca, był tam domek. Nigdy nie zmieniałam nazwy „Dom Dziecka” –  
on był piękny. I zrobiłam takie ładne logo – domek śliczny z dymkiem, tam były same u mnie piękne 
słońca, żeby wszystkim dzieciom było wesoło i dobrze. I starałam się mieć najlepszy, najpiękniejszy sklep  
i on dalej jest taki. Chciałabym dalej zostać. 56 lat mam za sobą w jednym sklepie – oddałam serce, 
oddałam bardzo dużo pracy i dalej chcę, bo ludzie upominają się i chcą. Oni dojdą do mnie, ja wiem,  
że dojdą – albo się już kończy te remonty – a ja zrobię wszystko w mojej mocy razem z Państwa pomocą.  

I (..) taka tylko uwaga. Nowy adres na starym sklepie mam – 40 lat nic nie dałam, żadnej reklamy –  
i to mi ściągnięto. Dwieście złotych zapłaciłam za ładne rzeczy, Pan K_______ mi pomagał drabinę 
pożyczać, bo już nic nie miałam. 

A co do obrotów. Płaciłam bardzo dużo pieniędzy. To nie jest prawdą, co tam gdzieś było przypisane.  
(…) Fundacja Rozwoju Miasta – jak było – to od 2001 do 2006 zapłaciłam 552 tys. tylko czynszu.  
2007-2010 miałam Bielskie Przedsiębiorstwo i też zapłaciłam (…) 285 tys., z tego byłam – przy zmianach, 
przyjęłam ADM – 6 tys. za jeden czynsz winna, ale to był 2010 rok, bardzo trudny. Raz, że był wypadek, 
przeżyliśmy wszyscy tragedię kwietniową. W maju przeszłam z tym jednym długiem – ale to tak się 
stało…, różne są pogody… Wszyscy Państwo wiedzą, że nie zawsze możemy liczyć, ten miesiąc jest krótki 
nieraz; to teraz na tym sklepie od piątku nie mam w ogóle klientów. Ale teraz jeszcze chciałam przekazać, 
że potem w ADM-ie chyba zapłaciłam razem 244.550 zł od 2010 – to jest trzy miesiące pierwsze,  
bo to przeszłam od… I to jest tak, że to nie wszystko… Wszystko płaciłam. Dostałam – nie miałam –  
a potem dostałam podatek, który zapłaciłam 17 tys., ale też byłam uprzejma podziękować i tu z tej strony, 
że Pan Prezydent mi umorzył 5 tys. Tak że nie cyganię.  

Mam piękną branżę, bo dzieci się rodzą. Ja żyję każdym dniem. Jak już przyjdzie matka, ma 3 miesiące 
małe dziecko w brzuszku, to ja już go kocham i wszystko zawsze starałam się żeby było jak najpiękniej. 

Wychowałam bardzo dużą grupę dzieci, uczniów, robiłam egzaminy. Ten sklep wymagał na Barlickiego 
troszkę więcej miejsca…”. 

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

„Pani B_______…”. 
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Wnioskodawca – Pani B______ H_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Za dużo – tak? To już nic nie mówię.”. 

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

„Nie, nie. Nie chciałbym Pani wybijać z rytmu, natomiast rozumiemy, bo jakoś trzeba sprecyzować 
problem.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ H_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przepraszam. 

I straszny problem jest taki, że serdecznie proszę, dalej chcę pracować, chciałabym. I jak teraz remont 
skończył się i teraz jest możliwość, że ja coś jeszcze więcej zrobię, potrafię, to myślę, że Państwo  
mi dopomogą. I bardzo serdecznie proszę Państwa – [Panie] Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panowie 
Prezydenci. Wszystkie dokumenty mam. W razie czego mam się spotkać z Panem Prezydentem  
w czwartek, jeszcze przekażę.  

Serdecznie dziękuję.”. 

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

„Dziękujemy. 

Ja rozumiem, że problem jest taki, że Pani ma zadłużenie wobec ZGM-u, jeżeli dobrze zrozumiałem,  

w lokalu, w którym Pani prowadzi sklep i jest to dla Pani problem i jakiejś pomocy tutaj Pani oczekuje  
– w ramach pewnie prawa jest to możliwe. Rozumiem też po prostu interes nie idzie tak jak kiedyś  
– tak? – i to jest chyba też powodem tego. Tak że oczywiście, zgodnie z procedurą, na Pani wystąpienie 
będzie odpowiedź na piśmie. Myślę, że Pan Prezydent też jest otwarty na spotkanie, a efekty to już 
musicie wypracować Państwo razem, być może znajdzie się jakieś rozwiązanie dla Pani, czego serdecznie  
– myślę w imieniu wszystkich – życzę.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ H_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo (…).”. 

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

„Bardzo dziękuję za to, że Pani poczekała i zabrała Pani głos.”. 

 
Wnioskodawca – Pani B______ H_____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Pięknie dziękuję bardzo.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I bardzo proszę – kolejna sprawa.  

W „Sprawach różnych” udzielono głosu Pani E______ R______.  

