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Protokół Nr XXII/2016 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 25 października 2016 roku 

 
 

 
 
 
Obecni na XXII 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 XXII sesji Rady Miejskiej: 
 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 

Miejskiej Bielska-Białej za 2015 rok. 
 

6. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2016 r. 
SPR. NR 47 

 
7. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. 

decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie z art. 37 ust. 
8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz  
o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty 
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego lub jego zmianą). 
SPR. NR 48 

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

DRUK NR 445 + KOREKTA 

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

DRUK NR 446 - II wersja 

 
10. 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 447 

 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80755.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80801.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_445.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_445_KOREKTA.doc
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_451_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_447.pdf
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie poręczenia spłaty kredytu w rachunku 
bieżącym, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. 
DRUK NR 435 

 
11a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim 

 Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej - samodzielnym 
 publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 
 DRUK NR 450 

 Punkt 11a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

11b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 
 postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii -  Szpitala 
 Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

  DRUK NR 451 

  Punkt 11b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 
2016. 
DRUK NR 434 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 
DRUK NR 432 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017. 
DRUK NR 429 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych  
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 433 

 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 443 

 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 442 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2017". 
DRUK NR 439 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego 

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 
mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania. 
DRUK NR 440 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry.  

(Wnioskodawca: BINGO CENTRUM Sp. z o.o.) 

DRUK NR 430 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_435.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_450.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_451.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_434.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_432.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_429.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_433.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_443.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_442.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_439.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_440.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_430.pdf
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21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
(Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 

DRUK NR 431 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 

(Wnioskodawca: FORGAME Sp. z o.o.) 

DRUK NR 444 

 
22a. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
 (Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENT Sp. z o.o.) 

  DRUK NR 452 

  Punkt 22a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², położonej w Bielsku-
Białej w rejonie ulicy Pienińskiej. 
DRUK NR 436 

Punkt 23 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 618/6 i 1329/2, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy S. Moniuszki 18 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1247. 
DRUK NR 441 

 
24a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.  
  DRUK NR 453 

  Punkt 24a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie 
Hałcnów. 
DRUK NR 437 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 
DRUK NR 438 

 
26a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

 zagospodarowania  przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej 
 (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona  
 w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.). 

  DRUK NR 449 

  Punkt 26a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2016 r. oraz skargi z dnia  

29 sierpnia 2016 r. Pani B_____ R_____ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 448 

 
28. Sprawy różne. 

 
29. Zakończenie obrad.  

 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_431.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_444.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_452.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_436.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_441.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_453.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_437.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_438.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_449.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_448.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

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

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

wnioski Prezydenta Miasta w sprawie zmian w porządku XXII sesji Rady Miejskiej. 
 
1) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 
– Druk Nr 436. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 23,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², 

położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej. 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90  
poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.) – Druk Nr 449. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 26a,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej 
(uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.). 
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3) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu 
Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  
– Druk Nr 450. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej  

w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej - 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 

 
4) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko 
dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
– Druk Nr 451. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11b,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

 
5) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENT  

Sp. z o.o.) – Druk Nr 452. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 4 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22a,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
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6) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – Druk Nr 453. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda 
Batyckiego.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 24a,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego. 

 
Przyjęty porządek XXII sesji Rady Miejskiej: str. 1-3. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „programu Mieszkanie Plus”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.136.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przejęcia w zarząd przez MZD drogi gminnej przebiegającej obok 
kościoła Świętej Małgorzaty w Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.137.2016. 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Dariusz Michasiów 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „upamiętnienia rzezi wołyńskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.138.2016. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
▪ Poinformował o interpelacji Radnego Maurycego Rodaka „w sprawie realizacji zadań publicznych 

przez spółki komunalne”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.139.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy czystości na ul. Cechowej (odcinek pomiędzy 

ul. 11-go Listopada a ul. Wałową) w Bielsku-Białej”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.140.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „powrotu do organizacji Święta ul. 11-go Listopada”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.141.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła wniosek o „wprowadzenie upublicznienia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.142.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.143.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „remontu elewacji kamienicy w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.144.2016. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „stosowania standardów budowy dróg rowerowych”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.145.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.146.2016. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „chodnika przy ul. Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki do ronda 

przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Bestwińskiej i Barkowskiej”.  
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.147.2016. 

 
Radna Katarzyna Balicka  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Broniewskiego i Kierowej”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.148.2016. 
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Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania badania pomiaru hałasu wzdłuż drogi S-1”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.149.2016. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „ dodatkowego oznakowania oraz oświetlenia przejścia dla pieszych  
na ul. Czerwonej”.  
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.150.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niebezpiecznych wycieków wody na jezdnię”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.151.2016. 

 
Radna Grażyna Nalepa   
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „remontów dróg na terenie Rad Osiedlowych”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.152.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „projektu osiedlowego w ramach Budżetu Obywatelskiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.153.2016. 

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

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta, a także Prezydent Miasta  

Pan Jacek Krywult i Radny Roman Matyja. 

 
Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 

Miejskiej Bielska-Białej za 2015 rok 

 
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2015 rok przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.  
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 

2016 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2016 r. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 
z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 

gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2016 r., przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 7_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 47) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 47. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady 

Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, 
zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

w III kwartale 2016 r. 



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

  

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 października 2016 roku  
RM.0002.8.2016 

  Strona 10 z 36 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 7 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2015 r.  

do 30.09.2016 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 199) oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu 

nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Dorota Błasiak – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Urbanistyki i Architektury. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych  
w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego 
zmianą) - zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.  
z 2015 r. poz. 199) oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu 
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 7_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 48) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 48. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

o wydanych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. decyzjach, o których mowa w art. 37  

ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz o zgłoszonych żądaniach  

w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu 

obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą). 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały: Radna Barbara Waluś, Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta.  

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Środowiska Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  

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

Jarosław Klimaszewski. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Środowiska (wraz z korektą). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 445) oraz korektą znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 445. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/403/2016 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Radna Barbara Waluś, Pan Zbigniew Michniowski  
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

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

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

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja), 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (II wersja),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Środowiska (II wersja). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 446 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 446. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/404/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok 

 

 

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



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

  

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 października 2016 roku  
RM.0002.8.2016 

  Strona 13 z 36 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 

Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

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

Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 447) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 447. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/405/2016 

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

- Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie poręczenia spłaty kredytu  

w rachunku bieżącym, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Polityki Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie 
poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Beskidzkiemu 

Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 435) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 435. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/406/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie  

poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym,  
udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.  

Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II  

w Bielsku Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 11a 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim 

Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej - samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

 
Punkt 11a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Polityki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku 

Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 450) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 450. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/407/2016 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii  

- Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej  

- samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 11b 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

 
Punkt 11b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 451) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 451. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/408/2016 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  

w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego  
na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii  

- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2016 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Polityki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób  Niepełnosprawnych, na  rok 2016,  przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 

Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 434) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 434. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/409/2016 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2016 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Chodyniecka – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy 
Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 432) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 432. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/410/2016 

w sprawie Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

na rok 2017, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 429) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 429. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/411/2016 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na  

rok 2017 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

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

Zarządu Dróg. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 433) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 433. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/412/2016 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 443) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 443. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/413/2016 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 442) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 442. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/414/2016 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony 

powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017" 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania  
pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017", przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 439) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 439. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/415/2016 

w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program  

ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie  

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2017" 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 

z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy 
program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania 
o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 

Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 440) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 440. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/416/2016 

w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program  

ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  

z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie  

ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  

dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  

wykonania zleconego zadania 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: BINGO CENTRUM Sp. z o.o.) 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Sabina Dutka-Behrendt – Naczelnik Wydziału 
Działalności Gospodarczej.  

 
W tym punkcie obrad Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult zgłosił autopoprawkę do wszystkich projektów 

uchwał w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyn gry (Druki Nr: 430, 431, 444, 

452), polegającą na wydaniu pozytywnej opinii w ww. sprawie.  

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

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, 

wydanych do wszystkich czterech projektów uchwał z autopoprawką, przekazał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wraz z autopoprawką. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 430) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 430. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/417/2016 

w sprawie w sprawie opinii Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
 

(pozytywnie zaopiniowano lokalizację; 

Wnioskodawca: BINGO CENTRUM Sp. z o.o.) 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta, 
zgłoszonej w punkcie 20 porządku obrad. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wraz z autopoprawką. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 431) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 431. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/418/2016 

w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

o lokalizacji kasyna gry 
 

(pozytywnie zaopiniowano lokalizację; 

Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: FORGAME Sp. z o.o.) 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta, 
zgłoszonej w punkcie 20 porządku obrad. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wraz z autopoprawką. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 444) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 444. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/419/2016 

w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

o lokalizacji kasyna gry 

(pozytywnie zaopiniowano lokalizację; 

Wnioskodawca: FORGAME Sp. z o.o.) 

 

 

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

 
Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENT Sp. z o.o.) 

 
Punkt 22a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta, 
zgłoszonej w punkcie 20 porządku obrad. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wraz z autopoprawką. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 452) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 452. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/420/2016 

w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
o lokalizacji kasyna gry 

(pozytywnie zaopiniowano lokalizację; 

 Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENT Sp. z o.o.) 

 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², 

położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 

 
Punkt 23, Druk Nr 436 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 618/6 i 1329/2, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy S. Moniuszki 18 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako 

działka 1247 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika 
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 działki 618/6 
i 1329/2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy S. Moniuszki 18 na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1247, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 441) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 441. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/421/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej  
własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 618/6 i 1329/2, 

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy S. Moniuszki 18  

na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  

ozn. jako działka 1247 

 

 

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

 
Ad 24a 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 

 
Punkt 24a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Śląskiego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 453) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 453. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/422/2016 

w sprawie wniesienia skargi  

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie 

Hałcnów 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Ptaszkiewicz – Główny Projektant  
w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej  

i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 437) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 437. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/423/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej  

i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Ptaszkiewicz – Główny Projektant  
w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Główny Projektant w Biurze Rozwoju 
Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz, Radny Roman Matyja, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław 
Kamiński.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej  

i ul. Rzeźniczej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 438) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 438. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/424/2016 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

położonego w obrębie Lipnik,  

w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

 

 

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

 
Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej 

(uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.) 

 
Punkt 26a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Ptaszkiewicz – Główny Projektant  

w Biurze Rozwoju Miasta. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Główny 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Pan 
Przemysław Kamiński. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Pana Mikołaja 

Juźwiaka – Prezesa Shiloh Industries Sp. z o.o. o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  
w przedmiotowym punkcie porządku obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Mikołajowi Juźwiakowi 

Prezesowi Shiloh Industries Sp. z o.o. w punkcie 26a porządku obrad. 

 
W dalszej części dyskusji głos zabrali: Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak, Radna 
Małgorzata Zarębska, Radny Bronisław Szafarczyk, Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan 
Andrzej Ptaszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca Prezydenta Miasta 
Pan Przemysław Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka o zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku 
obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 4 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   z d j ę ł a    z porządku obrad punktu 26a.  

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka nie uzyskał wymaganej 

większości. 

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radny Adam Ruśniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz, Radny Roman Matyja, Prezes Shiloh 
Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej 
 w Bielsku-Białej (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.), przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 449) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 449. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/425/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej  

(uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  

Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.) 
 

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



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

  

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 października 2016 roku  
RM.0002.8.2016 

  Strona 34 z 36 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2016 r. oraz skargi z dnia  

 29 sierpnia 2016 r. Pani B_____ R______ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Bielsku-Białej 

 
W tym punkcie obrad, na wniosek Radnej Barbara Waluś, w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi 

wyników głosowania nad podjęciem uchwały w punkcie 26a, Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej  
Pan Jacek Biel wyczytał Radnych oraz ich głosy zaewidencjonowane przez system do głosowania.  

 
Radni głosujący za podjęciem uchwały: 
1) Ryszard Batycki, 2) Agnieszka Gorgoń-Komor, 3) Renata Gruszka, 4) Krzysztof Jazowy, 5) Jarosław 
Klimaszewski, 6) Dariusz Michasiów, 7) Dorota Piegzik-Izydorczyk, 8) Monika Połatyńska, 9) Adam 
Ruśniak, 10) Szczepan Wojtasik, 11) Adam Wykręt. 
Suma oddanych głosów za: 11 

 
Radni głosujący przeciw podjęciu uchwały: 
1) Bogna Bleidowicz, 2) Przemysław Drabek, 3) Konrad Łoś, 4) Karol Markowski, 5) Roman Matyja,  
6) Grażyna Nalepa, 7) Piotr Ryszka, 8) Bronisław Szafarczyk, 9) Barbara Waluś, 10) Małgorzata Zarębska. 
Suma oddanych głosów przeciw: 10 

 
Radni wstrzymujący się w głosowaniu nad podjęciem uchwały: 
1) Katarzyna Balicka, 2) Marcin Lisiński, 3) Leszek Wieczorek.  
Suma oddanych głosów wstrzymujących: 3 

 
Ponadto w sprawie punktu 26a głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski powrócił do tematu zawartego w punkcie  

27 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2016 r. oraz skargi  
z dnia 29 sierpnia 2016 r. Pani B_____ R_____ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Bielsku-Białej. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna  

Katarzyna Balicka. 

 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 448) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącej, przysługującej prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej  

w Druku Nr 448. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 2 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXII/426/2016 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2016 r.  

oraz skargi z dnia 29 sierpnia 2016 r. Pani B_____ R_____  

na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka  

Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 28 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta Miasta  
Pan Przemysław Kamiński, Radna Małgorzata Zarębska, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Radna Gorgoń-Komor, Radny Adam Ruśniak, Radna Grażyna Nalepa, Radna Barbara Waluś, 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir 
Zawierucha, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś. 

 
Ad 29 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.24. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



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

  

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 października 2016 roku  
RM.0002.8.2016 

  Strona 36 z 36 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Załączniki: 

 
Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu w dniu  
    25 października 2016 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu w dniu 25 października 2016 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zaproszenie: XXII sesja Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    w dniu 25 października 2016 roku 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności Radnych: XXII sesja RM w dniu 25 października 2016 roku  
    (oraz usprawiedliwienie) 
Załącznik Nr 5 –  Lista obecności gości: XXII sesja RM w dniu 25 października 2016 roku 
Załącznik Nr 6 –  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń  
    majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2015 rok 

 Załącznik Nr 7 –  Pisma Komisji RM wydane do sprawozdań 
Załącznik Nr 8 –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 9 –  Uchwały podjęte na XXII sesji RM w dniu 25 października 2016 roku  
    (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników Wydziałów/Dyrektorów  
    mjo) 
Załącznik Nr 10 –  Pozostałe załączniki 
 



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

RM.0002.8.2016  Załącznik Nr 1 
  do protokołu Nr XXII/2016 

  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 25 października 2016 roku 

 
 

Strona 1 z 73 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Szczegółowy przebieg 
XXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 25 października 2016 roku 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram XXII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
1
 

Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Witam (...) przede wszystkim (...) Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta Jacka Krywulta 
wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami.   

Witam serdecznie wszystkich Naczelników Wydziałów, Dyrektorów, Prezesów Spółek Miejskich i oczywiście 
serdecznie witam przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem mieszkańców, którzy nas oglądają, jak 
również tych, którzy zechcieli przybyć na dzisiejszą sesję. 

Szanowni Państwo przechodzimy do uporządkowania (...) przebiegu (...) obrad dzisiejszej sesji. 

Jest parę propozycji zdjęcia – znaczy zdjęcie jest jedno – właśnie do niego przechodzimy. Jest na wniosek 
Pana Prezydenta (...) – to jest punkt 23, Druk Numer 436. Chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 485/7 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Pienińskiej. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że punkt ten został zdjęty. 

Kolejne wnioski Prezydenta Miasta dotyczą wprowadzenia do porządku obrad pięciu projektów uchwał. 

Pierwszy proponuję (...) wprowadzić w punkcie 26a – Druk Numer 449 – to jest uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Wyzwolenia i ul. Piekarskiej.  

Bardzo proszę głosujemy.  

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

Informuję, że punkt ten został – czyli 26a – został wprowadzony.  

Następnie propozycja, aby wprowadzić w punkcie 11a projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.   

Punkt wprowadzono jednogłośnie.  

Kolejna propozycja to jest taka, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – w punkcie 11b.  

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

Punkt wprowadzono jednogłośnie.  

                                                             
1 Godz. 10.03. 
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Kolejny wniosek, aby w punkcie 22a wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie opinii 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry – na wniosek TULLOS INVESTMENT Sp. z o.o.;  
w punkcie 22a.  

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

Punkt ten również został wprowadzony.  

Kolejna propozycja ostatnia, aby w punkcie 24a wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – Druk Numer 453.  

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. Do protokołu: Pan Przewodniczący Batycki był 
również za.  

Na tym mamy uporządkowany porządek obrad. Nie widzę żadnych innych wniosków, zatem zamykam ten 
punkt.” 

 
 Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do realizacji dalszych, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony. Dotychczas nie wpłynęły żadne uwagi – nie widzę ich teraz.  
W takim razie uznaję protokół za przyjęty."       

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 3 – (...) Interpelacje i wnioski Radnych. Po kolei będę Radnych prosił  
o ich przedstawienie.  

Pierwsze dwie interpelacje Pana Przewodniczącego Romana Matyi – pierwsza w sprawie programu 
„Mieszkanie Plus" i druga w sprawie przejęcia w zarząd przez MZD drogi gminnej przebiegającej obok 
kościoła Świętej Małgorzaty w Kamienicy. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”   

 
Radny Roman Matyja 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Programu „Mieszkanie Plus". 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.136.2016. 
 Przejęcia w zarząd przez MZD drogi gminnej przebiegającej obok kościoła Świętej Małgorzaty  

w Kamienicy. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.137.2016. 

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

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

A teraz interpelacja Pana Radnego Dariusza Michasiów – dotyczy upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. 

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Upamiętnienia rzezi wołyńskiej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.138.2016. 

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.  

Wpłynęła też interpelacja Pana Radnego Maurycego Rodaka – który nie jest dzisiaj obecny, dlatego prosił  
o przedstawienie tytułu – w sprawie realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne.  