Bardzo proszę Pani E_______.”. 

 
Wnioskodawca – Pani E_______ R_______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dzień dobry. 

Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci, Panowie Przewodniczący Rady, Panie i Panowie Radni, 

jestem mieszkanką osiedla Wojska Polskiego i chciałabym Państwa uwagę zwrócić na trudną sytuację 
związaną z ulicą Cieszyńską, ale w nieco innym aspekcie.  

Wszyscy doskonale wiemy, że przejazd ulicą Cieszyńską jest trudny, szczególnie w godzinach szczytu i nie 
tylko. Wszyscy wiemy, że coś z tym należy zrobić, stąd projekt przebudowy tej ulicy. 

Prace nad projektem też trwają długo. Rozumiem, że każdy boi się nieznanego. Staram się zrozumieć,  
iż każdy ma prawo bronić swojego partykularnego interesu. Jednak jak do tej pory, w tych wszystkich 
gorących dyskusjach jakie się ciągle toczą, jakoś nikt nie zwraca uwagi na fakt, że w trudnej sytuacji nie 
tylko są ci, którzy mieszkają wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, którzy aktualnie skupiają na sobie całą uwagę.  
A co z mieszkańcami osiedla Kopernika, Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł?  

Przez te osiedla skracają sobie drogę kierowcy jadący w stronę Jaworza i dalej. Nie mogąc przejechać 
zatłoczoną ulicą Cieszyńską próbują przynajmniej częściowo ominąć uciążliwy korek. Czyli mijając Hulankę, 
na wysokości osiedla Kopernika skręcają w ulicę Jesionową, potem jadą ulicą Spółdzielców przez osiedle 
Wojska Polskiego, by odbić w prawo w kierunku ulicy Ciżemki, jeżeli się wybierają do Starego Bielska,  
lub próbując przebić się ponownie na wysokości ALDI i LIDLa na ulicę Cieszyńską.  

Kierowcy coraz częściej wybierają ten skrót przez te właśnie osiedla. Tym sposobem wspomniane osiedla 
zaczyna dzielić coraz bardziej ruchliwa, a przez to coraz mniej bezpieczna ulica Spółdzielców, a dalej ulice 
Skrzydlewskiego i Tańskiego. Pragnę podkreślić, że tą właśnie ulicą podążają dzieci i młodzież do szkół,  

do przedszkoli – wszak w pobliżu mamy Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13, Szkołę Specjalną  
nr 17, a także Przedszkola: 51 przy Dywizji Kościuszkowskiej, Przedszkole 35 przy ulicy Spółdzielców 17.  

Proszę zwrócić uwagę, że aktualnie osiedle Wojska Polskiego w znacznej części zostało otoczone ulicami  
o coraz bardziej wzmożonym ruchu samochodowym. Pamiętam, gdy dzieląca w 1/3 osiedle, ulica 
Spółdzielców była miejscem wielu ciężkich wypadków, również ze skutkiem śmiertelnym. Nie chciałabym 
żeby to się powtórzyło. Samochodów przybywa i będzie ich coraz więcej. Sytuacja mieszkańców tych 
trzech osiedli też będzie stawała się coraz trudniejsza, jeżeli ruch na Cieszyńskiej nie będzie przebiegał 
płynnie i szybko.  

Dlatego nie można odstąpić od przebudowy, bo za jakiś czas trudno będzie żyć w tej części miasta.  
Nie możemy sobie pozwolić na utratę środków unijnych, bo bez nich niczego nie zrobimy lub będzie  
to niezmiernie trudne. Pamiętajmy, by miasto mogło się rozwijać musi otworzyć się na biznes, musi być 
atrakcyjne dla przedsiębiorców, bo to da mieszkańcom pracę, a w konsekwencji lepsze życie.  
Do tego wszystkiego potrzebna jest dobra i sprawna komunikacja i o to musimy teraz zadbać. 

Dziękuję Państwu za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Myślę, że to bardzo dobrze wpisuje się w temat dzisiejszej sesji, interpelacje. Wiemy jak ważna to dla nas 
jest przebudowa tej ulicy, jak duże to są pieniądze. I nawet myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy tutaj nie 
chcemy myśleć, gdyby ta sprawa miała paść – byłoby to wielką porażką.  

Bardzo proszę – Pan C_______ M________. 

Bardzo proszę.”.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 27 września 2016 roku 

 
 

Strona 43 z 55 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Wnioskodawca – Pan C_______ M_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

cóż dodać po tak pięknym przemówieniu Pani E__ R_______, gdzie ja jako przewodniczący Rady Osiedla 
(…) Wojska Polskiego dokładnie znajduję się w tej samej sytuacji, tak.  

Jesteśmy całym sercem za tym, żeby tę ulicę Cieszyńską przebudować. Wyobraźcie sobie Państwo,  
że ta droga jest jak aorta, która jest ciągle zapychana. Co się psuje? Cały organizm się psuje. Więc 
naprawmy ten organizm i poszerzmy tę drogę. (…) Ja jako przewodniczący i wszyscy mieszkańcy czekamy 
na szybką przebudowę tej ulicy. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękujemy bardzo. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

oczywiście ja chciałabym podkreślić, że bezdyskusyjna jest konieczność przebudowy ulicy Cieszyńskiej.  