Oczywiście interpelacja zostanie przekazana Panu Prezydentowi, a Pan Radny otrzyma odpowiedź.
2
  

Kolejne dwie interpelacje: pierwsza dotyczy powrotu do organizacji Święta [ulicy] 11-go Listopada i druga 
w sprawie poprawy czystości na ulicy Cechowej (odcinek pomiędzy ul. 11-go Listopada a ul. Wałową)  
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Pan Radny Marcin Lisiński.”     

 
Radny Marcin Lisiński 
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Poprawy czystości na ul. Cechowej (odcinek pomiędzy ul. 11-go Listopada a ul. Wałową)  

w Bielsku-Białej.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.140.2016. 

 Powrotu do organizacji Święta ul. 11-go Listopada. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.141.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz dwie interpelacje Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej.  

(...) Pierwszy to jest w zasadzie wniosek o wprowadzenie upublicznienia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, 
a interpelacja dotyczy zajęć dodatkowych (...) w przedszkolach publicznych.  

Bardzo proszę Pani Radna." 

 

                                                             
2 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.139.2016. 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła poniższy wniosek oraz interpelację w sprawie: 
 Wprowadzenia upublicznienia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.142.2016. 
 Zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.143.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

A teraz wniosek w sprawie remontu elewacji kamienicy w Starym Bielsku.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”  

 
Radny Adam Ruśniak 
Przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 
 Remontu elewacji kamienicy w Starym Bielsku. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.144.2016. 

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 Radny.  

A teraz dwie interpelacje – interpelacja/wniosek przynajmniej tak jest w tytule.  

Pierwsza [w sprawie] poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu (...) na drogach, druga [w sprawie] 
stosowania (...) standardów budowy dróg rowerowych.  

Wiadomo już kto – bardzo proszę Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”    

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Stosowania standardów budowy dróg rowerowych,  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.145.2016. 
 Poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.146.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Przewodniczącego Leszka Wieczorka.” 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Leszek Wieczorek 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Chodnika przy ul. Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki do ronda przy skrzyżowaniu ulic 

Daszyńskiego, Bestwińskiej i Barkowskiej.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.147.2016. 

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 poproszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 
Broniewskiego i Kierowej.  

Bardzo proszę Pani Radna Katarzyna Balicka.”  

 
Radna Katarzyna Balicka 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Broniewskiego i Kierowej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.148.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Zanim będziemy kontynuować chciałem powitać na dzisiejszej sesji Pana Posła Stanisława Piętę. 
Serdecznie witamy.  

I teraz przechodzimy do trzech interpelacji. Pierwsza w sprawie wykonania badania pomiaru hałasu wzdłuż 
drogi S-1, wniosek w sprawie dodatkowego oznakowania oraz oświetlenia przejścia dla pieszych  
na ul. Czerwonej i interpelację w sprawie niebezpiecznych wycieków wody na jezdnię.  

Bardzo proszę Pan Radny Karol Markowski.” 

 
Radny Karol Markowski 
Przedstawił poniższe interpelacje oraz wniosek w sprawie: 
 Wykonania badania pomiaru hałasu wzdłuż drogi S-1, 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.149.2016. 
 Dodatkowego oznakowania oraz oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Czerwonej, 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.150.2016. 
 Niebezpiecznych wycieków wody na jezdnię. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.151.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I przechodzimy do dwóch ostatnich interpelacji. Pierwsza w sprawie remontów dróg na terenie Rad 
Osiedlowych i druga [w sprawie] projektu osiedlowego w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Grażyna Nalepa  
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Remontów dróg na terenie Rad Osiedlowych, 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.152.2016. 
 Projektu osiedlowego w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.153.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

To były wszystkie interpelacje.  

Jedna prośba do niektórych dzisiaj Radnych, którzy składali – jak domniemuję – interpelacje. Coraz 
częściej pojawiają się dokumenty skierowane do Pana Prezydenta bez nazwania tego ani wnioskiem,  
ani interpelacją. Ja domniemuję, że to są interpelacje. Bardzo proszę, aby tutaj pamiętać o tym.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie, jeżeli zechciałby się Pan odnieść do interpelacji – wszystkich lub części – 
tam gdzie to jest możliwe. 

Bardzo proszę.” 

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

pierwsza interpelacja to jest przejęcie drogi gminnej (...) przebiegającej obok kościoła Świętej Małgorzaty 
– nie wiem, rozpatrzymy sprawę. Z tym, że chcę powiedzieć, że ta droga – o ile pamiętam – to jest tam 
zakaz ruchu, czyli ona nie powinna być zniszczona (...). To jak jest zakaz ruchu to (...) przez co jest 
zniszczona? No więc jakaś niekonsekwencja jest tutaj. Tam jest zakaz ruchu na pewno na tej drodze. 
No więc nie wiem, sprawdzimy to. Znaczy nie ma co sprawdzać, bo jest zakaz ruchu. Natomiast dlaczego 
jest nieprzejęta to nie wiem. Czy ma być przyjęta też nie wiem – sprawdzimy to. 

Druga sprawa to jest sprawa programu „Mieszkanie Plus”. Chcę powiedzieć, że my zgłosiliśmy się też  
do tego, ale nie mieliśmy wpływu na to „kto” – nie wiem, czy Wojewoda, czy Ministerstwo typowało.  
My zgłosiliśmy tereny. Nas nie wytypowano po prostu i tylko tyle – i to jest pierwsza sprawa. Natomiast 
myślę, że z mieszkaniami to nie jest tak dramatycznie, bo mamy dane – zresztą dostanie Pan to wszystko 
w odpowiedzi – i wnioski nawet, jeśli chodzi o wynajem mieszkania, które są pozytywnie zweryfikowane, 
chcę powiedzieć, że w ciągu tylko niecałych czterech lat o 50% spadły, bo było w ‘12 roku 1223 
wniosków, a na koniec września tego roku jest 648 wniosków. Czyli nie ma tu jakiejś dramatycznej 
sytuacji, jest wyraźna poprawa, jeśli chodzi o sprawy mieszkaniowe tutaj. Tak że mamy wszystkie  
te analizy zrobione – dostanie Pan. Nie jest źle chyba z mieszkaniami, patrząc nawet jak to w innych 
miastach jest. 

Pan Radny Michasiów – upamiętnienie sprawy mordu na Ukrainie. (...) Oczywiście to rozważymy, ale 
myślę że najlepszym [rozwiązaniem] będzie upamiętnienie czy to tablicą, czy jakimś głazem na Cmentarzu 
Wojskowym. Tam już mamy Katyń, mamy wiele innych tych takich miejsc pamięci i myślę, że również (...) 
Wołyń (...) będzie dobrym (...) do upamiętnienia. 

Pan Maurycy Rodak – to odpowiemy na piśmie. To było w sprawie realizacji zadań publicznych przez spółki 
komunalne. Tutaj jest jedna sprawa, którą nawet chcę poruszyć (...). (...) Usługi pogrzebowe były zawsze 
robione przez zakłady Zieleni Miejskiej i jak ma ta Spółka funkcjonować to ona musi też zarabiać  
po prostu. I są różne zdania oczywiście na ten temat, ale (...) to jest spółka prawa handlowego, ona musi 
funkcjonować, jeśli mamy mieć wyniki – a ona ma bardzo wiele kłopotów. (...) Możemy wszystko 
polikwidować - tylko, że wtedy, kto to będzie wszystko robił.  

(...) Pan Radny Marcin Lisiński – ulica Cechowa - bałagan, brud. (...) Z przykrością to słucham, będę prosił 
i SITĘ i Straż Miejską, żeby się zajęła tym, bo (…) nie powinno być tam bałaganu i brudu. 

Natomiast sprawa wznowienia Święta 11-go Listopada – to już rozmawialiśmy na ten temat. Przede 
wszystkim muszą chcieć ci, co tam funkcjonują – muszą chcieć tego. W ankietach to wyszło bardzo ładnie, 
że chcą wszyscy. Natomiast wiemy (...) jak ostatnie święta były robione, że włożyliśmy dużo nakładów  

http://www.um.bielsko.pl/
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i finansowych, i pracy, a 80 – albo więcej – procent sklepów było pozamykanych po prostu. Byli 
niezainteresowani mieszkańcy - ci, którzy już użytkują te sklepy. Jeszcze raz powtarzam to, co napisaliśmy, 
że jeśli będzie zaangażowanie z drugiej strony – tylko nie słowne, tylko w ankiecie – tylko konkretne,  
że ktoś będzie drugą stronę reprezentował, to Miasto się włączy, ale samo Miasto nie będzie już robiło, bo 
robiliśmy kilka razy – jak powiedziałem – no i zostaliśmy sami (...). Ci, którzy powinni być najbardziej 
zainteresowani, w ogóle nie brali udziału w tym. Tak że jeśli będzie – tak jak powiedziałem – z drugiej 
strony chęć, ale również środki, z naszej strony również będą takie możliwości. 

Pani Radna Zarębska – zapisy video Komisji. Myślę, że wniosek to nie jest dobry, bo po pierwsze Komisje 
są w różnych miejscach, w różnym czasie się odbywają. A mi się zdaje, że mieszkańcy mają jednak 
możliwość, bo kto chce to chodzi na Komisje. Są Komisje, gdzie bardzo dużo ludzi przychodzi. (...) Przyszło 
mi tak do głowy w tej chwili, bo byłem - ile - dwa tygodnie temu na Węgrzech. Bardzo ostatnio blisko  
z Węgrami współpracujemy i chcę powiedzieć, że tam – w mieście, w którym byliśmy to jedno z takich 
większych miast i bardzo dobrze (...) działające miasto – tam w ogóle mieszkańcy nie biorą udziału nawet 
w sesjach. Tam jest taki system, że raz w roku, kto chce z mieszkańców przychodzi. Jest taka sesja,  
że wszyscy przychodzą (...) raz do roku i to trwa 5-6 godzin i wyrzucają swoje żale i wszystkie problemy – 
na sesji tylko. (...) W ogóle zdziwieni byli, że na sesje chodzą ludzie, a już Komisje – jeszcze video. Myślę, 
że kto zainteresowany jest, to na Komisję chodzi i takie możliwości są. 

Natomiast sprawa druga to ja w tej chwili nie odpowiem. (...) Po pierwsze zobaczymy [co] z Prawem 
oświatowym, bo w tych dniach ma się ukazać. Tu są w dalszym ciągu dyskusje jeszcze – i to dotyczy 
również przedszkoli – także pomijając oczywiście środki. Nie chcę w tej chwili odpowiadać, bo jak 
powiedziałem, sprawa jest w toku. (...) No nie wiem. Ja przepraszam, bo ja tak od razu powiem, jadę  
– muszę wyjść – znowu na Komisję Wspólną. Jutro ma być na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
sprawa Prawa oświatowego i tam się rozstrzygnie, czy będzie i w jakim kształcie będzie to Prawo 
oświatowe. (...) Dostanie Pani odpowiedź, ale naprzód musimy zobaczyć to Prawo oświatowe - jaki 
ostateczny wreszcie kształt nabierze. 

Pan Radny Ruśniak - elewacja kamienicy w Starym Bielsku. Pytanie, czy to jest nasza kamienica miejska? 
To jest miejska kamienica – dobrze, zainteresujemy się, zobaczymy. Nie znamy sprawy – po raz pierwszy 
to wyszło, więc zobaczymy co to jest. 

Pan Radny Bronisław Szafarczyk – pierwsza sprawa. Tak jak napisaliśmy, nie widzimy potrzeby dzisiaj  
na pewno – biorąc pod uwagę wielkość miasta – [powołania] oficera. Natomiast myślę, że Komisję (...) 
powołamy (...). (...) A przegląd oczywiście będzie również zrobiony. 

(...) Jeśli chodzi o te wszystkie – Pan podał tu 8 tych spraw – to oczywiście przeanalizujemy. Jeśli będą 
[to] słuszne sprawy, to na pewno zrobi się. Znaczy słuszne one na pewno są, tylko na przykład 
odwodnienie ulicy Hałcnowskiej to nie jest takie żeby wziąć i odwodnić (...), to są jednak środki, to jest 
projekt. Tak że pewne rzeczy są do załatwienia – być może od ręki – a niektóre to jednak są sprawy 
inwestycyjne.  

Pan Radny Wieczorek – chodnik przy ulicy Komorowickiej. To muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich 
bardziej wstydliwych spraw, bo to już chyba 10 lat się ciągnie sprawa. Nie chcę tu nic deklarować, ale  
w budżecie na przyszły rok on się musi znaleźć, bo to jest wstydliwa sprawa dla nas. To już (...) ponad  
10 lat się sprawa ciągnie. (...) Nie wiem dlaczego tak pechowo jakoś się to składa, że (...) nie możemy 
tego zrobić. Ja myślę, że w przyszłym roku nam się uda to zrobić – mam nadzieję.  

Pani Radna (...) Katarzyna Balicka. Oczywiście zapisałem sobie to, natomiast – nie wiem – (…) 
uruchomimy naszych tutaj jeszcze raz z tym oświetleniem. Ja myślę, że również w ramach samego Klubu 
można – mamy prominentnego przedstawiciela, ma Pani tutaj, Tauronu – można porozmawiać, dlaczego 
(...) ten Tauron tak działa po prostu. A działa w niektórych sprawach bardzo źle – tu się zgadzamy. 
Bo to jest nie tylko tutaj… Kierowa. (...) Bardzo często są pewne sekcje ulic wyłączane, w ogóle nie 
wiadomo dlaczego. My sprawdzamy, ale jakoś… (...) – pisaliśmy nawet pisma – (...) nie wiem, (...) jest 
problem. Oczywiście tą sprawą konkretną się zajmiemy, bo to jest nie tylko, że wyłączania, [ale] sprawa 
jakości oświetlenia (...) – tu jest problem, to jest problem znowu inwestycyjny. Musimy wystąpić do (...) 
Tauronu.  

Teraz tak, Pan Radny Karol Markowski – pierwsza sprawa to są badania (...) pomiaru hałasu. Z informacji, 
które mamy, mają w listopadzie być te pomiary przeprowadzane na S1.  

Dodatkowe oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Czerwona – tutaj są te cztery propozycje. (...) Znowu 
MZD rozważy, co można i co należy zrobić po prostu. 

Okres zimowy ulica Hałcnowska – zobaczymy (...), dlaczego tam są wylewy. Jeśli Pan mówi, że wylewa się 
na ulicę – zobaczymy. Zobaczymy.  
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Pani Grażyna Nalepa – kwota na remonty dróg i chodników (...) była ustalana według zasad, Rady się 
zgłaszały. Rady Osiedlowe zgłaszają i Radni zgłaszają dzisiaj też – przecież na każdej sesji zgłaszają – 
i przecież to nie można dwutorowo czy trzytorowo prowadzić danej sprawy. Radni zgłaszają. Rozeznanie 
no Rady Osiedlowe mają, ale myślę, że my też mamy dobre rozeznanie choćby poprzez Radnych nawet co 
należy zrobić i robimy bardzo dużo tych dróg osiedlowych. Robimy oczywiście, jeśli są (...) to drogi 
miejskie, bo na terenie osiedli jest bardzo dużo dróg  (...), które są własnością spółdzielni. 

Nie umiem odpowiedzieć na dzisiaj, dlaczego ten parking przy cmentarzu komunalnym w Leszczynach.  
Nie umiem odpowiedzieć – po prostu nie mam danych. Dostanie Pani odpowiedź oczywiście. 

Wszystko. 

Dziękuję Panie Przewodniczący.” 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie.” 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad to jest – Wystąpienia Parlamentarzystów  
i zaproszonych gości. 

Pan Poseł Stanisław Pięta chce do nas skierować parę słów.  

Bardzo proszę Panie Pośle.”  

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

bardzo dziękuję za zaproszenie na Waszą sesję. Dziękuję za wszystkie zaproszenia, które otrzymuję,  
nie zawszę mogę z nich skorzystać. Niemniej jednak, gdyby pojawiły się jakieś sprawy merytoryczne,  
w których Państwo uznacie, że mogę być przydatny w Warszawie, to jestem do dyspozycji.  

Jeszcze do dwóch kwestii chciałbym się odnieść. Chciałbym prosić Pana Prezydenta o zbadanie tej kwestii 
związanej z ewentualnym udziałem Bielska-Białej w programie „Mieszkanie Plus”. To prawda, że jest 
pewna poprawa. Mniej ludzi – ja to obserwuję z innej strony – mniej ludzi przychodzi do mojego biura  
z prośbami o pomoc, z interwencjami w tych kwestiach, ale nadal się zdarzają i to nie są pojedyncze 
przypadki. Tak że jeśli istnieje jakaś możliwość zagospodarowania środków pochodzących z budżetu 
centralnego dla dobra naszej Gminy wydaje mi się, że warto byłoby z niej skorzystać, nawet w sytuacji 
poprawy pewnego położenia osób oczekujących na mieszkanie w Bielsku-Białej.  

Druga kwestia to upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej. Za tę inicjatywę chciałbym Panu Radnemu 
podziękować. Przypomnę, że Sejm i Senat Rzeczypospolitej podjęły takie uchwały. Proszę Państwa, warto 
pamiętać o naszych rodakach, którzy stracili życie w tak tragicznych okolicznościach i wydaje mi się,  
że taka uchwała Wysokiej Rady byłaby jak najbardziej na miejscu. 

Dziękuję uprzejmie.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Pośle.  

Bardzo proszę Pan Prezydent Jacek Krywult.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Pośle, 

po pierwsze to ja nie mam co sprawdzać, bo zgłosiliśmy sprawę i teraz to chyba Pan mógłby sprawdzić, 
dlaczego nasze Miasto nie znalazło się na tej liście, bo (...) nie wiem kto decydował o tym w tej chwili  
– (...) chyba centralnie to było decydowane, (...) w którymś Ministerstwie. Tak że ja nie mogę nic 
sprawdzić, bo my wystąpiliśmy. Siedemnaście miast – te które były tu przedstawione – zostały 
wytypowane, tak że tutaj ja nic nie mogę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz mieszkania budowane  
w ramach „Mieszkania plus” nie wchodzą w zasób Gminy. To jest budowanie indywidualne, to nie wchodzi 
w zasób Gminy – to żeby też była jasność. To nie jest zasób Gminy. To tak dla informacji Panie Pośle.   

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  
Ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Panie Prezydencie z informacji jakie posiadam, ten projekt pilotażowy to był jakby drugim elementem  
takiego projektu właśnie związanego z „Mieszkaniem plus”.  

(...) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa występowało do wszystkich Gmin z informacją na temat 
posiadanych przez nich gruntów, które można by było przeznaczyć na ten cel i to był pierwszy taki 
moment. Natomiast drugi moment programu pilotażowego, to był taki moment, w którym gminy 
posiadając już tę informację zaproponowały Ministerstwu współpracę i (...) chęć przystąpienia do takiej 
inicjatywy.  

Ja rozmawiałem z (...) reprezentantami Katowic oraz Tychów i właśnie to zostało przez nich potwierdzone. 
Przygotowując tę interpelację właśnie na ten temat się informowałem, jak wyglądała procedura. Być może 
do Pana nie dotarła taka informacja i (...) dlatego (...) zadałem to pytanie w tej interpelacji. Szkoda, że tak 
się stało, niemniej jednak ta druga część mojej interpelacji dotyczyła również zapytania do Pana 
Prezydenta, bo przecież nic nie kończy się na (...) tym pomyśle – tylko co dalej.  

(...) To, że stan budownictwa komunalnego, (...) remontów w naszym Mieście postępuje i to z dużym 
skutkiem pozytywnym, to należy uznać za fakt. I to jest oczywiste, bo ja pamiętam jak byłem 
Przewodniczącym Komisji w 2006-2010 Komisji Mieszkalnictwa, wtedy faktycznie był to bardzo, bardzo 
trudny problem. Dzisiaj dzięki naszym wysiłkom, ta sytuacja się poprawiła. Niemniej jednak Panie 
Prezydencie nie ma tygodnia, kiedy ludzie [nie] zgłaszają się do tego, żeby pomóc im w sprawach 
mieszkaniowych. 

Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że należy korzystać ze wszystkich nowych pomysłów. Ja myślę,  
że najwyższy czas Panie Prezydencie również podejść do tego, żeby nasz TBS zaczął też budować  
i przyjmować nowych mieszkańców, bo jak napisałem w swojej interpelacji, to jest kilka elementów, które 
poprawiają sytuację mieszkaniową.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny chciałbym tylko zwrócić uwagę, że ad vocem to minuta.” 

 
Radny Roman Matyja  
„I dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Pan Prezydent chciał się odnieść do tego.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Ja tylko proszę, żebyśmy nie mieszali spraw, bo teraz już budownictwo mieszkaniowe z „mieszkaniami 
plus” mieszamy – a to są zupełnie różne sprawy. 

Jeszcze raz powtarzam, my wystąpiliśmy. (...) Wojewoda prosił, daliśmy ten wykaz i nie wytypowano nas. 
Tak że tutaj nie mieszajmy spraw ogólnych mieszkaniowych ze sprawą „mieszkania plus”, bo jak 
powiedziałem, one nie wchodzą w zasób Gminy – to jest zupełnie na innych zasadach budowanie 
mieszkań. Nie mieszajmy tych spraw, bo to naprawdę jedno z drugim nie ma nic wspólnego.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Czyli podsumowując, złożyliśmy (...) akces, tylko nas po prostu nie wybrano. No i takie są fakty.” 

 
Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 

Miejskiej Bielska-Białej za 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę przechodzimy do punktu numer 5 - to jest informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 
dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za 2015 rok. 

Szanowni Państwo na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(wraz z późn. zmianami), podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych, w terminie  
do 30 października każdego roku, przedstawia radzie gminy informację o:  
 osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 
 nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem  

i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 
 działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych. 

Oświadczenia majątkowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.) na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 
złożyło w ustawowym terminie 24 Radnych. Wszyscy Radni Rady Miejskiej prawidłowo wykonali nałożony 
na nich obowiązek ustawowy. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała w 
tym zakresie nieprawidłowości. 

Realizując obowiązki ustawowe Przewodniczącego Rady Miejskiej, przekazałem oświadczenia majątkowe 
Radnych, wraz z kopiami zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 
poprzedni, do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędów skarbowych, czyli do:  
 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – w dniu 13 maja 2016 r., 
 Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – w dniu 11 maja 2016 r. 

Właściwe urzędy skarbowe, zobowiązane ustawowo do analizy danych zawartych w oświadczeniach,  
do dnia dzisiejszego nie wniosły zastrzeżeń co do treści oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej. 

Dodatkowo Wojewoda Śląski skierował do mnie informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych 
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej za rok 2015. Brzmi ona następująco:  
<<W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono co następuje:    
A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta:  

 Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 
 W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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B.  Odnośnie oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta:    
 Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 
 W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.>> 

I realizujemy dalej porządek obrad.” 

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 
2016 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 

najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2016r.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 6, to jest Sprawozdanie Nr 47 Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie 
realizacji Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania 
i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2016 r. 

Bardzo proszę o przedstawienie krótkie.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie składania sprawozdań przez Pana Prezydenta z realizacji 
podjętych zarządzeń w okresach kwartalnych, niniejszym przedstawiam sprawozdanie Pana Prezydenta  
z podjętych zarządzeń w III kwartale 2016 r.  

Pan Prezydent podjął 78 zarządzeń – wśród tych zarządzeń jest: 26 w sprawie służebności przesyłu,  
8 w sprawie służebności gruntowych, 24 zarządzenia dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych, 12 zarządzeń 
to zarządzenia w sprawie dzierżawy gruntów, 4 z zarządzeń to sprzedaże nieruchomości gruntowych,  
2 dotyczą oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i 2 z zarządzeń dotyczą nabycia nieruchomości.  

Bardzo dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Nad tym sprawozdaniem obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i obie Komisje przyjęły do wiadomości. 

(...) Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do przyjęcia tego sprawozdania.   

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

Informuję, że sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie.” 
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Ad 7 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2015 r.  

do 30.09.2016r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r. 

poz.199) oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości 

lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu  miejscowego lub jego zmianą) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 7, sprawozdania numer 48. W sprawozdaniu jest informacja Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. decyzjach, o których mowa 
w art. 37 ust. 6 i 7 [(naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3  
i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą)]. 

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Dorota Błasiak  
„Szanowni Państwo,  

decyzje w tej sprawie wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 

(...) W okresie od 1 stycznia 2015 do 30 września 2016 Wydział Urbanistyki i Architektury (...) 
przeprowadził 24 postępowania w sprawie naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

11 postępowań zakończyło się decyzjami naliczającymi opłatę – z czego 7 decyzji wydanych zostało  
w wyniku postępowań wszczętych z Urzędu i to było na kwotę 57 tys. (niecałe, ale na taką kwotę) – 
natomiast 4 decyzje zostały wydane na wniosek właścicieli nieruchomości gruntowych, które zostały 
złożone przed sprzedażą nieruchomości i to były decyzje na kwotę około 80 tys. złotych.  

Natomiast w 13 przypadkach postępowanie umorzono z uwagi na opinie rzeczoznawcy majątkowego  
o braku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Drugi rodzaj decyzji, który jest wydawany, realizuje Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, i w okresie  
od 1 stycznia 2015 do 30 września 2016 zostało przeprowadzonych łącznie 18 postępowań w sprawie 
roszczeń z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
W 3 przypadkach uznano roszczenia, w 1 zaproponowano nieruchomość zamienną. 5 postępowań jest  
w dalszym ciągu w toku – 2 z tych wymienionych spraw dotyczą postępowań sądowych, 1 została 
zakończona, a 2 pozostaje w toku.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Oczywiście nad tą informacją obradowała Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska obie Komisje przyjęły tę informację. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.   

Kto jest za przyjęciem informacji zawartej w SPR. Nr 48? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że informacja została przyjęta jednogłośnie.” 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu numer 8 – to jest Druk Nr 445 wraz z korektą – to jest podjęcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.” 

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

uchwała w zakresie zwiększenia budżetu, korekta. Korekta jest związana z zawartą w porządku obrad 
uchwałą w sprawie pożyczki na ograniczenie niskiej emisji. Jest konieczność zmiany w budżecie – chodzi  
o limit zobowiązań wynikający właśnie z (...) planowanej (...) pożyczki.  

Jeżeli chodzi o samą uchwałę, w tej uchwale proponuje się zwiększenie środków w dziale Transport  
– dotyczy to gwarancji ubezpieczeniowej, którą Miasto uzyskało z firmy, z uwagi na niewykonanie robót 
(...) przez wykonawcę i przeznaczenie (...) tych środków na naprawę dróg. 

Jeśli chodzi o Administrację to [jest] zwiększenie środków Rady Osiedla z tytułu darowizn, które uzyskała 
Rada Osiedla Straconka, z przeznaczeniem na potrzeby tej Rady.  

W zakresie Bezpieczeństwa otrzymaliśmy dotację z Funduszu – od Komendanta Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla tej jednostki. 

Jeśli chodzi o Oświatę są różne wpływy, z różnych tytułów, w tym największe kwoty dotyczą (...) 
planowanych projektów unijnych z udziałem środków. Chodzi tutaj o cztery szkoły, które wprowadzamy  
do budżetu w zakresie realizowanych projektów. 

Jeśli chodzi o Ochronę Zdrowia to są środki uzyskane również przez nasze Środowiskowe Centrum Pomocy 
z rozliczenia centralnego ogrzewania.  

W Pomocy społecznej darowizny dla  (...) Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Dom Pomocy 
Społecznej i Hospicjum również darowizny. I jeśli chodzi o MOPS to są dochody uzyskane z tytułu (...) 
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Te dochody będą przekazane na konto Wojewody. 

W zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej (...) również różne wpływy. (...) Głównie dotyczą Bielskiego 
Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży biletów  
i karnetów – z przeznaczeniem dla tej placówki.  

W zakresie Działu 900 – Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – tutaj są również różne wpływy. 
Między innymi zwrot kosztów pobytu zwierząt w Schronisku czy otrzymane nawiązki z przeznaczeniem dla 
tego Schroniska. Kolejne zadanie dotyczące również Działu 900 jest związane z Budżetem Obywatelskim, 
ponieważ została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, wobec tego przeznacza się 
je na zadanie również realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

Jeśli chodzi o Kulturę Fizyczną otrzymaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i konieczne jest 
wprowadzenie tego do budżetu.  

Kolejnym punktem jest zwiększenie wydatków na 1 mln 82 tys., w tym dotyczy to: promocji, 
przeznaczenie środków na Policję, Oświatę, w zakresie oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT-u. 

Pomoc Społeczna – tutaj są środki przeznaczone między innymi na dodatki mieszkaniowe, na koszty 
utrzymania mieszkańców naszego Miasta (...) na terenie innych powiatów, jak również na miejski program 
"Rodzina plus". 

Jeśli chodzi o Kulturę (...) – dotacja dla Galerii Bielskiej BWA i dotacja dla Książnicy Beskidzkiej  
na niezbędne remonty, które są możliwe jeszcze do wykonania w tym roku. Te wydatki proponuje się 
sfinansować ze zmniejszonych środków dotyczących przebudowy budynku przy Placu Ratuszowym 9, który 
nie będzie wykonany w tym roku w całości – ten zakres – i z oszczędności, które powstały  
na dokumentacji przyszłościowej [dla] dróg powiatowych w Miejskim Zarządzie Dróg.  
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Jeśli chodzi o zmniejszenia – zmniejszenie również dotyczy Oświaty, są to kwoty dochodów, które nie 
zostaną uzyskane w tym roku z tytułu wpłaty za żywienie w przedszkolach, jak i z wynajmu pomieszczeń  
i wobec tego konieczność jest zmniejszenia zarówno dochodów, jak i wydatków, które były planowane, 
sfinansowania tymi dochodami.  

Ta sama sytuacja dotyczy również Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. W związku z tym, że mamy tutaj 
projekty unijne, zmianie ulega załącznik numer 5, gdzie mamy te projekty wprowadzone do tego 
załącznika. I te zmiany również dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku dla nich z dotacją 
celową, jak i dotacją na wydatki bieżące, jak również zmianami (...) w samym planie finansowym tego 
Zakładu. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś.” 

 
Radna Barbara Waluś 
„Chciałam zapytać, w Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, dotacja dla Galerii BWA  
– 50 tys. konkretnie na co? I dotacja dla Książnicy Beskidzkiej 184 tys. – konkretnie na co, bym chciała 
wiedzieć. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Jeśli chodzi o Książnicę Beskidzką jest jeszcze możliwość w tym roku wykonania niezbędnych prac (...),  
remontów w tej placówce. Między innymi tutaj chodzi o wymianę szklanego fragmentu ściany 
wewnętrznej, wymiana rynien, zadaszenia, wymiana sygnalizacji PPOŻ, niezbędne odnowienie 
infrastruktury informatycznej. I ponieważ jest to możliwe jeszcze do wykonania w tym roku wobec tego  
te środki (...) proponuje się im przydzielić. 

Natomiast jeśli chodzi o Galerię Bielską (...) – Galeria wygrała dwa granty w konkursach Ministerstwa 
Kultury i konieczność jest dofinansowania tych projektów.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Pani Radna wysłuchała rozumiem odpowiedzi. 

Jeszcze jakieś pytanie, bardzo proszę. 

Tylko musi Pani poczekać aż się włączy mikrofon i powtórzyć, bo nikt nie słyszał poza mną, ale ja nie wiem 
co odpowiedzieć. (...) Pani Skarbnik wie. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Barbara Waluś 
„Dobrze. 

Jeszcze bym prosiła, na co jest ta dotacja dla BWA?” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„No właśnie mówiła Pani Skarbnik, tylko...”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Galeria wygrała właśnie dwa granty i to jest wkład własny z Ministerstwa – Ministerstwa Kultury.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Wkład własny na granty, Pani Radna. Żeby otrzymać resztę, trzeba włożyć wkład własny. 

Rozumiem, że ta odpowiedź Panią zadowala. 

Dziękuję.  

Nie widzę więcej pytań. Dodam, że nad projektem tej uchwały wraz z korektą obradowała Komisja 
Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego i opinia 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.” 
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Ad 9 
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 9, Druk Nr 446 – wersja II, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa,  

jeśli idzie o wersję II, ona się różni tylko pierwszym punktem w wydatkach, ale może od początku.  

Jeśli chodzi o dochody tu są drobne zmiany w zakresie dochodów, którymi dysponuje Miejski Zarząd 
Oświaty – chodzi o prawidłową klasyfikację przewidywanych wpływów. 

Natomiast jeśli idzie o wydatki – ten punkt pierwszy został dodany – jest konieczność przeniesienia 
środków:  
 na zadanie dotyczące wykonania Aneksu Uproszczonego planu urządzenia Lasu Komunalnego,  

w związku z wybudowaniem na terenie Koziej Góry kompleksu ścieżek rowerowych; jest to zalecenie 
Państwowej Straży Pożarnej  

 i na wymianę uszkodzonych wskutek wandalizmu szyb, w nowych wiatach przystankowych przy  
ul. Partyzantów i Mickiewicza. 

(…) Kolejny punkt dotyczy przeniesienia środków, którymi dysponują Rady Osiedla na inne cele; powstały 
w wyniku oszczędności. 

I następny punkt dotyczy z kolei wydatków MOPS-u, ponieważ MOPS posiada środki i uzyskał oszczędności 
na zadaniach, które nie będą w bieżącym roku wykonane w trzech działach. Proponuje się te środki 
przeznaczyć dla ZGM-u na utworzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, 
które nie są w pełni zdolne do samoobsługi i konieczne jest umieszczenie ich w takim mieszkaniu. 

Jeśli chodzi o kolejny punkt, dotyczy to ochrony środowiska. Środki z „ochrony środowiska” proponuje się 
przeznaczyć na (…) dofinansowanie termomodernizacji w budynku OSP przy ul. Karpackiej i do „Pomocy 
społecznej” na budowę kanalizacji do budynku Placówki (…) Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”, 
który należy do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

I kolejna zmiana dotyczy środków z Kultury i Sztuki, czyli z Wydziału – przeniesienie tych środków  
dla Miejskiego Domu Kultury na organizację imprezy Talizman sukcesu”. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Krótka informacja oraz podziękowanie.  

Sprawa dotyczy dofinansowania termomodernizacji dachu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy. 
Zostałem poproszony o to, żeby podziękować Panu Prezydentowi osobiście w imieniu właśnie Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Co prawda dla nas kwota 40 tys. nie jest wielką kwotą, niemniej jednak Straż 
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Pożarna od wielu lat starała się o dofinansowanie, próbowała w pewnym momencie samodzielnie zrobić  
tę inwestycję – no nie udało się. Dlatego z bardzo dużą przyjemnością dziękujemy i ja również, nie tylko 
Ochotnicza Straż Pożarna, bo inwestycja jest celowa, tym bardziej że spowoduje obniżenie kosztów 
użytkowania. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Prosiłabym o wyjaśnienie, przybliżenie, co to jest za organizacja imprezy „Talizman sukcesu”, na którą 
przeznacza się 10 tys. złotych.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę, bo tutaj jest pytanie, nie dlaczego wydajemy, tylko co to jest ta impreza. To może ktoś  
z Wydziału Kultury?  

Kto przedstawi Pani Radnej, na czym polega „Talizman sukcesu”?; impreza jest dopiero od kilkunastu lat.  

Pytanie brzmi: Na czym polega „Talizman sukcesu”. Bardzo bym prosił, aby odpowiedzieć Pani Radnej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan Michniowski odpowie.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

„Talizman sukcesu” to jest impreza, która jest robiona od wielu, wielu lat w domu Kultury w Hałcnowie  
i jest to przegląd zespołów artystycznych, nie tylko polskich, ale również i zagranicznych. (…) W tej chwili 
po prostu Prezydent zdecydował, że również obejmujemy to naszą dotacją i będzie to impreza miejska  
w tej chwili już. Tak że (…) występy będą również w innych miejscach dotyczących domów kultury i nie 
tylko domów kultury.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak. Ja tylko dodam, że jest to impreza z wieloletnią tradycją już, jeżeli chodzi o tę dzielnicę,  
co pewnie Pan Radny Szafarczyk może potwierdzić, bo spotkaliśmy się tam parę razy.  

Ale przechodzimy w takim razie do dalszego obradowania.  