Tutaj z tego co wiem, to kwestią dyskusyjną jest kształt przebudowy ulicy Cieszyńskiej. I wiem, że jakiś 
czas temu został wypracowany konsensus w tej sprawie. Sugestie mieszkańców nie zostały zwyczajnie 
wzięte pod uwagę – i tutaj tego dotyczy spór związany z ulicą Cieszyńską, a nie zasadności jej 
przebudowy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja tylko dodam tak gwoli ścisłości – nie wiem, czy dobrze pamiętam liczby – na początkowym etapie było 
chyba 250 uwag, pozostało naprawdę kilka, które nie są według mnie możliwe już do zaakceptowania;  
a za tym idą jakieś oczywiście odszkodowania czy wykupy. 

Bardzo proszę – najlepsza chyba na sali specjalista od aorty – Pani dr Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Tak, jeśli chodzi o aortę to muszę się wypowiedzieć tak jakoś troszkę humorystycznie.  

Proszę Państwa, jak się aorta zapcha to jest zgon. I nie chciałabym żeby był zgon w naszym mieście  
w związku z paraliżem komunikacji w tej części miasta. To nie moja okolica, ale wszyscy wiemy jak tam się 
porusza. I to wszystko, co poruszyła Pani R_____, jest po prostu prawdą. Co do kształtu – to od tego  
są specjaliści i fachowcy w tej mierze, tu nie będę się wypowiadać.  

Czy w jakiejś innej sprawie można już zabrać głos, czy jeszcze będziemy rozmawiać o ulicy Cieszyńskiej?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie wiem, jesteśmy w „Sprawach różnych”. Oczywiście proszę pociągnąć temat Pani Radna.”. 

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

„Ja na drogach się bardzo nie znam, ale też… 

Mogę? Tak?”. 

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

„Tak. Proszę się zgłaszać.”. 

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

„Jest jeszcze takie jedno miejsce na terenie miasta Bielska-Białej – dotyczy drogi S69 – nazywa się 
„zakrętem” i tu każdy wie i (…) chciałam na ten temat podyskutować w „Sprawach różnych”, czy nie 
można tam postawić fotoradaru, aby uniknąć (…) wypadków w tej części miasta? 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Tak. Na pewno ta sprawa będzie poruszana.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Też w punkcie „Sprawy różne” kilka innych tematów.  

Pierwszy to chciałbym się odnieść. Cieszę się bardzo, że w punkcie związanym z interpelacjami padły 
interpelacje wszystkich Klubów związane z „Muzeum Bajki i Animacji”. My jako Klub Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości prowadziliśmy rozmowy z Parlamentarzystami. Z tego co wiem, już jest pierwsza transza 
przekazana na zabezpieczenie kwestii projektowych. W tej chwili cała, że tak powiem sprawa jest związana 
już tutaj z decyzjami na poziomie rządowym i przyznania całych tych środków – więc myślę, to jest 

kwestia do załatwienia. I bardzo się cieszę (….), że jest taka wola żeby – też ze strony wszystkich  
Radnych – miasto wsparło tę inicjatywę. To mnie bardzo cieszy. 

Druga sprawa (…) – tu jest pytanie do Pana Prezydenta – bo mamy ustawę sejmową, która nas obliguje 
do zmiany pewnych nazw ulic. Pamiętam, że na jednym z posiedzeń, na jednej z sesji Rady Miejskiej była 
rozmowa na ten temat, żeby zebrać te nazwy, które należałoby zmienić i tutaj warto by było. Mam 
pytanie: Na jakim to jest etapie, czy (…) taką analizę już zrobiliśmy, bo mam zapytania od mieszkańców, 
co z tym tematem?  

Trzecia rzecz (…) – to jest interwencja akurat indywidualna, ale dla mnie bardzo, bardzo ciekawa.  
A mianowicie chodzi o opłaty parkingowe w sytuacji, kiedy nie ma osoby wydającej bilety parkingowe  
– wychodzimy z samochodu, nie możemy tej osoby znaleźć. Akurat taka sytuacja – miała miejsce –  
od jednej Pani, która szła do Szpitala Onkologicznego na badania: nie było parkingowego, wróciła,  
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był bilecik ze wskazaniem, że należy uiścić opłatę za postój. Ta Pani wróciła do domu, zrobiła przelew, (…) 
zapłaciła (…) za godzinę parkowania. Po około pół roku otrzymała wezwanie do zapłaty mandatu  
w wysokości 50 zł ze względu takiego, że pan parkingowy odnotował, że nie stała tam godzinę, tylko 
godzinę i ileś minut. Ona mówi: Nie wie, nie było na żadnej adnotacji, od której stała, za jaki czas  
ma zapłacić. Według niej wyszła na chwilę, zapłaciła za godzinę, wróciła. Mogła tę godzinę przekroczyć. 
Nie była poinformowana o tym, że ma dopłacić, że jest taka potrzeba, tylko obligatoryjnie została ukarana; 
oprócz tego, że zapłaciła za postój, ukarana mandatem. I z tego co mi wiadomo, nie bardzo jest 
możliwość w tej chwili odwołania się i anulowania tej opłaty. Ja uważam, że warto by było się nad tym 
zastanowić, bo z takimi problemami czasami pojawiają się mieszkańcy, gdzie jak mówię, chciała zapłacić, 
zapłaciła, zrobiła przelew w ten sam dzień, w którym parkowała, w którym miała tę informację.  
Po pół roku przychodzi pocztą do niej mandat w wysokości 50 zł. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”.  

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

„Czyż nie byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli aplikację w swoim telefonie komórkowym i płacili za parkingi? 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Pierwszeństwo ma wniosek formalny Pana Marcina Lisińskiego, Pana Radnego.  

Jaki jest wniosek formalny Panie Marcinie?”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Nie ten guziczek – aha. A to było ad vocem czy do głosu?”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To ma Pan pierwszeństwo. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem się przyłączyć do informacji, którą przekazał Przewodniczący Drabek. Mam też taki przykład, 
dokładnie też z parkingu, kiedy to osoba zapłaciła za pośrednictwem internetu i dostała za chwilę mandat. 
Tak że chciałbym też żeby to sprawdzić. Przekażemy oczywiście dokumenty w tej sprawie.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Czy ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia w zakresie parkingów? – to byśmy mogli to wyczerpać, bo wtedy 
mogę udzielić głosu. 

W sprawie parkingów?  

Bardzo proszę, Pani Radna Zarębska – żeby ten temat pociągnąć – i potem Pan Prezydent Kamiński.  
Widzę, że nam się tutaj rozwija dyskusja. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

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

„Tak ja miałam nacisnąć ad vocem, ale źle nacisnęłam, w sprawie parkingów.  

Otóż takie też doszły mnie słuchy, że są na tyle duże rewiry parkingowych, że tych parkingowych trudno 
jest znaleźć. Zwyczajnie jest on na przykład na drugiej ulicy, gdzie parkuje się przy jednej. Więc nie ma się 
szansy znalezienia parkingowego. I tutaj nie jest to wina parkingowych, oni po prostu nie dadzą radę 
obejść kilku tych miejsc – obrócić, jak mówi Kolega Radny – w związku z tym siłą rzeczy dostajemy, 
mieszkańcy…”. 

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

„Czyli nie ogarniają.”. 

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

„…nie ogarniają – ale to bynajmniej nie jest ich wina. W związku z tym chciałabym właśnie żebyśmy  
się przyjrzeli, czy przypadkiem tutaj nie leży problem związany z nadmierną ilością karteczek, które nam  
są zostawiane za wycieraczkami. 

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

„Mówimy o wycieraczkach na szybie oczywiście. 

Bardzo proszę, myślę że coś ciekawego wniesie, Pan Prezydent Kamiński. Chociaż nie. Przepraszam,  
jest ad vocem Pani Radnej Piegzik-Izydorczyk. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja króciutko, Szanowni Państwo. 

To może jak jest problem z tymi parkingowymi, to po prostu parkomaty i to będzie najrozsądniejsze 
rozwiązanie – tak jest w wielu miastach. I myślę, że (…) nie trzeba byłoby szukać parkingowego. 
Wykupuje się bilet w parkomacie na tyle, na ile się parkuje, potem sobie można dopłacić. I to chyba 
byłoby najlepsze rozwiązanie. 

Dziękuję.”. 

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

„Można też korzystać z komunikacji miejskiej. To jest jeszcze lepsze i bardziej ekologiczne. 

(…) Ad vocem do ad vocem to nie ma. Nie ma, ale dam Pani głos. Ale Pan Prezydent już czeka,  
to puścimy go.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.  

Pan Prezydent Kamiński.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To znaczy Szanowni Państwo jakby resortowo się tym nie zajmuję, natomiast też do mnie zgłaszają się 
osoby, które mają tego typu problem. I oczywiście uważam, że ten nasz system nie jest doskonały  
– delikatnie mówiąc. I też osobiście, ale to jest moja prywatna opinia, jestem za tym żeby była jakaś 
wersja elektroniczna i nie taka na bileciki, które trzeba będzie dokupować, bo to później działa tak  
– i to mogę powiedzieć. Przez długi okres czasu pracowałem we Wrocławiu i tam w trakcie aktu 
notarialnego ciężko, jak się przedłuży, wyjść i dopłacić. Dlatego jestem za tym, żeby był jednak 
elektroniczny czas, który sobie biegnie i ja mogę go wyłączyć – jeżeli już o takich rozwiązaniach  
można mówić. 