Nie widzę głosów w sprawie, przypomnę, że nad tą uchwałą obradowały trzy Komisje: Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, Komisja Edukacji i Kultury oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– wszystkie opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
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 10, Druk Nr 447, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 - Wieloletniej prognozy finansowej. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tą uchwałą oprócz tego, że zmieniamy ogólną kwotę dochodów i wydatków w związku z wcześniejszymi 
uchwałami, wprowadzamy tutaj do tej uchwały zadania wieloletnie, czyli wszystkie te projekty, które były 
omówione już wcześniej w uchwale w sprawie zwiększenia budżetu, czyli te projekty oświatowe.  

Oprócz tego są jeszcze zmiany w zakresie (…) zmniejszenia limitu zobowiązań, w związku z zawartymi 
umowami, dla kilku umów, jak również przeniesienia pomiędzy zadaniami. Chodzi tutaj o dwa zadania, 
m.in. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii” a zadanie „Restrukturyzacja wraz  
z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii” – jest konieczność przeniesienia środków.  

Oprócz tego przeniesienia są pomiędzy zadaniami, które realizuje Miejski Zarząd Dróg, a także dotyczy 
tutaj wprowadzenia zadania, m.in. nieodpłatnej pomocy prawnej, którą będziemy realizować w przyszłym 
roku, ażeby można było rozpocząć procedurę już konkursową w tym zakresie.  

I zadanie tutaj jest również dotyczące Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zapewnienie 
środków na przyszły rok na to zadanie, celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z ubieganiem 
się o dofinansowanie.  

Oprócz tego są tutaj wprowadzone stypendia sportowe na przyszły rok żeby można było rozpocząć 
procedurę.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwałę podjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie poręczenia spłaty kredytu  
w rachunku bieżącym, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 435, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na dalsze trwanie poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

celem terminowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego, Szpital zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę o kredyt w rachunku bieżącym; umowa ta jest 
okresowo aneksowana. A wynika to z faktu, że Szpital wystawia faktury do NFZ-tu początkiem danego 
miesiąca, za świadczenia udzielone w miesiącu poprzednim, a faktury te mają 14-dniowy termin płatności  
i stąd środki wpływają do Szpitala już po terminie wypłaty wynagrodzenia. Stąd konieczność takiego 
kredytu. Bank m.in. wymaga poręczenia jego spłaty przez podmiot tworzący, czyli przez Miasto. 
Poprzednie takie poręczenie, w maju tego roku, udzielone było zgodnie z kompetencjami przez Prezydenta 
Miasta w trybie zarządzenia, ale z uwagi na fakt, że dalsze trwanie tego poręczenia przekracza rok 
budżetowy, jest to kompetencja Rady Miejskiej, stąd projekt uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja 
Budżetu, [Strategii] i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 11a 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim 

Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku Białej - samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11a, Druk Nr 450, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana 
Pawła II w Bielsku Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Druk Nr 450. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zwoływanie posiedzeń rady społecznej działającej w szpitalu, 
tryb jej pracy, podejmowania uchwał, określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony 
przez podmiot tworzący.  

W dniu 17 października 2016 br. Rada Społeczna podjęła uchwałę uchwalając taki Regulamin, który 
podlega zatwierdzeniu przez Radę, stąd projekt uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała (…) opinię pozytywną na temat tej uchwały. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 11b 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii -  Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11b, Druk Nr 451, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

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

„Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani, żeby wyłonić dyrektora, powołać komisję konkursową.  
(…) Ustawowo pisze kto w tym składzie powinien być, więc są przedstawiciele podmiotu tworzącego, (…) 
musi być w tym składzie również lekarz – jeden lekarz. I w związku z tym proponujemy właśnie żeby taką 
komisję powołać. (…) Po jej powołaniu ogłosimy konkurs i ona później w ramach działania konkursowego 
wyłoni dyrektora szpitala. Tyle.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy… 

Przepraszam jest głos, bardzo prosi Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”.  

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

„Chciałam [zadać] tylko jedno pytanie do § 1, kandydatury Pani dr Jolanty Czaplińskiej-Jaszczurowskiej,  
bo rzeczywiście jest lekarzem i jest przedstawicielem podmiotu tworzącego. O ile mi wiadomo Pani doktor 
pełni funkcję Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Urzędzie Wojewódzkim  
– bo nie wiem, czy to tak…? To nie jest organ tworzący naszego Szpitala.”. 

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

„Wręcz przeciwnie. To jest właśnie bardzo dobrze, bo jest również członkiem Rady Społecznej i zgodziła 
się być i ja mam prawo…”. 

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

„Znaczy ja tylko mam takie [pytanie], czy to po prostu nie jest jakiś błąd? Nie?”. 

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

„Nie, nie ma błędu. Staramy się żeby nie było błędu Pani doktor.”. 

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

„Dobrze, to dziękuję bardzo.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. 

W takim razie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2016. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 434, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizatorów zadań  
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, proponuje się przesunięcie środków, jakie pozostają  
w dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, celem jak najpełniejszego  
ich wykorzystania. Ta propozycja jest jako Załącznik do uchwały. 

Dodam jeszcze, że projekt konsultowany był z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych  
i uzyskał pozytywną opinię. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 432, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena Chodyniecka  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

program współpracy jest dokumentem, który jest uchwalany co roku, zgodnie z wymogiem ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to dokument, który określa zasady Gminy 
Bielsko-Biała z działającymi na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców organizacjami pozarządowymi. 
Nasz program powstał m.in. w oparciu o dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi, które 
co roku są przez nas zapraszane do (…) aktywnego włączenia się w proces tworzenia tego programu. 

Szanowni Państwo, program był poddany konsultacjom, trwały one od 16 do 30 września. W czasie 
konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu.  

W programie znajdziecie Państwo informacje na temat celu głównego i celów szczegółowych programu,  
na temat zasad i form współpracy – tutaj mamy na myśli współpracę pozafinansową i finansową.  

We współpracy pozafinansowej warto zwrócić uwagę na informację dotyczącą współpracy z tworzącą się 
właśnie Radą Działalności Pożytku Publicznego, jak również kontynuowanie projektu pod nazwą OWES 
Subregionu Południowego, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanego 
na wsparcie organizacji pozarządowych.  

Jeżeli chodzi o współpracę finansową to oczywiście zlecanie zadań publicznych wraz z przekazaniem 
dotacji na ten cel.  

W programie współpracy znajdziecie Państwo również informację na temat komisji konkursowych, 
priorytetowych zadań publicznych, a środki finansowe przeznaczone na realizację tego Programu zostały 
określone w wysokości nie mniej niż 5 milionów złotych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja Edukacji  
i Kultury – opnie opinie są pozytywne. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 429, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu na rok 2017. 

Bardzo proszę o przedstawienie Pana Naczelnika.”. 

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Marek Stańco 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

niniejsza uchwała wypełnia ustawowy obowiązek corocznego ustalenia wysokości opłat za usuwanie  
i przechowywanie, parkowanie pojazdów. Zaproponowano stawki określone w obwieszczeniu Ministra 
Finansów, są to stawki maksymalne. 

Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Naczelniku. 

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

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta przez Wysoką Radę.”. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 433, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

w celu ułatwienia wnoszenia opłat za postój w strefie, Miasto Bielsko-Biała wprowadza dodatkowe 
możliwości ich regulowania za pomocą parkomatów – będzie to testowo na rok na (…) Placu Wojska 
Polskiego – oraz wprowadza możliwość uiszczania tych opłat za pomocą telefonu komórkowego przy 
użyciu aplikacji mobilnej. Żeby te dodatkowe możliwości mogły zaistnieć należy dokonać stosownych 
zmian w podjętej już wcześniej uchwale, dlatego proszę o przyjęcie projektu przedmiotowej uchwały. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Co do uzasadnienia uchwały, wszystko jest tam jasne, mam tylko pytanie co do terminu.  
Kiedy – przynajmniej w przybliżeniu – można będzie zacząć korzystać, szczególnie z tych aplikacji 
mobilnych?”. 

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

„Jeśli chodzi o parkomaty i urządzenia mobilne, czyli te urządzenia, którymi będą dysponowali parkingowi, 
będzie to w momencie, kiedy tylko uchwała ukaże się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
Natomiast aplikację mobilną chcemy wprowadzić do końca roku. Trudno mi w tej chwili określić dokładny 
moment, będziemy informowali poprzez media.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 443, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie Panią Sobczak.”. 

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

„Dzień dobry. 

Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 
Projekt ten wprowadza zmianę polegającą na odstąpieniu od (…) planowanego wprowadzenia z dniem  
1 stycznia 2017 roku zmiany w zakresie gospodarowania odpadami na nieruchomościach 
niezamieszkałych, czyli to są firmy, przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej. 

Przypomnę, 22 marca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia zasad selektywnej zbiórki  
na terenie naszego Miasta o selektywną zbiórkę szkła – obok suchych i mokrych – wprowadzając 
jednocześnie vacatio legis na wejście tego przepisu: 1 lipca dla mieszkańców i nieruchomości letniskowych 
oraz 1 stycznia 2017 dla nieruchomości niezamieszkałych.  

Pierwsza część tej dyspozycji uchwały została wprowadzona – od 1 lipca zbieramy wszyscy szkło 
selektywnie, oprócz suchych i mokrych. Niemniej w trakcie wakacji Ministerstwo Środowiska wydało 
projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad selektywnej zbiórki na terenie całego kraju, 
obowiązujących w jednakowy sposób i obecnie trwają prace nad tym rozporządzeniem.  

Rozporządzenie to jest efektem fakultatywnego skorzystania przez Ministra Środowiska z dyspozycji 
ustawowej art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Tutaj Ministerstwo Środowiska 
chciałoby wprowadzić jednakowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całego (…) 
kraju. (…) Ponieważ jest to akt wyższego rzędu nad aktem prawa miejscowego, w związku z tym 
zasadnym jest odstąpienie od wprowadzenia planowanej zmiany na nieruchomościach niezamieszkałych  
i po opublikowaniu rozporządzenia w ostatecznym kształcie – który na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest 
znany – przemodelowanie systemu gospodarki odpadami w naszym mieście, dostosowanego do wymogów 
dla całego kraju, o ile oczywiście takie rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Dziękuję. 

Opinie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
są pozytywne. 

Informacyjnie dodam, że przeprowadzono też w zakresie tego punktu, przy którym jesteśmy i następnego, 
konsultacje społecznie w dniach od 7 do 11 października. W wyznaczonym terminie zgłoszono 1 uwagę, 
która nie dotyczyła przedmiotu konsultacji i została złożona na niewłaściwym formularzu. 

Również do tego punktu i następnego jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
która jest pozytywna. 
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta przez Radę.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 442, z podobnej tematyki – tak jak już wspominałem 
również jest pozytywna (…) [opinia] Powiatowego Inspektora Sanitarnego – tj.: Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponownie, bardzo proszę Pani Magdalena Sobczak.”. 

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

„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

ten projekt uchwały jest konsekwencją przyjęcia poprzedniego. Uchwała o zakresie świadczonych usług  
w zamian za opłatę reguluje kwestie – leżące po stronie Gminy – organizacyjne odbioru odpadów.  

W związku z odstąpieniem od wprowadzania selektywnej zbiórki szkła od stycznia na nieruchomościach 
niezamieszkałych, również tutaj należy uregulować w uchwale (…) kwestie wyposażenia w pojemniki, 
częstotliwości odbioru itp.  

Dodatkowo w tym projekcie uchwały znalazł się również zapis dotyczący godzin otwarcia i zasad 
funkcjonowania nowego PSZOK-u przy ul. Straconki 1. Przypomnę, PSZOK ten został otwarty w połowie 
kwietnia 2016 roku, a więc po poprzedniej uchwale w marcu, natomiast jest to pierwsza okazja, kiedy 
możemy to uregulować. Ustawodawca przewiduje, że w akcie prawa miejscowego zasady funkcjonowania 
PSZOK-ów na terenie danego miasta powinny znaleźć się w tym właśnie akcie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Nad uchwałą obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została jednogłośnie.”. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony 

powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 439, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania 
pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017". 

Bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

to już dziesiąta uchwała w sprawie realizacji Kompleksowego program ochrony powietrza atmosferycznego 
w zakresie ograniczenia emisji, realizowana (…) przy pomocy środków z pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku przyszłym chcemy, tak jak i w tym roku, 
doprowadzić do likwidacji 150 starych kotłowni węglowych, przy czym (…) najistotniejszą zmianą, która 
wystąpi – z poprzednimi latami – są wyższe wymagania dotyczące kotłów. Kotły montowane przez 
mieszkańców będą (…) musiały posiadać piątą, najwyższą klasę energetyczną, w związku z tym będą 
droższe o około 2 tys. złotych. Dlatego chcemy podnieść limit dotacji z poziomu 6 tys. na 7 tys. złotych,  
w związku z tym pożyczka, o którą występujemy, będzie wyższa niż w ubiegłym roku. W związku z tym 
bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie niniejszej uchwały.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego wydały opinie pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 

z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr (…) 440, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zadania  
pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego (…) w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania". 

Ponownie, bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

w zasadzie wypowiedziałem się poprzednio na ten temat. Ta uchwała po prostu dokonuje zapisów  
w regulaminach dotyczących przebiegu całego procesu wymiany kotłów w praktyce.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Również te same Komisje – czyli [Komisja Budżetu,] Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pozytywnie zaopiniowały tę uchwałę. 

Przystępujemy do głosowania.  

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 430, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry – na wniosek BINGO CENTRUM Sp. z o.o. 

Bardzo proszę.”. 
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Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

w związku z wykonaniem ustawy o grach hazardowych, podmiot ten zwrócił się do Rady Gminy  
o udzielenie opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej w Hotelu President.  

W związku z tym, że jest teraz pozytywna ta opinia, została już jako poprawka..”. 

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

„Autopoprawka.”. 

 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…autopoprawka, proszę o zaopiniowanie tej uchwały, podjęcie.”. 

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

„Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

ja proponuję żeby te cztery – chyba tu są – uchwały, żeby to razem rozpatrywać. Wczoraj na Komisji 
Budżetu dokładnie powiedzieliśmy, dlaczego są te nasze autopoprawki dla naszych opinii wcześniejszych. 
Po prostu, jeszcze raz powtórzę tylko, że myśmy otrzymywali w różnym okresie czasu – naprzód 
dostaliśmy tę pierwszą, więc było pozytywnie, a później następne – i nie znaliśmy na tyle szczegółów,  
bo (…) nie przyszły one w jednym czasie te wszystkie wnioski. Dlatego żeby były równe szanse  
dla wszystkich, żeby nie było, że kogoś faworyzujemy, proponujemy żeby opinia – bo my dajemy opinię  
o lokalizacji tylko – żeby była dla wszystkich lokalizacji pozytywna, a i tak Minister Finansów wybierze kogo 
będzie chciał i gdzie będzie chciał. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie,  

właśnie warto zauważyć, że na początku ta propozycja dotyczyła opinii negatywnej dla tych propozycji, 
teraz została zmieniona autopoprawką Pana Prezydenta, żeby pozytywna była ta opinia.  

Uważam, że jednak, jeżylibyśmy się odnieśli do lokalizacji, to lokalizacja kasyna gry w bezpośrednim 
sąsiedztwie jednego z największych przystanków i takiego węzła komunikacyjnego w centrum Bielska-
Białej, włącznie z tym, że jednak mnóstwo bielszczan (…) tam się przesiada, jeździ autobusami – nie widzę 
też tam możliwości parkingowych, samo centrum miasta – nie uważam żeby to była dobra lokalizacja. 
Dlatego nie poprę tych wniosków. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, że niezależnie od wniosków Pana Prezydenta, 
to Rada podejmuje uchwałą tę decyzję. I tak naprawdę, co do istoty, ona polega na tym, czy kasyno  
w mieście ma być czy ma go nie być – tak? W tej chwili jest, pewnie może być dalej. My dając zgodę 
wszystkim podmiotom i na wszystkie lokalizacje, dajemy po prostu wybór Ministrowi Finansów,  
bo to on wskaże, w którym miejscu i która firma będzie tego typu działalność prowadzić. 

Dodam, że – bo to dotyczy wszystkich kolejnych uchwał z tej serii, bo ich jest cztery, a jedna jest 
wprowadzona na dzisiejszą sesję – będziemy głosować oczywiście osobno, a opinia Komisji Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego do tych projektów z autopoprawką jest pozytywna. 

Zatem przystępujemy do głosowania, Druk Nr 430. 

Kto jest za pozytywną opinią wraz z autopoprawką Pana Prezydenta? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
o lokalizacji kasyna gry – wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„Przechodzimy do punktu 22, Druk Nr 444: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: FORGAME Sp. z o.o. 

Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią dla tej firmy? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„I przechodzimy do ostatniej z tej serii uchwały, to jest punkt 22a, Druk Nr 452: Podjęcie uchwały  
w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: TULLOS 
INVESTMENT Sp. z o.o. 

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

Informuję, że ta uchwała również została podjęta.”. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 618/6 i 1329/2, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy S. Moniuszki 18 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako 

działka 1247 

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

„(…) W związku z usunięciem punktu 23 przechodzimy do punktu numer 24, Druk Nr 441, tj.: Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działki 618/6 i 1329/2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy  
S. Moniuszki 18 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1247. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz 
współwłaścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku.  
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Jest to regulacja związana z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli zbycie gruntu wokół 
budynku w celu stworzenia działki budowlanej, dlatego że wcześniej ta nieruchomość została zbyta  
po obrysie. Wszyscy właściciele wyrazili wolę nabycia, w związku z powyższym proszę o podjęcie tej 
uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że opinia 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.”. 

 
Ad 24a 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  

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

„Przechodzimy do punktu 24a, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Śląskiego. Przedmiotem postępowania było uznanie przez Wojewodę Śląskiego, że uchwała 
Rady Miejskiej podjęta przez Państwa w sierpniu 2016 roku w sprawie wniesienia aportu  
do Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA w postaci węzłów cieplnych, została wydana z naruszeniem 
przepisów prawa – w pierwszej kolejności co do kompetencji Rady do podjęcia tej uchwały, jak również  
w zakresie przedmiotu tego aportu.  