Natomiast z tą sprawą poszkodowanych, to nie jest Panie Radny tak. Bo to niestety jest w praktyce  
– bo ja osobiście dzwonię do MZD i rozmawiam z Panem Kierownikiem – że osoby te mają na tym kwitku  
(i to jest akurat czytanie ze zrozumieniem), należy zadzwonić do MZD, dowiedzieć się, jaki czas stali i jaką 
mają opłatę uiścić. A nie, że każdy ma sobie po złotóweczce, bo zakłada, że parkingowy go nie widział  
to on w związku z tym stał pół godziny. I ja mam takie przypadki, że jak ktoś po złotówce wpłacił. 
Natomiast jakby są tutaj opinie prawne prawników dotyczącego tego, że po prostu ta opłata jest zaliczana 
na poczet uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł. Więc te osoby, które nie spotkały pana 
parkingowego, bo ciężko żeby tych parkingowych było po 15 na jednej ulicy, bo ktoś tam mówi, że nie 
widział…. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wykonać jeden telefon po prostu w chwili obecnej, dowiedzieć 
się, jaki był czas, ile należy wpłacić i uiścić przelew – jest na to 7 dni i nie ma żadnego problemu.  
Ale oczywiście zachęcam do tego żeby rozważyć i pochylić się faktycznie nad dyskusją, czy aby nie zmienić 
całego systemu. 

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

„Dziękuję. 

Ja też pozwolę się włączyć – bo tu ad vocem już są trzy. Nie wiem, pewnie pytanie do Pana Prezydenta 
albo Pana Pełnomocnika, bo właśnie dostaję SMS-y spoza sali, że za parę dni parkingowi mają mieć 
właśnie specjalne urządzenia, smartfony, a za parę dni rusza aplikacja; bo jeżeli tak jest, to można by 
zakończyć. Czy ktoś mnie słyszał? Czy to jest prawda? To może oddajmy głos fachowcom.  

Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

rzeczywiście głosów było sporo. Myślę, że Państwo śledzicie też informacje, które są przekazywane  
na zewnątrz. Może trzeba tutaj zwiększyć intensywność czy jakiś sposób dotarcia. Prawda jest taka,  
że przejęliśmy ten system z dnia na dzień i nie było możliwe żebyśmy w pełnym jak gdyby wymiarze tutaj 
udostępnili wszystko to, o czym Państwo mówicie. W pierwszej kolejności chcieliśmy zmienić czy 
zlikwidować, wycofać ten sposób pobierania opłat i poprzez te papierowe bilety. To jest rzeczywiście 
problem, ten problem był od samego początku, zarówno dla parkingowych, jak i dla użytkowników strefy 
parkowania, więc tutaj jest dobra informacja. Rzeczywiście na przełomie października, listopada chcemy 
już takie urządzenia mobilne w strefie zastosować. To zdecydowanie uprości, skróci czas zapłaty, 
wydawania tych biletów, bo oczywiście ta forma papierowa będzie, ale już nie będzie takiej sytuacji, że ten 
parkingowy chodzi z tymi bloczkami i ma ileś tam różnych tych bloczków i biletów. Więc to będzie jedno. 
Oczywiście taki system stwarza już dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o przesyłanie danych,  
o zarządzanie taką strefą, więc docelowo od razu myślimy – i tam już taka możliwość się pojawia –  
że będziemy mogli tutaj tę aplikację, w którymś momencie uruchomić. I to będzie to, (…) [co] Państwo 
tutaj jak gdyby podkreślali. I my ten problem oczywiście widzieliśmy od samego początku.  

I druga informacja. Równolegle z tymi urządzeniami mobilnymi chcemy – na zasadzie takiego poligonu  
czy pierwszego etapu – również udostępnić Państwu parkometry, czyli takie urządzenia, które praktycznie 
funkcjonują w każdym mieście, gdzie takie strefy są. Będzie to stopniowo. To oczywiście związane jest  
w tej chwili z tym, że są problemy w naborze parkingowych. To m.in. jest jakaś tutaj odpowiedź na to, 
co Państwo zgłaszali, że tutaj tych (…) parkingowych nie było szczególnie w tym okresie wakacyjnym, 
gdzie przecież normalnie jeszcze wchodziły urlopy czy jakieś losowe przypadki nieobecności, to się zbiega  
z tym, że mamy problemy z naborem. Stąd właśnie wchodzimy w ten system, on będzie takim na razie 
systemem mieszanym; mamy podpisane umowy na takie wdrożenie. Zobaczymy też jak będzie 
funkcjonował, bo to jest określony typ urządzenia, który ma różnego rodzaju możliwości, płatności – też 
będziemy chcieli je poszerzać, żeby tutaj jak najbardziej ułatwić wnoszenie tych opłat. Więc po takim 
okresie testowym, myślę że odbędzie się taka dyskusja, my przedstawimy jakieś swoje wnioski wynikające 
z analiz, Państwo już jakieś swoje przemyślenia macie i być może rzeczywiście to będzie czy sprowadzi się 
do tego, że ten system zostanie zmodyfikowany, ulepszony, zmieniony. My mamy tę świadomość, że nie 
uciekniemy od tego. To, co w tej chwili jest, to jest taki etap przejściowy, był związany z tym, żeby 
utrzymać miejsca pracy i te miejsca pracy są, chociaż w tej chwili już tych chętnych do pracy tylu nie ma. 
To tyle. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Cóż za (…) piękna paralela – Radni wymyślili, a to już się dzieje. Tak że bardzo się cieszę. 