Uznajemy, proponujemy Wysokiej Radzie wniesienie skargi na to rozstrzygnięcie, albowiem wydaje się  
ta skarga zasadna, bo zarówno co do zarzutu Wojewody w tym rozstrzygnięciu, jakoby Rada Miejska nie 
posiadała kompetencji, trudno się z tym zgodzić, albowiem ustawa o samorządzie gminnym i uchwała 
Rady Miejskiej podjęta w sprawie wnoszenia aportu jest podstawą do podjęcia takiej uchwały. Jak również 
w tym zakresie, w którym Wojewoda uznał jako podstawę również do uznania tej uchwały za niezgodną  
z przepisami w zakresie przedmiotowym – tzn. uznając, że te węzły stanowią część Przedsiębiorstwa i nie 
mogą być przedmiotem wniesienia aportu – wydaje się, że (…) Pan Wojewoda nie uwzględnił Art. 49 § 2 
Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli (…) koszt wybudowania urządzeń został poniesiony przez 
podmiot, to zarówno ten podmiot, jak również przedsiębiorstwo, jeżeli włączą się do tych urządzeń, mają 
prawo do uregulowania tego właśnie, tutaj w tym wypadku w formie aportu.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną w sprawie tej uchwały. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie 

Hałcnów 

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

„Przechodzimy do punktu 25, Druk Nr 437: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej  
i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

przedstawiam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do planu miejscowego dla dwóch wydzielonych 
obszarów, niedużych obszarów, położonych w rejonie wschodniej obwodnicy, czyli drogi S1, na południe  
od ulicy (…) Witosa.  

Te dwa obszary wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości, którzy w latach ubiegłych złożyli takie 
wnioski, w sprawie zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Te tereny, zgodnie  
z obowiązującym dotychczas planem, mają zapis mówiący o zakazie zabudowy mieszkaniowej. Plan ten 
był zrobiony w okresie, kiedy obwodnica wschodnia, czyli droga ekspresowa, była dopiero projektowana  
i prognozowana na tym etapie prognoza środowiska przewidywała, że poziom hałasu będzie wykluczał 
możliwość zlokalizowania tam zabudowy mieszkaniowej.  

Dokonana analiza porealizacyjna, już w trakcie funkcjonowania drogi ekspresowej, wykazała że te działki 
objęte tym projektem znajdują się poza obszarem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu,  
co umożliwi w praktyce przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe, biorąc szczególnie pod uwagę,  
że – tak jak tutaj widać na (…) mapce3 – w sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne. Również taką 
zmianę planu dopuszcza obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, które przewiduje dla tych terenów dopuszczenie zarówno funkcji mieszkaniowej,  
jak i usługowo-produkcyjnej. Tak więc w toku analizy wniosków zostało przyjęte, że te wnioski będą mogły 
być pozytywnie rozpatrzone, stąd projekt uchwały. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinia jest 
pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej 

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

„Przechodzimy do punktu 26, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

projekt uchwały dotyczy obszaru, który już wielokrotnie był objęty planami zmieniającymi się.  
Było to związane z projektowanym przebiegiem tzw. ulicy Nowo Piekarskiej, która przecinała ten wskazany 
tutaj4 obszar…”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…po przekątnej, ograniczając możliwość jego zagospodarowania zgodnie z dotychczasowym sposobem, 
tzn. na cele usługowo-produkcyjno-magazynowe. Obecnie została dokonana zmiana Studium. 
Obowiązujące Studium, łącznie z tymi właśnie dokonanymi zmianami, przewiduje że ten teren już nie 
będzie przeznaczony pod budowę ulicy Nowo Piekarskiej, w związku z tym, zgodnie z tym planem, 
przewiduje się możliwość przeznaczenia tego terenu (…) – tak jak tutaj widać – (…) w całości na cele  
 

                                                             
4 Prezentacja. 
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zabudowy produkcyjno-usługowej, oczywiście z wyłączeniem ulicy, istniejącej ulicy Rzeźniczej – tutaj  
w tym rejonie. Tak więc użytkowanie tego terenu będzie zgodne z dotychczasowym sposobem, wieczyści 
użytkownicy tego terenu będą mogli dokonywać tam rozbudowy tych istniejących obiektów,  
ich przebudowy czy budowy nawet nowych obiektów. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Chciałbym zapytać, na czyj wniosek przystąpiono do dokonania tych zmian.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„W tym wypadku użytkownik wieczysty tego terenu czy użytkownicy wieczyści tego terenu nie składali 
wniosku, natomiast toczy się postępowanie sądowe z pozwu wieczystego użytkownika o przyznanie 
odszkodowania z tytułu ograniczenia w możliwości korzystania z nieruchomości. I Gmina tutaj podejmuje 
działania z własnej inicjatywy, aby te roszczenia po prostu nie były uzasadnione.”. 

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

„Uwzględnić.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Właśnie w tej sprawie tej roszczeń – jeżeli byłby Pan łaskaw rozszerzyć ten temat, ponieważ my wiemy, 
że w momencie, kiedy mieliśmy projekt budowy Nowo Piekarskiej to już ten właściciel tam miał pewnego 
rodzaju roszczenia. Jakby Pan historycznie nam omówił to, jaki jest stan faktyczny dzisiaj, czego domaga 
się i jaki skutek będzie miał ten zmieniony plan. Czy mamy stuprocentową pewność, że jeżeli zmienimy,  
to miasto nie zapłaci odszkodowania?”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie mogę odpowiedzieć, że stuprocentową pewność będziemy mieć, niemniej niewątpliwie sąd będzie 
musiał wziąć pod uwagę stan jaki mamy na dzień dzisiejszy. Oczywiście sąd również będzie – badając  
tę sprawę – rozpatrywał to pod kątem tego jaka była sytuacja właśnie w tym przebiegu historycznym. 
Niemniej fakt, że na dzień dzisiejszy właściciele czy użytkownicy wieczyści tego terenu nie będą mieli 
żadnych ograniczeń w użytkowaniu, jak również fakt, że wyroki sądu w tej sprawie były różne – na różnym 
szczeblu zapadały zarówno korzystne dla Gminy wyroki, jak i niekorzystne – te wszystkie okoliczności 
powodują, że bardzo trudno zwyrokować tutaj jednoznacznie jak potoczy się to postępowanie. Niemniej  
na pewno – to mogę powiedzieć – ta sytuacja, że plan już nie przewiduje tych ograniczeń, będzie tutaj 
miała istotne znaczenie.”. 

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

„Dziękuję. 

Ponownie Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Ja chciałbym dowiedzieć się jakie roszczenia, jakie argumenty miał wieczysty użytkownik do tej pory  
i jakie były wyroki sądu do tej pory.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński się tutaj…”. 

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

„Panie Radny, 

pomijając jakby fakt, że to jakby nie jest przedmiotem tutaj tej dyskusji, roszczenie opiewa na kwotę  
10 mln zł, ale to nie jest… – kompletnie nieistotne, dlatego że roszczenie, jak Pan wie – przy zwłaszcza 
zwolnieniu z kosztów, w tym przypadku przez sąd – można dobrowolnie zwiększać w nieskończoność. 
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Natomiast na pewno po zmianie tego planu wytrącimy główny argument, że użytkownik wieczysty nie 
może w sposób dotychczasowy prowadzić przez siebie działalności, dlatego że po prostu w związku  
z odstąpieniem od realizacji tej inwestycji przywracamy plan, który obowiązywał tam do tej pory. 
Oczywiście musiało to być poprzedzone wcześniej zmianą Studium i dlatego taka to jest troszkę 
nieciągnąca się historia, bo tam co jakiś czas Państwa tutaj uraczamy informacją dotyczącą ulicy 
Rzeźniczej i tzw. inwestycji Nowo Piekarskiej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Pan Radny Matyja – ad vocem ma wciśnięte.”. 

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

„Dziękuję za tę odpowiedź, bo ona jakby daje mi spojrzenie na to. Dlatego dla mnie ważne było, żeby 
jakby wyrzucić argument, którym się posługiwał; ale do tej pory to tak, można powiedzieć, pośrednio Pan 
Prezydent odpowiedział. Czyli jak dobrze z tego rozumiem, wieczysty użytkownik miał roszczenie w postaci 
tego, że plany, które do tej pory robiliśmy, blokowały mu inwestowanie albo też użytkowanie czy rozwój.  
I chciałbym uzyskać potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli że zmieniając ten plan 
pozwalamy mu rozbudowywać, użytkować i zapewniamy funkcjonowanie dotychczasowe.”. 

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

„Wydaje mi się Panie Radny, że taka była moja odpowiedź. Potwierdzam.”. 

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

„Dobrze. 

Rozumiem, że Panowie uzgodnili już stanowiska i można przejść do głosowania, bo nie widzę głosów  
w sprawie. 

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

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy pełnym składzie Rady – to, co na dzisiejszej sesji jest 
rzadkością.”. 
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Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej 

(uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.) 

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

„27 punkt przez nami, Druk Nr 448: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi… 

O przepraszam bardzo – tak dziękuję tutaj za wsparcie – przechodzimy do punktu numer 26a, dzisiaj 
wprowadzonego do porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej  
w Bielsku-Białej (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 90 poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.). 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

projekt zmiany obowiązującego planu dotyczy terenu położonego przy ulicy Wyzwolenia, po północnej 
stronie torów kolejowych, między tymi torami a potokiem Krzywa.  

Ten teren w większości – począwszy tu od ulicy Wyzwolenia, gdzieś do tego rejonu5 – w większości jest 
użytkowany przez firmę Shiloh Industries, która użytkuje istniejące tam obiekty; kiedyś tam był zakład 
Bulten Odlewnia Metali Nieżelaznych. Firma ta ma plany rozwoju produkcji. Obowiązujący plan tutaj 
stwarza jednak barierę w postaci zapisów mówiących o zakazie lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd (…), na wniosek właśnie tego użytkownika terenu, potrzebna 
zmiana tego zapisu, tak aby tej firmie umożliwić dalszy rozwój, stworzenie dodatkowych miejsc pracy  
i rozwój produkcji – trzeba podkreślić, bez jakiejś istotnej rozbudowy istniejących obiektów; bo tu w tym 
wypadku chodzi w zasadzie o zmianę technologii, o montaż dodatkowych urządzeń w istniejących 
obiektach, ale to powoduje, że skala produkcji będzie znacząco zwiększona.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja rozumiem, że niebezcelowy był zapis dotyczący znaczącego oddziaływania na środowisko w tym 
rejonie, bo trzeba zwrócić uwagę w zapisie – w tej uchwale mówimy o podniesieniu o ponad 100%, 
powiększeniu terenu, który będzie mógł być zainwestowany. W tej chwili zainwestowane jest na poziomie 
– rozumiem, że ta pierwsza część6 – czyli około 4 ha; mówimy teraz o ponad 4 ha terenów dalszych. 
Niestety doświadczenie pokazuje, że często jak (…) firma występuje o warunki oddziaływania, jakby 
wyłącza się i dotyczy tylko warunków oddziaływania dla siebie, dla swojej działalności, w danej części,  
w danej działce występuje. Często nie jest brane pod uwagę oddziaływanie (…). Trzeba brać pod uwagę 
cały ten teren kilkunastohektarowy i na pewno będzie to bardzo duża uciążliwość dla mieszkańców ulicy 

                                                             
5
 W tym punkcie prezentacja medialna. 

6 Odwołanie do zdjęcia. 
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Magnolii, Jarzębinowej, Lawendowej, aż po ulicę Orchidei. Jeżeli wchodzimy w teren i wchodzimy  
w pozwolenie na rozwój działalności, która będzie jeszcze bardziej oddziaływała na środowisko, to takiej 
zgody w tym rejonie nie powinno być. Trzeba zwrócić uwagę też na nachylenie terenu – tam jest zbocze 
(…), gdzie wszelkie oddziaływania naprawdę mają dużo większy zasięg niż na płaskim terenie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan się odniesie najpierw – Pan Ptaszkiewicz.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałbym tutaj [powiedzieć] – może to niezbyt dokładnie powiedziałem czy zostałem trochę źle zrozumiany 
– to, że firma Shiloh użytkuje faktycznie tylko do tego miejsca, to nie znaczy, że ona ma plany poszerzenia 
tej działalności również w tej części. Ten wyznaczony obszar, jego granice wynikają tylko wyłącznie z tego, 
że takie jednostki planu zostały ustalone w tym obowiązującym od kilku lat planie. Ponieważ zapisy 
dotyczące zmiany ustaleń będą dotyczyły tych konkretnych jednostek, w związku z tym granicami 
musieliśmy objąć całe te jednostki. Firma Shiloh absolutnie nie przewiduje zwiększenia obszaru swej 
działalności i tak jak powiedziałem, nie przewiduje również istotnego zwiększenia kubatury istniejących 
budynków. Ta modernizacja czy (…) rozwój tego zakładu będzie następował poprzez zmianę technologii, 
zmianę urządzeń, a nie poprzez zwiększenie powierzchni czy zwiększenie kubatur.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę, ad vocem Pan Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja rozumiem, że jeżeli zmiana technologii to nie na lepszą, tylko na bardziej uciążliwą, bo taki zapis  
w planie zmieniamy, czyli idziemy w drugą stronę. To jest jedno. Ale czy jeżeli mówimy o tych dwóch 
jednostkach, czy nie umożliwi to w przyszłości rozbudowy po prostu? (…) Rozumiem, że w tej chwili to jest 
pierwszy krok, ale uważam, że firma, która będzie miała możliwość i takie zapisy w planie i grunt,  
to będzie mogła się w przyszłości rozbudować.”. 

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

„Momencik.  

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

„Szanowni Państwo,  

bo już widzę znowu ta dyskusja idzie w jakąś taką dziwną stronę. Proszę przeczytać dokładnie 
uzasadnienie uchwały (…). Firma Shiloh chce w ramach kubatury, która jest wybudowana, dostawić dwie 
maszyny. Ochrona środowiska ma to do siebie, że jeżeli mamy moce produkcyjne, które są określone  
w rozporządzeniu na sztywno, powiedzmy tam do 20 ton dziennie, jak mamy 20 ton i 100 kg, to one 
przekraczają. W związku z powyższym, że firma chce dostawić (…) nowe dwie maszyny, które przekroczą 
po prostu tę normę, w ramach swojej kubatury niezbędne jest po prostu zwiększenie. Projekt tutaj, znaczy 
uzasadnienie dokładnie o tym mówi, że <<Zakłada się, że zostanie utrzymane przeznaczenie terenu dla 
funkcji usługowo-wytwórczych, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem miejscowym. Przewiduje się 
natomiast zmianę warunków zagospodarowania, mającą na celu umożliwienie dalszej rozbudowy  
i modernizacji istniejącego zakładu produkcyjnego.>>. I ta zmiana umożliwi przede wszystkim <<montaż 
kolejnych urządzeń technologicznych, pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz 
zatrudnienia, bez istotnego zwiększania kubatury obiektów budowlanych>>. I to jest jakby istota tej 
sprawy. Ja powiem szczerze, bo akurat tutaj jeżeli Państwo chcieliby się dowiedzieć więcej, akurat widzę 
Pana Prezesa, który już nam w ramach Urzędu jakby robił prezentację, jeżeli Państwo chcieliby się 
dowiedzieć coś więcej na ten temat, to Pan Prezes jest gotowy tutaj przedstawić swoje argumenty.”. 

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

„Tak, tylko po kolei, bo wtedy Pan Prezes powinien zgłosić wniosek o chęć zabrania głosu w tym punkcie 
przed sesją, natomiast myślę, że warto Pana Prezesa wysłuchać. Ale taki wniosek muszę po prostu 
przegłosować i w każdym momencie mogę. Dlatego składam wniosek formalny w takim razie o udzielenie 
głosu Panu Prezesowi w tym punkcie, abyśmy mieli większą wiedzę na ten temat.  

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

Panie Prezesie, jednogłośnie. 

Zapraszam. Proszę o przedstawienie swojego stanowiska.”. 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry.  

Szanowni Państwo,  

bardzo dziękuję za głos. Tak jak tutaj było powiedziane, zamierzamy dalej inwestować. Obecnie kończymy 
bardzo znaczący etap inwestycyjny w bielskim zakładzie. Zwiększyliśmy moce produkcyjne o 40% i to jest 
w ramach obecnych pozwoleń i w ramach obecnego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy plany 
inwestycyjne i firma cały czas ma nowych kontrahentów, którzy by chcieli kupować u nas produkty  
i chcieliby rozwijać się wspólnie z naszym bielskim zakładem, jednakże obecny plan zagospodarowania 
przestrzennego uniemożliwia nam wystąpienie z wnioskiem nawet o rozwój inwestycyjny – tak że nawet 
nie możemy zapytać, czy możemy kupować dalsze dwie maszyny.  

Obecny teren, jak Państwo tutaj widzieliście na mapie, to jest teren którym dysponujemy i nie zamierzamy 
więcej tego terenu dokupować, ponieważ właściciele gruntu i nawet te tereny, które są dalej, już są poza 
naszym zasięgiem. W związku z tym ten zakład, który jest przy Wyzwolenia, to jest zakład, który  
w ostatecznej formie tak będzie wyglądał. To, co chcemy zrobić i to, co planujemy zrobić do 2019 roku  
to jest dołożenie dwóch dodatkowych maszyn odlewniczych i to jest nowa technologia. Ta technologia  
nie wpływa znacząco na środowisko ani na naszych sąsiadów. W zasadzie zakład, odlewnia magnezu jest 
mniej uciążliwa, jeżeli chodzi o sąsiadów, niż sama tłocznia, która też jest na tym samy terenie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezesie, bo może nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się firma, w sensie jaki produkt produkuje  
– żebyśmy wiedzieli.”. 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest. Zajmujemy się dostarczaniem komponentów do samochodów. To są komponenty tłoczone  
ze stali i z aluminium, jak również – i to jest nasza główna część działalności w Bielsku – jesteśmy bardzo 
nowoczesną, jedną z nielicznych odlewni na świecie, odlewni magnezu. To jest bardzo nowoczesny 
materiał, który wykorzystany jest głównie przez producentów samochodów ekskluzywnych – tj.: Jaguar, 
Land Rover, Mercedes, Audi czy BMW – i głównie z tymi klientami się teraz rozwijamy i ci klienci dalej chcą 
tutaj od nas kupować te produkty.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezesie. 