Rozumiem, że te wszystkie głosy ad vocem są nadal aktualne? Nikt nie zaprzecza.  

To – dziękuję, jeden głos zniknął – bardzo proszę w kolejności Pan Radny Marcin Lisiński.”. 
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Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tylko krótka informacja, jeszcze między ulicą Cechową a ulicą Barlickiego znajduje się mały parking przy 
ulicy Stojałowskiego i tam naprawdę jest jedna osoba, która też obsługuje parking na ulicy Barlickiego. 
Więc jeżeli ktoś postawił samochód na tym parkingu, o którym mówię, w rejonie placu Smolki, to musi 
czasami przejść do końca ulicy Barlickiego żeby zapłacić za nie. I pytanie moje jest takie: To w takim razie, 
jak ocenia postój i czas postoju ta osoba, która obsługuje tę ulicę Barlickiego i tę Stojałowskiego? To jest 
naprawdę duży problem.”. 

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

„Pan Dyrektor odpowie, ale to powoli staje się przeszłością, ten problem jak rozumiem. 

Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To znaczy to tak wygląda: oczywiście parkingowy stwierdza w momencie tej fizycznej obecności postój 
pojazdu, więc ta godzina, która się tam pojawia, to jest ten punkt wyjścia. Natomiast kwestie ustalenia tej 
opłaty – to wynika na dzień dzisiejszy czy polega na uczciwości tego parkującego, bo jak wie, w której 
godzinie rozpoczął, to też wie, w którym momencie on siada do samochodu i odjeżdża. I nawet nie 
musiałby dzwonić, bo stawki są też przy każdym takim parkingu przykrawężnikowym, gdzie wiadomo jak 
się płaci za godzinę, za rozpoczętą godzinę itd. Ale zawsze jest taka możliwość żeby ten telefon wykonać  
i ustalić jaka to jest kwota. Ja dodam też wyprzedzająco, że myślimy o takim systemie, do którego będą 
się mogli logować użytkownicy, którzy stworzą swoje konto i to będzie też prosta sprawa, że wchodzę  
na swoje konto, sprawdzam, czy mam jakieś zaległości, jeśli chodzi o te parkowania. I to też chcemy 
zrobić. To nie będzie kwestia powiedzmy najbliższych myślę tygodni, ale w najbliższych miesiącach 
postaramy się też taką platformę utworzyć.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Ja w dwóch kwestiach do Pana Prezydenta.  

A może Pan Prezydent Kamiński znał taki przypadek, że ktoś zapłacił złotówkę, a stał cały dzień – ale  
to taki przypadek nie jest. I nie chciałbym żeby ktoś, o kim mówimy, został odebrany, że się osądza 
bielszczan o brak uczciwości – a tak myślę nie jest. Jeżeli sytuacja była taka i wskazanie było wykazane,  
że dana osoba zapłaciła złotówkę za godzinę czy dwa złote za godzinę parkowania, a osoba odnotowująca 
ten czas w jakimś notatniczku odpisała, że to była godzina i 23 minuty, to teraz pytanie dyskusyjne,  
no właśnie: jak zostało to zmierzone, czym, gdzie, jak, o której godzinie itd.? Więc tu jest dosyć poważny  
z tym problem. Wystarczyłoby w przypadku, kiedy jest wpływ na konto, zawnioskować o uzupełnienie, 
dopłatę. Jeżeli nie ma tej dopłaty można dać mandat. Ja przynajmniej tak to odbieram. Ale myślę, że tego 
problemu dzisiaj nie rozwiążemy, trochę ma związane biuro strefy płatnego parkowania chyba ręce, bo nie 
za bardzo ma techniczne możliwości zrobienia czegokolwiek z wystawionym takim mandatem. Z tego  
co pamiętam – też do Pana Dyrektora – była dyskusja na jednej z Komisji, że…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ad vocem u nas to jest minuta – bardzo proszę.”. 

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

„To mogę zgłosić jeszcze raz, bo tu jest do Pana Prezydenta od razu, zaraz do Pana Dyrektora.”. 

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

„Jak Pan zgłosi to Panu udzielę – albo się traktujemy poważnie, albo nie. 

Proszę kontynuować.”. 

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

„Panie Dyrektorze – kwestia parkingów i parkomatów – tutaj pamiętam, też kiedyś była dyskusja. 
Pan Prezydent na moje pytanie odpowiedział, że nie będziemy szli w parkomaty, bo parkomaty to też nie 
jest dobre rozwiązanie. Tutaj znowu się zgodzę z Panem Prezydentem, że faktycznie trudno określić czas, 
jaki się parkuje, można wrzucić na godzinę, dwie, coś się wydarzy, jest potem z tym problem. Więc  
te rozwiązania parkomatowe też nie są idealne i warto szukać nowocześniejszych rozwiązań.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

To teraz kolejne ad vocem – tak?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
Poza mikrofonem: 

„Nie.”. 