Z mojej obserwacji wynikało – na razie udzielę głosu Radnym – że Pani Małgorzata Zarębska była pierwsza 
wcześniej.  

Tak że bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska w tej sprawie. 

Może Pan sobie usiąść na razie.”. 

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

„Chciałam zapytać, bo z tego co słyszę to intencją na ten moment firmy nie jest zagospodarowanie tego 
terenu będącego przedmiotem planowanej zmiany w planie zagospodarowania, ale tutaj to są tylko  
i wyłącznie deklaracje. Czy w związku z tym, że zmienimy ten plan może to oznaczać, że jednak te tereny 
będą przedmiotem dalszego uprzemysłowienia? Proszę mi wierzyć, że mieszkam w okolicy i da się odczuć 
mocne nasycenie zakładami w tej okolicy. Stąd przychylam się tu do słów Pana Przewodniczącego Drabka, 
że wydaje mi się, że byłoby to z niekorzyścią – pomimo faktu, że jestem absolutnie za rozwojem  
i tworzeniem nowych miejsc pracy – na niekorzyść mieszkańców.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Być może nie uważałem na lekcjach albo zawodzi mnie pamięć, ale nie przypominam sobie, aby na Komisji 
padły słowa o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Czy Pan byłby uprzejmy rozwinąć ten temat,  
w świetle szczególnie tego, co Pan Prezes powiedział?”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odnosząc się do tej kwestii chciałem zwrócić uwagę, że w tekście uchwały, projektu uchwały, jest 
szczegółowo wymienione, że ta zmiana dotyczy § 7 pkt 1 lit. f. To precyzyjnie określa, że dotyczy  
to właśnie tych kwestii.”. 

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

„Czy mógłby Pan ten paragraf przytoczyć dokładnie? – którego dotyczy.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Paragraf 7 pkt 1 lit. f uchwały tej obowiązującej od 2008 roku mówi o zakazie lokalizacji inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Tu jest dość taka istotna kwestia, bo – z tego co rozumiem – Radni na posiedzeniu też Komisji 
merytorycznej nie mieli takiej informacji, taka jak była przedstawiona przez Pana Prezesa i teraz przez 
Pana Projektanta. To jest raz. 

Dwa. To jest projekt, który został dzisiaj wprowadzony do porządku obrad, czyli też w takim trybie 
ekstraordynaryjnym.  

Trzy. Mówimy, patrzymy na ten zapis, prawdopodobnie nie byłoby takiej dyskusji, gdyby ten plan dotyczył 
tylko i wyłącznie tego, o czym mówi Pan Prezes, czyli zakresu objętego zakładem. Jeżeli mówimy o tym 
terenie – ponad kilkuhektarowym, czterohektarowym – to, to że firma (…) obecnie funkcjonująca w tym 
terenie nie będzie prowadziła takich działań, nie blokuje właścicielom tych gruntów sprzedać  
na jakąkolwiek inną działalność jakiejkolwiek innej firmie i ten teren przeznaczyć pod działalność, która 
będzie mogła znacząco oddziaływać na środowisko.  

Dlatego uważam, że tutaj trzeba bardzo poważnie się nad tym zastanowić i albo ograniczyć teren, który 
ma ten plan obejmować, albo podjąć jakieś działania wyjaśniające szczegółowo plany i zapisy, które 
miałyby być zmienione w tym planie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ja chciałbym zauważyć, że my mówimy o tym, że chcemy podjąć uchwałę o przystąpieniu do planu.  
Co tam będzie, to będziemy decydowali w trakcie tej procedury. I teraz to jest takie już straszenie się,  
że będzie tam jakaś tragedia. Rozpoczynamy procedurę od przystąpienia do sporządzenia planu i to jest 
pierwszy etap. Natomiast główną jakby przesłanką do tego żeby przystąpić jest tylko i wyłącznie rozwój 
tego zakładu, w tym zakresie, że będą mogły zostać zwiększone moce produkcyjne, po prostu poprzez 
dokupienie dwóch maszyn. Bo tak to jest niestety właśnie z rozporządzeniem, które mówi o oddziaływaniu 
na środowisko – są wpisane tam sztywne normy – i albo coś potencjalnie oddziaływuje, albo zawsze 
oddziaływuje. I w zależności od tego jaka to jest moc (…), w przypadku tych znacząco oddziaływujących 
po prostu (…) są robione analizy środowiskowe, które w tym przypadku będą wykonane i one stwierdzą 
potencjalnie, czy takie oddziaływanie jest czy go nie ma.”. 

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

„Bardzo proszę (…) – ad vocem – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie,  

tylko tak jak mówiłem (…), doświadczenie niestety pokazuje, że jak już zrobimy ten pierwszy krok  
to potem już dosyć trudno ta procedura wygląda, jeżeli chodzi o uwagi, uwagi mieszkańców, spotkania itd. 
Warto przystępować do takich planów, które będą jakby zgodne z wolą i Urzędu, i mieszkańców, i (…) tak 
jak mówię firmy. Jestem zwolennikiem rozwoju, funkcjonowania działalności, ale tak jak mówię, tutaj 
możemy otworzyć kolejnych kilka hektarów do zagospodarowania, co nie jest niezbędne do osiągnięcia 
celu, jaki ma obecnie Wnioskodawca. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Też w trybie ad vocem Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

proszę się nie dziwić, że interweniujemy od razu, bo jesteśmy nauczeni doświadczeniem między innymi 
Lipnika, że należy to robić właśnie adekwatnie wcześniej. To pierwsza sprawa.  

A druga – mam pytanie – czy naprawdę nie ma jakieś innej możliwości, która spowodowałaby możliwości 
rozwojowe firmy, skoro nie ma ta firma takich aspiracji by zagospodarować ten teren, żeby właśnie się 
pod tym kątem rozwinęła, a my nie zmieniamy tego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie sądzę 
żebyśmy takiego rozwiązania nie znaleźli.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli to jest pytanie do Pana Prezesa, rozumiem.”. 

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

„Tak. Tak to jest pytanie.”. 

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

„Czy Pan Prezes chce odpowiedzieć? Będzie nam miło – bardzo proszę, bo to jest pytanie już  
do zarządzającego firmą.”. 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak odpowiadając generalnie, jedyne plany rozwojowe, firma jakie może mieć, to są plany związane  
z zakupem i dołożeniem dodatkowych mocy produkcyjnych. Możemy poprawiać technologię, ale  
ta technologia, którą tutaj stosujemy w bielskim zakładzie, to jest najnowocześniejsza technologia  
na świecie, tak że nie jesteśmy w stanie szybciej produkować. Nawet chcąc szybciej produkować 
musielibyśmy i tak, i tak wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia środowiskowego, co by było 
uniemożliwione przez obecny plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tutaj obowiązują nas 
normy i ilość materiału, który przetapiamy i produkujemy w skali roku. I to jest jedyne ograniczenie,  
o którym tutaj mówimy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezesie. 

Szanowni Państwo, muszę stać na straży Regulaminu naszych obrad – kilkukrotne zgłaszanie się w tej 
samej sprawie jest już przesadą i dlatego zgłoszę się sam pierwszy raz do dyskusji.  

Szanowni Państwo, 

tak daleko posunięta ostrożność – tzn. wyrokowanie jaki będzie plan w momencie, kiedy do niego 
przystępujemy – jest chyba za bardzo, moim zdaniem oczywiście, daleko idąca. Proszę pamiętać, że plan 
będzie wykładany – i to wielokrotnie – i tam są uwag. Ja nie wiem, bo pracujemy w tej samej Radzie,  
ja nie wiem, dlaczego Państwo macie takie przykre doświadczenia? Pamiętam wiele planów, które nie 
doszły do skutku, w wyniku właśnie protestów i uwag mieszkańców. I my jesteśmy od tego, żeby  
je uwzględniać bądź nie uwzględniać i wtedy będziemy o tym dyskutować – tak? (…) Jedyne pytanie, które 
mam, co jeżeli – bo być może czegoś nie wiem, brakuje mi wiedzy – jeżeli w ramach istniejącej kubatury, 
struktury te dwie linie mają być dołączone, dlaczego zmiana planu dotyczy całego terenu? To bym chciał 
tylko usłyszeć.  

Bardzo proszę, Pan Prezydent nawet widzę jest gotowy mi odpowiedzieć.  

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

„Znaczy ja nie rozumiem: <<dlaczego całego terenu>>. To, co mamy go podzielić?”. 

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

„Jeżeli można by było zdjęcie rzucić, to powiem, o co mi chodzi. 

Tak: jest część zabudowana – mówiąc w uproszczeniu. Część niezabudowana – ta większa. Rozumiem,  
że zmiana planu dotyczy całości zakreślonej na czarno.”.7 

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

„To Pana Projektanta poproszę o odpowiedź.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja to już tutaj nadmieniłem, że te zakreślone obszary, w tych właśnie takich granicach, to są granice 
jednostek planu tego obowiązującego do 2008 roku.”. 

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

„A zmiana dotyczy?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„A zmiana dotyczy właśnie… – zapis w tym § 7 pkt 1 dotyczy właśnie tych jednostek, więc jeżeli…”. 

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

„Obu.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tych. Obu.”. 

 

                                                             
7 Odwołanie do slajdu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli wszystkiego na czarno.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak że jeżeli zmieniamy zapis to on będzie dotyczył obu tych jednostek. Przy czym trzeba podkreślić,  
że zakład, firma Shiloh w tej chwili użytkuje do tego miejsca mniej więcej, cały ten teren potąd – czyli 
posiada grunty w obu tych jednostkach. Natomiast my, chcąc wydzielić grunty firmy Shiloh, musielibyśmy 
(…) praktycznie zrobić nowy plan, a chcieliśmy tutaj przyjąć taką najprostszą metodę…”. 

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

„Szybszą ścieżkę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…mianowicie tylko zmieniając jeden punkt w zapisie planu. Wydawało nam się, że to jest najprostsza 
metoda osiągnięcia tego celu, co rzeczywiście powoduje, że ten zapis będzie obowiązywał również w tej 
części, która nie jest w użytkowaniu firmy Shiloh Industries. Ale w toku kształtowania tego projektu 
planu…”. 

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

„Niestety mamy wniosek formalny, spodziewam się jaki. 

Pan Przewodniczący Drabek złożył wniosek formalny i on musi być najpierw przegłosowany. 

Bardzo proszę o zgłoszenie.”. 

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

„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

w związku z tym, z dyskusji jaka wyniknęła i z tego, że prawdopodobnie będzie mnóstwo uwag, mnóstwo 
problemów, mnóstwo protestów i prawdopodobieństwo, jeżeli takie Pan Przewodniczący dopuszcza,  
nieuchwalenie potem tego planu dla tych dwóch, jakby dla tego całego terenu – bo to będzie generowało, 
czyli firma, która wystąpiła o realizowanie swojego pomysłu nie osiągnie swojego celu, procedura trwać 
będzie pół roku, może dłużej, może rok, nie osiągnie swojego celu – uważam, że uchwała w takiej formie 
jest zbyt ryzykowna i ma duże szanse, że nie zostanie zrealizowana i nikt nie osiągnie zamierzonego celu.  

Uważam, że powinna właśnie być dokonana zmiana tylko w zakresie takim, który jest niezbędny dla 
Spółki, żeby mogła prowadzić działalność, a niekoniecznie otwieranie możliwości dla zagospodarowania 
kolejnych kilku hektarów tego terenu, bo będzie to oprotestowane.  

W związku z powyższym składam wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Mogę przed głosowaniem złożyć wniosek formalny dalej idący, czyli przeciwny, ale zanim to zrobię,  
bo wystarczy rozpatrzyć wniosek Pana Radnego, chciałem przed głosowaniem zwrócić uwagę,  
że po pierwsze Rada Miejska nie jest od dawania porad biznesowych zarządzającym firmą – to jest raz – 
i oni mają święte prawo występować z takimi wnioskami.  

Jeżeli już dziś zakładamy, że ten plan, który uchwalimy bądź nie – bo na razie głosujemy tylko 
przystąpienie do planu – będzie zły dla mieszkańców, to znaczy, że tutaj jesteśmy niekompetentni,  
że uchwalamy plany, które idą naprzeciw mieszkańcom (…); [jest] oczywiście parę spraw, które są jakby 
kontrowersyjne, ale one będą i zawsze były, bo czasami nawet mieszkańcy między sobą się różnią.  

Ja bym dał szansę tej uchwale i proponował przystąpienie do normalnych prac na Komisji, gdzie będziemy 
mieli wszystkie informacje i na spokojnie podejmiemy decyzję. Nikt na tej sali nie ma złej woli ani żeby 
zaszkodzić mieszkańcom, ani żeby zaszkodzić przedsiębiorcom. Czasami rzeczywiście na styku biznesu  
i mieszkańców są jakieś sprawy, które my właśnie musimy załatwić. I nie uchylajmy się od tego, tylko 
weźmy się za robotę. Dlatego…, ale wniosek otwarty Pana Przewodniczącego Drabka jest, w takim razie 
głosujemy.  

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

Wniosek nie uzyskał większości, więc kontynuujemy dalej obrady nad tym punktem.  

Są otwarte głosy, wszyscy poza Panem Przewodniczącym Adamem Ruśniakiem wypowiadali się w tej 
kwestii, więc jemu udzielę głosu w tej chwili.  

Bardzo proszę.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„To przepraszam, to się pomyliłem. To zaraz Panu udzielę. Wybaczy mi Pan, Panie Radny? Dziękuję. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie wiem, czy mam zaczynać, ale okej.”. 

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

„Proszę skończyć (…).”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

ja w zasadzie mógłby się podpisać pod tym, co Pan powiedział, bo w tym samym jakby duchu myślimy  
i tak samo myślimy. Ja tak przysłuchując się tej dyskusji, bo oczywiście jestem za tym jednak żeby  
te miejsca w pracy w Bielsku-Białej powstawały – bo chlubimy się z tego, że mamy niskie bezrobocie, niski 
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pułap i sam się wywodzę zresztą z takiej branży przemysłowej, wielu moich znajomych pracuje  
w przemyśle, w tej branży motoryzacyjnej – i jestem jak najbardziej za. Natomiast przysłuchując się tej 
dyskusji mam takie wrażenie, że tak w sumie to, co nas najbardziej boli, to ten obszar, który jakby 
wykracza dość mocno poza to, co Państwo wnioskujecie. I tutaj w pewien sposób Pan Projektant w jakiś 
sposób rozwiał te moje wątpliwości. Ja wiem dlaczego tak jest, ale skoro może budzi to takie wątpliwości, 
to może jak wrócimy – to tak jak Pan Przewodniczący mówił – jeszcze na Komisję do przegadania, może 
jednak trzeba zrobić może nie wersję uproszczoną, tak jak Pan mówi, tylko faktycznie cały plan. I może 
zawęźmy to tylko do tego obszaru, o który wnioskuje tutaj przedstawiciel firmy i wtedy to jakby pozbawi 
nas jakichś niedomówień i jakichś obaw do tego, co stanie się z resztą tego terenu, bo tak naprawdę  
na dzień dzisiejszy chodzi o to. Więc może idźmy w tym duchu.”. 

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

„Ad vocem do Pana Przewodniczącego Ruśniaka, Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję.  

Właśnie ten wniosek, który złożyłem, w tym kierunku szedł, bo nikt nie osiągnie… Biorąc pod uwagę,  
że nadamy bieg temu projektowi, to otwieramy temat, który będzie oprotestowany itd., itd. Gdybyśmy 
poszli w kierunku (…) nieuproszczonej wersji, tylko w wersji zakładającej realizację wniosku w pełni 
Wnioskodawcy, niewykraczającej poza ten teren, (…) zupełnie byłaby inna dyskusja. Dlatego szedł mój 
wniosek w tym kierunku, żeby zdjąć tę formę i ten zapis, i ten załącznik graficzny z porządku obrad (…), 
żeby mógł przygotować Pan Prezydent i służby odpowiednie projekt taki, który będzie realizował wnioski,  
a przy okazji niekoniecznie generował duże pole protestu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan – w odpowiedzi – Pan Przewodniczący Ruśniak. 

Bardzo szybko proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mam pytanie do Pana Projektanta: Czy w momencie, kiedy my dzisiaj uchwalimy przystąpienie  
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania w tamtym terenie, to my sobie zamkniemy jakby 
furtkę do tego, co my byśmy tak jakby z tych rozmów oczekiwali, tzn. żeby jednak dodatkowo przekroić 
ten – tak to nawę w cudzysłowu – „przekroić ten teren”?”. 

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

„Bardzo proszę o odpowiedź.”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Absolutnie nie. Tak jak tutaj już było stwierdzone kilkakrotnie, uchwała o przystąpieniu otwiera dopiero 
pole do pracy i trudno mi w tej chwili przesądzić, jak będzie wyglądała ostateczna wersja tego projektu 
zmiany. Można ten paragraf…, bo jesteśmy ograniczeni o tyle uchwałą, że ona dotyczy paragrafu 7 pkt 1, 
więc... Ale co my w tym § 7 pkt 1 zrobimy, to już tego nie…”.  

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

„Dokładnie tak.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja i za chwilę zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. 

Jeszcze Pani Agnieszka Gorgoń-Komor, bo się nie wypowiadała. Przepraszam. ”. 

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

„Przysłuchuję się dyskusji i czasem jedne głosy są niekonsekwentne, a szczególnie dotyczy to głosu teraz 
ostatniego Pana inżyniera.  

Otóż Szanowni Państwo z punktu widzenia formalnego przystępując… – Panie inżynierze niech Pan 
słucha..”.  

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

„Ale nie pouczajmy się, nikogo na tej sali. I tak może grzeczniej, Panie Radny.”. 

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

„Nie, nie, nie. Ja prosiłbym, ja jestem grzeczny i ja chcę po prostu powiedzieć, co…”. 

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

„A pohukuje Pan na Pana inżyniera według mnie.”. 

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

„Nie, bo odnoszę się do Pana inżyniera.”. 

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

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

„Więc Szanowni Państwo jesteśmy w tym miejscu, kiedy po uchwaleniu tej uchwały jednym z elementów 
tej uchwały jest załącznik graficzny, który mówi o zakresie opracowania tej uchwały. A więc jeżeli 
będziemy procedować tę uchwałę, to automatycznie będziemy ją opracowywać i analizować w zakresie 
opracowania tego planu. W związku z powyższym (…) żeby ten element zakresu opracowania planu 
zmniejszyć, trzeba po prostu: po pierwsze przystąpić do tego żeby w dniu dzisiejszym nie obradować  
na tym projekcie. Po drugie, żeby autorzy projektu zmienili zakres opracowania tego projektu w taki,  
o jakim mówimy. I po trzecie przystąpić do ponownego opracowania. To jest pierwsza uwaga. 

Druga – i to jest uwaga do Pana Prezesa. Oczywiście jako inżynier chciałbym żeby nasze miasto się 
rozwijało i nigdy nie zrobię nic takiego, które pójdzie w poprzek...”. 

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

„Poza dzisiejszą sesją. Bardzo proszę.”. 

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

„Natomiast oczywiście uważam (…) i chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź, bo tej odpowiedzi 
jeszcze nie uzyskałem – czy wobec tego, jeżeli zmienimy zakres opracowania planu i ograniczymy się  
w tym zakresie tylko do części, którą obecnie Państwo zajmujecie, czyli do części zabudowanej, Pan jest  
w stanie zrealizować swój pomysł? Jeżeli tak, myślę że sprawa jest jasna.  

Dziękuję.”. 

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

„To bardzo proszę Pana Prezesa o odpowiedź w takim razie. Ja już ją słyszałem wcześniej, ale na życzenie 
Pana Radnego to Pan Prezes pewnie powtórzy.”. 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt.”. 

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

„Dziękujemy za szybką, konkretną odpowiedź. 

Ostatnia do głosu – bardzo proszę – Pani Radna Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja mam pytanie do Pana Prezesa, bo mówimy tutaj o rzeczach, na których do końca się nie znam  
– nie jestem profesjonalistą w tym zakresie – natomiast interesuje mnie przede wszystkim zdrowie 
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naszych mieszkańców. Jak wprowadzenie (…) nowych technologii w zakresie odlewni magnezu, będzie 
skutkowało uciążliwością dla mieszkańców Lipnika i czy będzie jakaś emisja niekorzystnych substancji  
do powietrza?”. 

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

„Ja myślę, że to prawo przede wszystkim reguluje, ale proszę Panie Prezesie. Dziękujemy  
za zaangażowanie w ten temat, zresztą on jest dla Pana siłą rzeczy bardzo ważny.” 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy tak, wszystkie technologie, które stosujemy są oczywiście technologiami z najwyższej półki 
światowej. (…) My też staramy się dbać o środowisko i wspieramy wszystkie działania związane z poprawą 
środowiska. Każdy taki zakład na całym świecie stosuje wysokiej klasy filtry, różnego rodzaju filtry, które 
ograniczają emisję do 99,99% i jednocześnie też trzeba pamiętać o tym, że mamy dużą grupę 
pracowników. Obecnie na terenie zakładu pracuje 450 osób, a planujemy kolejne zatrudnienia, w związku 
z tym też dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. I tutaj też wewnętrznie 
przeprowadzamy…”.  

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Prezes Shiloh Industries Sp. z o.o. Pan Mikołaj Juźwiak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…badania – badania szkodliwości technologii zanieczyszczeń na terenie zakładu i wokół zakładu. I tutaj – 
tak jak Pan wspomniał – oczywiście obowiązują nas normy, ale nie przekraczamy nigdzie w żadnym 
zakresie żadnych stężeń zanieczyszczeń. I ta technologia jest bezpieczna na tyle, że możemy bezpiecznie 
tam pracować, nie chodzimy tam w maskach, nie emitujemy pyłów. Jedyne uwagi jakie mieliśmy  
do terenu zakładu bielskiego, to były uwagi dotyczące hałasu, ale od zeszłego roku (…) wakacji już tych 
uwag nie ma. W zeszłym roku oddaliśmy kilka inwestycji, takich które ograniczały hałas i teraz przy 
wszystkich nowych inwestycjach też staramy się już uwzględniać normę hałasu i tak budujemy zamówienia 
dla naszych dostawców. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytania.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Mamy kolejny wniosek formalny – tak Panie Przewodniczący? 

To w takim razie Pan ma pierwszeństwo, bardzo proszę.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uzyskując pozytywną odpowiedź na moje zapytanie Pana Prezesa, które jednoznacznie stwierdzało, że nie 
będzie blokowanej inwestycji, w momencie kiedy ograniczymy zakres opracowania naszego planu,  
w związku z tym składam wniosek…”.  

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

„Właśnie chwileczkę, bo coś przestało działać. Bardzo proszę, bo nie słyszymy…”. 

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

„…aby Wnioskodawca uwzględnił te uwagi i wniósł te poprawki dotyczące zakresu opracowania tego 
planu, nie zmieniając zapisów literalnych, czyli mówię o zapisie graficznym.”. 

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

„Ale to nie jest wniosek formalny. Proszę uściślić, jaki wniosek formalny? Jesteśmy w…”. 

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

„O zmniejszenie zakresu opracowania planu…”. 

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

„Ale to nie jest wniosek formalny Panie Radny.”. 

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

„Jak nie jest.”. 

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

„Oczywiście, że nie.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli…”. 

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

„Wniosek formalny to jest konkretne. Bo my przystępujemy do planu – to tu wniosek formalny jest: albo 
przystępujemy, albo nie. To nie jest głosowanie planu.”. 

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

„Okej. To jeżeli w ten sposób można, to ja proponuję żebyśmy Panie Przewodniczący po zasięgnięciu 
wszystkich opinii albo zrezygnowali z dalszej dyskusji na dzisiaj i wycofaniu tego do…”. 

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

„Już taki wniosek był, on nie przeszedł. Drugi raz nie..”. 

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

„Dobrze, dobrze. 

Albo uwzględnić, jeżeli nie jest już wniosek formalny, to uwzględnić mój wniosek o zmniejszenie zakresu 
opracowania. Są dwie możliwości, a efekt będzie ten sam – Pan Prezes będzie prowadził działalność 
gospodarczą.”. 

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

„Dobrze. 

Szanowni Państwo, bo trochę nam się rozłazi ta dyskusja i pozwolę sobie ją zamknąć i przejść  
do głosowania. Mogę tak zrobić bez wniosku formalnego – jeżeli taki wniosek Państwo chcecie, żebym 
głosował o zamknięcie dyskusji… Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Uważam, że ci Państwo Radni, 
którzy są za zdjęciem czy zaprzestaniem dyskusji w tym punkcie, obawiają się trochę odpowiedzialności,  
ja bym apelował, żeby – od tego też tu jesteśmy – żeby przyjąć odpowiedzialność i zająć się pracą, której 
się od nas wymaga, czyli dyskusją nad planem, a nie dyskusją co by było gdyby. 

Wszyscy tutaj Państwo – i ja się z tym zgadzam, to jest bardzo cenne – (…) musimy się też wsłuchiwać  
w głos mieszkańców. W jasnej dla wszystkich procedurze są trzy wyłożenia, gdzie właśnie mieszkańcy się 
wypowiadają, więc dojdźmy do tego etapu. Czy myślicie, że jako Radni będziemy ignorować ich głos? 
Wydaje mi się, że nie – i tutaj się wszyscy Państwo ze mną zgodzą. Dlatego zamykam dyskusję w tym 
temacie, zachęcam wszystkich Państwa Radnych na Komisję – jeżeli oczywiście wniosek przejdzie  
– na Komisję Gospodarki Przestrzennej, gdzie będziemy czuwać nad tym, aby to, co uchwalimy, było 
dobre dla mieszkańców. Bo jeżeli zaczniemy przyjmować, że będziemy uchwalać rzeczy złe dla 
mieszkańców – to, co my tutaj robimy? 
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Przystępujemy w takim razie do głosowania. Dodam również, że Komisja branżowa, czyli Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 449? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2016 r. oraz skargi z dnia  

29 sierpnia 2016 r. Pani B____ R____ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Bielsku-Białej 

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

Przechodzimy do punktu numer 27, tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca  
oraz skargi z dnia 29 sierpnia Pani B_____ R_____ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej – Druk Nr 448. 

Pan Przewodniczący Drabek w tym punkcie? 

Bardzo proszę.” 

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

„Szanowni Państwo i Panie Przewodniczący,  

ja muszę się odnieść do tej kwestii…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Po kolei. 

Jesteśmy w punkcie 27 – rozpatrzenie skargi. Tak? Dobrze. Są zastrzeżenia do wyniku poprzedniego 
głosowania rozumiem. Czy Pan Przewodniczący da mi chwilę?  

Kto zgłasza zastrzeżenie i dlaczego? Bo ja patrzyłem tutaj na ekran i wszystko było… 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę jeszcze wyświetlić raz imienne [wyniki] głosowania, bo wydaje mi się, że nie było przegłosowane 
za.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Było 11 za, 10 przeciw. Ale czy jest to możliwe technicznie? Już chwileczkę, jeżeli są zastrzeżenia  
to oczywiście musimy je sprawdzić.”. 

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

„Zsumowane było 11, 10.”. 

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

„Czy ktoś z Państwa Radnych wyświetlał się inaczej niż głosował? Nie widzę. 

Bardzo proszę Panie mecenasie o sprawdzenie wyników poprzedniego głosowania i podania go jeszcze raz 
do wiadomości.”.  

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, jest to możliwe w ujęciu zbiorczym albo w ujęciu takim, że przedstawię, która osoba 
jak głosowała i jak to system zarejestrował.”. 

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

„Czy wyrażają Państwo zgodę żeby… Tak – bo przecież każdy głosuje w swoim imieniu. Bardzo proszę.  
Ale wypada mi o to zapytać. To prosimy o po kolei przedstawienie, kto jak głosował.”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli chodzi o głosy za. Za – Pani Radna Gruszka, Pani Radna Połatyńska, Pan Radny Batycki, Pan Radny 
Jazowy, Pan Radny Klimaszewski, Michasiów, Ruśniak, Wojtasik, Wykręt, Gorgoń-Komor i Pani Radna 
Piegzik. Czyli to jest 11. 

Wstrzymujące głosy: Pani Radna Balicka, Pan Radny Wieczorek i Pan Radny Lisiński. Czyli 3 głosy 
wstrzymujące się. 

I głosy przeciw: Pan Radny Markowski, Pani Radna Waluś, Pan Radny Matyja, Pani Radna Bleidowicz,  
Pan Radny Drabek, Pani Radna Nalepa, Pan Radny Ryszka, Pan Radny Łoś, Pan Radny Szafarczyk  
i Pani Radna Zarębska. Czyli 10.”. 

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

„Czyli wszystko jasne, głosowanie jest ważne, potwierdziliśmy. 

Czy ktoś ma jeszcze jakieś zastrzeżenia do poprzedniego głosowania? Nie. 

W takim razie wracamy do punktu 27. Czy Pan Przewodniczący w tym punkcie ma temat?”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący ja bym chciał do poprzedniego punktu dosłownie…”. 

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

„To w „Sprawach różnych” zapraszam.  

Przechodzimy do…”. 

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

„Panie Przewodniczący dosłownie krótka wypowiedź.”. 

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

„Panie Przewodniczący ja muszę pilnować naprawdę porządku. Jesteśmy w innym punkcie.”. 

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

„To w takim razie mam taką prośbę, jeżeli mówimy o porządku to proszę też pilnować w Statucie Miasta 
Rady Miasta Bielska-Białej jest zapis dotyczący niekomentowania poprzednich wypowiedzi. I bardzo bym 
prosił się też o dostosowanie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„I do wszystkich Radnych o to samo apeluję. Bardzo proszę, jeżeli dodaję przed tym, że mówię w swoim 
imieniu jako radny, mam prawo komentowania i wyrażania swoich opinii. Proszę mi jako 
przewodniczącemu nie odbierać wszystkich praw, które mają wszyscy Radni. Muszę… Czy Pan jest 
prawnikiem? Ja też nie. Tak że może dywagacje prawne zostawmy sobie po sesji w miłej, spokojnej 
atmosferze. 

Wróćmy do realizacji porządku obrad, Druk Nr 448: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 15 lipca 2016 r. oraz skargi z dnia 29 sierpnia 2016 r. Pani B_____ R____ na Dyrektora 
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Bardzo proszę o zabranie głosu, jako pierwszej, Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią 
Katarzynę Balicką.”. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo,  

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przekazany wszystkim Radnym. Ograniczę zatem 
przedstawienie przedmiotowej uchwały do najistotniejszych w mojej ocenie elementów, jednakże z uwagi 
na charakter sprawy, konieczne jest bardziej szczegółowe przedstawienie niektórych okoliczności 
faktycznych ze względu na treść zarzutów podnoszonych przez Skarżącą w skargach. 

Przechodząc do uzasadnienia propozycji uchwały, Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu  
28 września br. rozpatrywała skargę z dnia 15 lipca br. oraz skargę z dnia 29 sierpnia br. Pani B_____ 
R______ na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.  

Skarżąca podniosła w skardze z dnia 15 lipca zarzut niezapewnienia przez Dyrektora Podbeskidzkiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej należytego bezpieczeństwa Skarżącej oraz innym osobom 
przebywającym na terenie Ośrodka, w związku z tym, iż w trakcie wizyty Skarżącej mąż Skarżącej wszedł 
na teren Ośrodka. W skardze natomiast z dnia 29 sierpnia Skarżąca zarzuciła Dyrektorowi niewydawanie 
osobom potrzebującym, przebywającym w Ośrodku, artykułów żywnościowych, odzieży, a także 
utrudnianie klientom Ośrodka dostępu do pomieszczeń gospodarczych.  

Skarżąca stwierdzała również, iż Dyrektor Ośrodka odbierała osobom opuszczającym Ośrodek odzież 
przekazaną im wcześniej przez innych pracowników Ośrodka. Skarżąca zarzuciła także Dyrektor oraz 
pracownikom Ośrodka, iż używali do celów osobistych pralki, znajdującej się na terenie Ośrodka, a także, 
iż pracownicy Ośrodka korzystali z pomieszczenia kuchennego w celu przygotowania prywatnych potraw. 

Na wstępie chciałabym wskazać, iż Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej wchodzi 
w skład systemu pomocy społecznej Miasta Bielska-Białej, w którym jednostką wiodącą jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. POIK jest placówką podejmującą interdyscyplinarne działania 
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach interwencji kryzysowej udziela się 
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeby, również 
poradnictwa socjalnego lub prawnego, a osobom będącym w ostrych stanach kryzysowych również 
schronienia do 3 miesięcy, ewentualnie istnieje możliwość przedłużenia pobytu hostelowego powyżej  
te 3 miesięce. Klient Ośrodka ma jednak obowiązek pełnej współpracy z personelem w rozwiązywaniu jego 
trudnej sytuacji życiowej, a także do stosowania się do poleceń Dyrektora oraz do obowiązujących  
w Ośrodku regulaminów.  

Odnosząc się już szczegółowo do podstawowego zarzutu, mianowicie do zarzutu niezapewnienia przez 
Dyrektora POIK bezpieczeństwa Skarżącej oraz innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka  
w związku z wizytą męża Skarżącej w Ośrodku w dniu 12 lipca br., należy wskazać, iż – jak wynika  
z uzyskanych przez Komisję wyjaśnień – spotkanie Skarżącej i jej dzieci z mężem Skarżącej, na terenie 
Ośrodka zostało wcześniej telefonicznie uzgodnione. Skarżąca wyraziła na nie zgodę. Mąż Skarżącej, 
posiadający pełne prawa do opieki nad dziećmi, przed spotkaniem odbył rozmowę z Dyrektorem POIK 
dotyczącą funkcjonowania dzieci na terenie Ośrodka. Po rozmowie z Dyrektorem mąż Skarżącej przeszedł 
wraz z Dyrektorem do poczekalni. Spotkanie bowiem miało się odbyć w monitorowanym pomieszczeniu, 
aby nie dopuścić do ewentualnych przejawów agresji którejkolwiek ze stron. Po poinformowaniu 
Skarżącej, iż może przyjść z dziećmi na zaplanowane spotkanie, Skarżąca przybyła sama i poinformowała 
męża, że dzieci nie chcą się z nim widzieć. Mąż Skarżącej wyraził oburzenie tym faktem, ominął 
pracowników Ośrodka i wbiegł na teren hostelu, gdzie przebywały dzieci Skarżącej, pomimo wyraźnego 
zakazu Dyrektora Ośrodka. Dyrektor wraz z pracownikiem podążali tuż za mężem Skarżącej. Dyrektor 
upominała męża, aby się zatrzymał, jednak on nie stosował się do słownych poleceń. Ostatecznie jednak, 
po przywitaniu i bardzo krótkiej rozmowie z młodszą córką, mąż Skarżącej opuścił spokojnie Ośrodek. Nie 
było konieczności interwencji ze strony pracowników Ośrodka. Zachowanie męża Skarżącej nie zagrażało 
życiu czy zdrowiu którejkolwiek z osób, dlatego też nie było potrzeby korzystania z tzw. przycisku 
antynapadowego, którego użycie spowodowałoby natychmiastową interwencję zewnętrznej firmy 
ochraniającej Ośrodek. 