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

„Aha. Można się tak bawić. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Ruśniak.”. 

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

„Szanowni Państwo, ja w sumie bardzo cieszę się, że dzisiaj na sesji wystąpiła Pani E___ R_____,  
Pan M_____, to tak wpisuje się też w to, o czym mówił na początku Darek…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan M_______.”. 

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

„Przepraszam – M______. 

…Darek Michasiów, bo ta ulica Cieszyńska dla nas jest bardzo ważna – jej przebudowa i modernizacja.  
Bo to jest tak, że na jednej szali mamy kilku przedsiębiorców, którzy próbują nam to zablokować,  
a po drugiej stronie kilka tysięcy, a może i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, kierowców – i dzięki takim 
wystąpieniom pokazaliśmy też tę drugą stronę.  

Ale ja chciałem o innej aorcie porozmawiać, też drogowej. Zostałem poproszony przez wielu mieszkańców 
Starego Bielska o to, aby tutaj dzisiaj, korzystając z obecności Pana Dyrektora Walusia,  
też Wiceprezydenta Zawieruchy, poprosić o to żeby wszystkie siły wzmożyć i wykorzystując teraz tę dobrą 
pogodę, skończyć w Starym Bielsku przebudowę ulicy Sobieskiego. Ona jest już prawie gotowa, 
mieszkańcy to widzą i denerwują się, że nie mogą z niej korzystać, a cały ruch praktycznie w Starym 
Bielsku odbywa się poprzez wąską i niebezpieczną ulicę Zapłocie Duże. Do tego dochodzi tam jeszcze ruch 
pieszych, wzmożony z uwagi na działanie szkoły, przedszkola, a obok mamy, prawie że gotową ulicę 
Sobieskiego. I jeszcze raz bardzo proszę żeby wszystkie siły przedsięwziąć, żebyśmy to skończyli i dla 
jakiegoś takiego dobra i mieszkańców, i kierowców, i też ogólnego bezpieczeństwa pieszych doprowadzili 
do otwarcia jak najszybciej tej drogi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Też bym się dołączył do tego głosu Pana Adama Ruśniaka. Czy, nie wiem, w tej chwili może paść jakiś 
orientacyjny termin, kiedy ta ulica Sobieskiego będzie oddana? To na końcu, po wszystkich sprawach 
różnych tylko, jeżeli jest możliwość podania oczywiście jakiegoś przybliżonego terminu, byłoby fajnie. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, Panie Prezydencie,  

po długoletnim boju, wielo, wieloletnim boju…”. 

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

„A kto wojował?”. 

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

„Zaraz powiem. 

…udało się (…) wybudować nową nawierzchnię na ulicy Kowalskiej. To dla…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To już wiemy kto wojował. Przepraszam, że przeszkadzam.”. 

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

„Nie, nie tylko ja. Ja nie będę mówił o sobie.”. 

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

„Ja nie mówiłem o Panu, ale…”. 

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

„Rada Osiedla (…) Karpackiego wielokrotnie prosiła o tę inwestycję, a dzisiaj z wielkim zadowoleniem 
mogę powiedzieć, że inwestycja została wykonana na piątkę. Ludzie są bardzo zadowoleni i myślę,  
że z czasem zapomną ile lat musieli na to czekać. (…) 

Kontynuując sprawę dotyczącą budowy dróg, przed nami – a przynajmniej przed wieloma mieszkańcami, 
którzy mieszkają w Kamienicy i nie tylko, bo dotyczy to również mieszkańców Wapienicy – Panie 
Prezydencie, sprawa budowy czy przebudowy gruntownej ulicy Skarpowej. To jest potężna już nie aorta, 
ale na pewno duża trasa łącząca dwie poważne dzielnice w tym mieście. Ja wiem, że to są duże środki…”. 

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

„Ale proszę o ciszę.”. 

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

„…ja wiem, że to są duże środki, ale ja też wiem, że jeżeli nie będę tego robił i nie będę tego przypominał 
to ta inwestycja pewnie szybko nie zostanie wykonana. I ja chciałbym żeby kontynuując tę inwestycję albo 
inaczej mówiąc, kontynuując rozbudowę tej drogi, czyli najpierw (…) ulicy Zapory, Tartacznej, teraz 
kontynuujemy rozbudowę ulicy Karpackiej, połączyć ją jeszcze z ulicą Skarpową i będzie dobrze.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie żeby brać uwagę…”. 

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

„Żeby było dobrze.”. 

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

„Tak, żeby było dobrze.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa, Złote Łany.”. 

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

„Tak właśnie, Złote Łany. W imieniu Złotych Łanów chciałam podziękować, bo tu mój przedmówca 
dziękował za wykonanie ulicy, ja również za remont generalny – ulica Akademii Umiejętności. To zwłaszcza 
dla mieszkańców Złotych Łanów bardzo ułatwiło; bo ten odcinek drogi był (nie dość, że pozwężana droga) 
o złej nawierzchni. Dużo to ułatwiło – (…) dojazd do centrum miasta dla mieszkańców – ale wskazane 
byłoby żeby pomyśleć o przebudowie dalszego odcinka, zwłaszcza tam, gdzie naprawdę jest bardzo trudno 
przejechać. Tu na odcinku od ulicy Lenartowicza do ulicy Łagodnej jest bardzo trudny odcinek. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy Pan Prezydent? Na to, co się da – w tej chwili. A na to, co nie – to później.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję za te informacje i w tych „Sprawach różnych”.  

Jeżeli chodzi o parkingi to ja myślę, że te wszystkie sprawy jednostkowe – (…) każda jest inna.  
To, co powiedział Pan Dyrektor Waluś w sprawie przyszłości, to budzi nadzieję, że będzie lepiej. Musi być 
lepiej, na pewno będzie lepiej i to w niektórych sprawach już wkrótce. 

Było pytanie dotyczące fotoradaru, pytanie kiedy będzie skończona ulica Sobieskiego, ulica Skarpowa  
i Akademii Umiejętności. Ja o części spraw wiem, np. kiedy będzie skończona ulica Sobieskiego,  
ale to myślę, że Pan Dyrektor albo Prezydent Zawierucha tutaj poinformuje Państwa.  

Ale była również poruszona sprawa dotycząca nazw ulic. Więc jeżeli chodzi o ustawowy obowiązek to jest 
jeszcze trochę czasu. Wiem, że Komisja pracuje nad analizą tych ulic, które są na terenie miasta Bielska-
Białej. Mnie się osobiście wydawało, że już w 1989 i ’90, a tak ostatecznie – Państwo Radni wiedzą –  
w ’99 i 2000 ta sprawa się całkowicie skończyła. Tam jeszcze są jakieś (…) śladowe miejsca. W pierwszej 
dekadzie października ma być spotkanie zespołu, być może, że uda się w jakiś tam sposób zakończyć  
tę sprawę. 

I teraz, tak jak mówiłem, sprawa ulic: Sobieskiego, Skarpowej, Akademii Umiejętności i tego fotoradaru. 
Jak sądzę fotoradar to nie jest tak, że chcielibyśmy fotoradar, to na pewno muszą się wypowiedzieć 
kompetentne… – Generalna Dyrekcja, ale oczywiście też żeśmy to przyjęli.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To w takim razie przejdźmy do może jednej deklaracji – termin oddania ulicy Sobieskiego, już tak 
całkowity. Więc ja myślę, że można mówić o połowie października, nie wiem kiedy tam piętnastego jest, 
ale w tych granicach…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękujemy.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„… trwają.  

To najdalej w poniedziałek siedemnastego. Trwają jeszcze prace, nie chcemy wpuszczać tam ruchu, 
dlatego że ulica sama zachęca do szybkości. Przypuszczam, że następnym etapem będą pisma żeby tam 
zrobić progi. A tam jeszcze trwają prace…”. 

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

„To jest pewne.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…tam trwają prace, więc raczej nie radziłbym jeszcze teraz pod obciążeniem puszczać ruchu.  

Kowalska.  

Rzeczywiście planowaliśmy, planowaliśmy, wykonaliśmy. Szkoda, że nie da się zrobić tego skrzyżowania  
z Kolistą. Tu mamy problemy, trzeba by było skrzyżowanie robić ZRID-em. Jaki byłby hałas  
i z której strony to się można łatwo domyśleć. 

Ulica Skarpowa. 

Rzeczywiście ona teraz jest jeszcze na dodatek przeciążona tym, że robiliśmy tutaj w Wapienicy (…) ulice. 
Kiedyś trzeba ją będzie zrobić. Problem jest taki, że ona jest wąska. My jako miasto posiadamy bardzo 
wąską strefę tej drogi publicznej i tu by trzeba było niestety iść tylko ZRID-em, prostować te zakręty, 
wchodzić, prawie że pod same domostwa – byłby…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie ma wyjścia, wiem. Znowu będzie krzyk. Mam nadzieję, że nie będą te cztery pasy. Z całą pewnością 
tak: duże koszty i wykonawstwa, i wykupów – tutaj trzeba powiedzieć. 

Akademii Umiejętności. 

Trzeba by było to zrobić w ten sposób, że w pierwszej kolejności wyrzucić parkowanie, bo tu jest problem. 
Mamy tutaj dobry wzór (jeśli chodzi o spółdzielnię to chyba STRZECHA jest) na ulicy Bratków, gdzie  
(też równolegle robimy ulicę Bratków) i ze Spółdzielnią i ze wspólnotami robimy parkingi. Więc  
to by trzeba było myślę w takim właśnie stylu zrobić i myślimy o tym. 

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

„I to wszystko – tak? 

Bardzo dziękuję wszystkim.”. 

  
Ad 26 
Zakończenie obrad 

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

„Wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XXI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.7 
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