Wobec powyższego, w ocenie Komisji, szczegółowa analiza sytuacji i uzyskane wyjaśnienia pozwalają 
stwierdzić, że zarówno Dyrektor Ośrodka, jak i jego pracownicy podjęli konieczne działania, aby zapewnić 
bezpieczeństwo osobom przebywającym w Ośrodku, w tym dzieciom Skarżącej, podczas wizyty męża 
Skarżącej w Ośrodku. Miejsce spotkania było odpowiednio zabezpieczone, a mąż Skarżącej przed 
spotkaniem został w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym regulaminem przygotowany do tego 
spotkania przez Dyrektora. Opinie klientek Ośrodka, z którymi zapoznała się Komisja, wskazują, iż czuły się 
one w nim bezpiecznie. 
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Komisja stwierdziła, że (…) nie znalazła również potwierdzenia zarzutów Skarżącej dotyczących 
niewydawania osobom potrzebującym, przebywającym w Ośrodku, artykułów żywnościowych czy też 
odzieży. Założeniem funkcjonowania Ośrodka jest bowiem, iż korzystający z pomocy winni zapewnić sobie 
we własnym zakresie artykuły żywnościowe oraz własną odzieżą. Ośrodek dokonuje zakupu 
podstawowych produktów dla klientów, którzy z uwagi na okoliczności opuszczają miejsce swojego 
dotychczasowego pobytu w ostatniej chwili, nie posiadają dokumentów czy też środków finansowych. Jeśli 
Ośrodek dysponuje artykułami żywnościowymi uzyskanymi od darczyńców to są one przekazywane 
potrzebującym. Komisja powzięła informację, iż w okresie, gdy Skarżąca deklarowała brak środków 
finansowych na zakup artykułów żywnościowych, otrzymała stosowną pomoc, która częściowo była 
zakupiona przez Dyrektora Ośrodka. Jednocześnie Komisja została poinformowana, iż Skarżąca  
po otrzymaniu zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie zakupiła artykułów 
żywnościowych dla siebie i dzieci, jednakże po tym czasie wymeldowała się z Ośrodka, a po powrocie  
do niego kolejny raz zażądała pomocy w postaci zapewnienia jej artykułów żywnościowych 

Komisja ustaliła także, że Ośrodek wydaje odzież osobom potrzebującym, które przebywają w nim, jeśli 
zgłoszą taką potrzebę. Odzież ta pochodzi głównie od darczyńców i znajduje się w zorganizowanym  
na terenie Ośrodka magazynie odzieży. Komisja uzyskała informację, iż Skarżąca wielokrotnie korzystała  
z ww. magazynu i nie musiała zwracać odzieży. 

Nie potwierdziły się zarzuty Skarżącej, jakoby (…) osobom przebywającym w Ośrodku utrudniano dostęp 
do pomieszczeń gospodarczych ani też, aby znajdujące się w nich urządzenia (typu pralka) były używane 
przez Dyrektora bądź pracowników do celów osobistych. Podkreślenia wymaga, iż wszyscy pracownicy  
są upoważnieni do prania pościeli, dlatego też możliwe jest, iż Skarżąca w sposób błędny oceniła 
zachowanie pracowników wykonujących czynności służbowe. Nie znalazła Komisja również podstaw  
do przyjęcia twierdzenia Skarżącej, aby Dyrektor bądź pracownicy Ośrodka przygotowywali posiłki  
w kuchni Ośrodka, a następnie wynosili je poza POIK. 

Komisja niestety zwraca uwagę, iż prowadzone postępowanie dostarczyło dowodów wskazujących,  
że Skarżąca od początku pobytu w Ośrodku nie współpracowała z pracownikami Ośrodka. Skarżąca nie 
uczestniczyła w wyznaczonych przez Dyrektora spotkaniach z psychologiem, mimo iż miała pełną 
świadomość, że ma obowiązek współpracy z personelem w rozwiązywaniu jej trudnej sytuacji życiowej, 
a także dostosowania się do poleceń Dyrektora oraz zasad pobytu w hostelu Ośrodku. Tolerowanie takiego 
zachowania Skarżącej przez Dyrektora Ośrodka podyktowane był potrzebą zapewnienia skutecznej 
ochrony małoletnich dzieci Skarżącej. 

Podsumowując, Komisja nie znalazła podstaw do uznania zarzutów podniesionych przez Skarżącą. 
Uwzględniając powyższe, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sprawy oraz złożonymi 
wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skarg 
wniesionych przez Skarżącą za bezzasadne. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 

Chciałem zapytać, czy Pani B______ R_____, czyli Skarżąca, jest na sali? Bo ma w tej chwili prawo 
zabrania głosu. Z tego co wiem, to chyba nie.  

W takim razie, czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.  

Zatem przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 448? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie, a skarga została uznana za bezzasadną.”. 
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Ad 28 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”. Bardzo proszę, kto z Radnych? 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, dwie sprawy.  

Pierwsze to wyrazy uznania i podziękowania dla Naczelnika Grzywacza i jego służb za bardzo sprawne, 
bardzo profesjonalne potraktowanie prośby Rady Osiedla Kamienica dotyczącej uporządkowania 
przystanków zlokalizowanych przy ul. Karpackiej; służby wykonały to profesjonalnie. Dzisiaj można  
na przystankach i wokół przystanków sobie pooglądać, jak powinny wyglądać i jak Miasto powinno dbać  
o tereny. Tamte tereny ze względu na RZGW były zaniedbane, bo dotyczą przede wszystkim skraju rzeki. 
Były zaniedbane i wokół przystanków naszych były zarośla, chaszcze i w ogóle było mało estetycznie. 
Estetykę oczywiście znakomicie poprawił fakt, że w centrum Kamienicy zostały wszystkie te chaszcze  
wyczyszczone, te krzewy, które gdzieś tam przeszkadzały. Pięknie to zaczyna wyglądać. Myślę,  
że następnym etapem będzie jakiś projekt, który już Rada Osiedla chce złożyć, dotyczący upiększenia 
centrum Kamienicy. Bardzo dziękuję Panu Naczelnikowi Grzywaczowi. To jest pierwsza rzecz.  

I druga. Panowie Prezydenci, ulica Karpacka w tej chwili znajduje się w przebudowie, oczywiście  
w związku z tym są utrudnienia komunikacyjne – i to jest naturalne i zrozumiałe. Ale 1 listopad się zbliża, 
są święta (…), samochody które tam dzisiaj przyjeżdżają to są tylko dla tych, którzy tam mieszkają. 
Natomiast 1 listopada, 2 listopada, w związku z tymi świętami przypadającymi, będzie zwiększony ruch 
kołowy i w związku z tym mam pytanie: Czy do tego czasu zostanie zakończona przebudowa ulicy 
Karpackiej, a jeżeli nie to jak Panowie widzą organizację ruchu, żeby nie utrudniać przybywającym  
do cmentarzy?  

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

jestem niestety zmuszony się odnieść do zarzutu skierowanego, rozumiem że do wszystkich Radnych, 
którzy głosowali przeciwko przystąpieniu do zmiany planu, dotyczącego braku chęci pracy  
i odpowiedzialności.  

Ja w swoim imieniu mogę powiedzieć, że na to się nie zgadzam, bo właśnie w ramach odpowiedzialnej 
naszej pracy, powinny być tak przygotowywane te uchwały, które realizują wnioski – wnioski, które mają 
być zrealizowane – a przy okazji nie otwierają pól konfliktu. Efektem tego przystąpienia do pracy nad tym 
projektem w tej chwili, może być efekt taki, że nie zostanie osiągnięty cel, jaki był zaplanowany przez 
Spółkę, a przy okazji narośnie konflikt społeczny w tym terenie. Jestem przekonany, że mieszkańcy 
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zaprotestują przeciwko otwarciu kolejnych kilku hektarów – tutaj mówimy o 4 hektarach – terenów,  
na których może być prowadzona działalność znacząco oddziaływująca na środowisko. To jest  
po pierwsze. I w tym momencie niestety „wylewamy dziecko z kąpielą”, bo może być taki efekt, że firma 
która wystąpiła, będzie w pewnym sensie w centrum konfliktu, którego wcale, wcale nie chciała. Ten plan 
powinien być zmieniony tylko i wyłącznie w tym zakresie, który jest niezbędny i realizuje wnioski – i jest 
wysoce prawdopodobne, bez oporu byłby uzgodniony. W tej chwili mówimy o pracy nad terenem, 
powiększeniem terenu przemysłowego, znacząco oddziaływującego na środowisko – o ponad 100% –  
i to na pewno może być problem. Mój wniosek szedł, tylko i wyłącznie, w kierunku takim, żeby 
przygotować i pracować odpowiedzialnie i realizować plany. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Dziękuję. 

Jako wywołany do odpowiedzi pozwolę sobie odpowiedzieć Panu Przewodniczącemu.  

Ja myślę, że nie ma co tu dużo mówić. Przede wszystkim (…) czyny a nie słowa się tutaj będę liczyć. Mam 
nadzieję, że Pan Radny nie zostawi tej sprawy, będzie dalej uczestniczył z pozytywnym skutkiem  
w pracach nad tą uchwałą i uszanuje Pan decyzję Rady, która jednak jest inna niż Pan proponował.  
To się zdarza, mnie się to też zdarza. Już w trakcie usłyszał Pan wyjaśnienie, że nie na cały teren ten zapis  
może obowiązywać. A co do konfliktów, to proszę go właśnie nie rozpoczynać, bo jeszcze się nic nie  
wydarzyło, a Pan już mówi o konflikcie. Jeżeli ktoś będzie podsycał tan konflikt, to na pewno on będzie,  
a jeżeli będziemy wszyscy razem pracować żeby go nie było, to go nie będzie. 

Pan Prezydent ad vocem – tak?”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ja nie zamierzałem zabierać głosu, ale to jest kolejny, że tak powiem raz, kiedy niestety muszę stwierdzić, 
że ci Radni, którzy nie są w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, zabierają najwięcej 
dyskusji właśnie podczas obrad sesji Rady Miejskiej. Tak to jest z tworzeniem planów miejscowych,  
że w przypadku jakby uchwalania przez nas przepisów prawa, to są najbardziej skomplikowane tematy  
i najczęściej niestety tutaj się zderzamy z dwoma kwestiami. Pierwsza – to dość w sposób zawiły 
tłumaczenie przez Biuro Rozwoju Miasta tematów, które nie są proste. I dlatego ja tutaj deklaruję 
Państwu, że od przyszłej sesji będę osobiście Państwu prezentował te kwestie – to jest raz. A druga – 
niezrozumienia przepisów prawa. I ja może powiem, żeby ten mit obalić, nie chodzi o to żeby (…) Shiloh 
Industries mógł się rozbudowywać o kolejne hale na dalszym terenie, tylko że ten podpunkt, który my 
zmieniamy, dotyczy dwóch jednostek planistycznych. I nie można zmienić tego podpunktu bez 
przystąpienia do zmiany do tych dwóch obszarów, w takim zakresie teraz, że w części będzie obowiązywał 
do jednego obszaru, a w drugiej już nie. Dlatego przystępujemy na całość, następnie podzielimy  
to – te jednostki – i wytrącimy tę całą dyskusję związaną z tym, że tam znowu jakieś „demoniczne 
następne hale” itd. I niestety jest tak…”. 

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

„Dobrze.  

Dziękuję Panie Prezydencie.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…jest tak, że przez takie później nieprecyzyjne przekazywanie, też przez Radnych na spotkaniach,  
ja później odkręcam te sytuacje na spotkaniach z mieszkańcami, bo tworzą się historie, których po prostu 
nie ma i nikt takiego zamiaru nie ma. To jest założenie, że jak gdyby Urząd i Gmina Bielsko-Biała chciała 
robić źle swoim mieszkańcom.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dokładnie o tym już mówiłem w tamtym punkcie.  

Bardzo proszę – ad vocem Pani Radna Małgorzata Zarębska. Ad vocem, tylko do kogo?”. 

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

„Do Pana Prezydenta Kamińskiego. 

Skoro Pan zauważył właśnie, Panie Prezydencie, takie problemy komunikacyjne i kwestie tego, że Radni  
nie uczestniczą w Komisji wymienionej przez Pana, to rozumiem, że Pan jest skłonny poprzeć mój wniosek  
dzisiejszy, złożony do Prezydenta, o nagrywanie wideo Komisji Rady Miejskiej. 

Z góry dziękuję.”. 

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

„Pani Radna niestety nie, dlatego że na Komisjach po prostu w tym momencie wszyscy Radni…”. 

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

„Po prostu można przyjść na tę Komisję Pani Radna.”. 

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

„Bardziej do tego bym się (…) [skłaniał].”. 

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

„To jest dozwolone dla mieszkańców i dla Radnych. 

Dobrze, ale – bo wracamy do poprzedniego punktu – jesteśmy w punkcie „Sprawy różne”.  

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik. 

Bardzo proszę o ciszę Panowie. Jak Panowie mówili, wszyscy Panów słuchali. To może w drugą stronę 
niech to też tak działa. 

Bardzo proszę. Przepraszam w imieniu Kolegów, Panie Szczepanie.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, bardzo proszę żeby mogli inni Radni też zabrać głos. 

Ja mam trzy sprawy różne, Panie Prezydencie. 

Sprawa pierwsza dotyczy ulicy Grunwaldzkiej. Ja sobie przypominam: było otwarcie, była huczna 
zapowiedź, że ta ulica wreszcie zostanie zrobiona prawidłowo. I po jakimś czasie cztery przejścia dla 
pieszych zostały zlikwidowane – być może, że to miało jakieś znaczenie, ale chciałbym zauważyć, że tam 
pozostały tzw. płyty integracyjne przy chodnikach. I jeśli nie ma przejścia, to nie wiem dlaczego te płyty 
pozostały; (…) jeśli osoby korzystające z tych płyt wejdą, a przejścia nie ma… Myślę, że te płyty mogłyby 
służyć gdzie indziej, w miejscach bardziej dostępnych, w miejscach bardziej potrzebnych chciałem 
powiedzieć. Tak że tam są cztery przejścia, które nie funkcjonują. 

Sprawa druga dotyczy parkingu przy ulicy Broniewskiego – bo rzeczywiście piękny parking oddany, ale już 
teraz można zauważyć, że znajdują się tam przyczepy z banerami oraz chyba dwa samochody, które stoją 
dłuższy okres na postoju; a kibice i nie tylko myślę kibice, którzy korzystają z tego parkingu, mają 
ograniczone o te kilka miejsc postojowych. Myślę, że Straż Miejska może to sprawdzić. 

I po trzecie chciałbym podziękować tu – sprawa dotyczy Bulwarów Straceńskich. Myślę, że tak długo (…) 
oczekiwana inwestycja w ostatnim okresie, jeszcze bez odbioru, stała się miejscem naprawdę dużej ilości 
zwiedzania i korzystania z tych terenów, które są urządzone. I tutaj myślę, że wielki ukłon dla wykonawcy,  
że dotrzymał terminu, że mimo tylu spiętrzeń, przeciwności, protestów, jak i tam niedotrzymania terminów 
z firmami współpracującymi, ten teren został i będzie udostępniony dla mieszkańców, przynajmniej trzech 
dzielnic, tj.: Złote Łany, Leszczyny i Straconka.  

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz Pani Radna, Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Oj przepraszam, coś już niedowidzę dzisiaj. Bardzo przepraszam – Panią Radną proszę o cierpliwość –  
Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Chyba wszyscy jesteśmy troszkę zmęczeni tą dyskusją. 

Zanim przejdę do tematu, z którym chciałem wystąpić, nawiążę do wypowiedzi mojego przedmówcy.  

Być może nie wszyscy wiedzą, co to są płyty integracyjne, stąd wyjaśnienie. To są kostki brukowe  
ze specjalnymi wypustkami, które są montowane na chodniku, na krawędzi przejścia dla pieszych.  
Ich zadaniem jest sygnalizowanie osobom niewidzącym i niedowidzącym, że w tym miejscu jest przejście 
dla pieszych. Stąd jestem mocno zaniepokojony faktem, że przejścia zlikwidowano a kostki zostały.  
Mam nadzieję, że to nie jest kwestia naturalnej selekcji. 

I teraz przechodzę do sprawy, o której chciałem powiedzieć. Wczoraj poproszono mnie o wystąpienie  
na sesji w „Sprawach różnych” w następującej kwestii. Mieszkanka jednej z ulic sąsiadujących  
z hałcnowską bazyliką, zwróciła się do mnie w imieniu mieszkańców z prośbą, aby wystąpić do służb 
porządkowych – do Straży Miejskiej i do Policji – z takim wnioskiem, by podjęły działania interwencyjne 
wobec kierowców parkujących samochody w miejscach niedozwolonych, niezgodnych z przepisami,  
w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu, uniemożliwiających wyjazd z posesji bądź też 
utrudniających ruch na skrzyżowaniach. Dzieje się to podczas nabożeństw odbywanych właśnie w tej 
bazylice.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„(…) Bardzo przepraszam – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja mogę poczekać oczywiście, jak jest taka potrzeba.”. 

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

„Nie śmiałbym prosić. Proszę kontynuować.”. 

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

„Ja tak króciutko.  

(…) Ostatnio złożyłam wniosek odnośnie montażu fotoradaru (…) w rejonie węzła Hałcnów i dostałam 
odpowiedź od Pana Prezydenta, że jest to przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
A w międzyczasie… – bo nie byłam tak ostatnio przygotowana do tej dyskusji – ale wiem, że tam się 
wydarzyło 27 wypadków, w tym 2 ze skutkiem śmiertelnym w jednym roku. A też, ponieważ tutaj ktoś się 
odezwał w tej sprawie, że to jest droga ekspresowa – ale na tym zakręcie ta droga (…) nie jest już 
ekspresowa, są dwa znaki, które jakby ją (…) odwołują – więc myślę że w związku z przestrzeganiem 
przepisów i profilaktyką tych wypadków to fajnie, że coś się dzieje w tej sprawie. 

Druga moja… – takie podziękowanie, bo nigdy nie miałam takiej skuteczności w interpelacjach. Jestem 
bardzo tutaj zachwycona działaniem Urzędu i cieszę się, że w II półroczu 2017 będą mobilne aplikacje  
na telefony komórkowe w kwestiach komunikacji. Bardzo dziękuję. A już tutaj duży progres też widzę,  
że będzie można za pomocą telefonów komórkowych płacić za parkingi; Pan Przewodniczący też się 
ucieszył.”. 

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

„Cieszymy się razem, Pani Radna.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I przedszkolaki. Krótka odpowiedź, konkretna, że zostaną przygotowane i uruchomione nowe rozwiązania 
organizacyjno-informatyczne w kwestii rejestracji rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 
Muszę podziękować – nie mam słów. 

Dziękuję.”. 

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

„No cóż, Pan Prezydent na pewno jest bardzo zadowolony.  

To może Pan Przewodniczący Ruśniak coś trochę dziegciu dorzuci?”. [śmiech] 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale gdzieżby – bynajmniej nie w pierwszej części wypowiedzi. 

Jako wieloletni członek Komisji Gospodarki Przestrzennej – a kilkoro nas tu siedzi na tej sali,  
też spotykaliśmy się częstokroć z mieszkańcami w różnych częściach miasta – Panie Prezydencie 
Przemysławie Kamiński bardzo dziękuję za ten głos i bardzo dziękuję za Pana deklarację, bo to na pewno 
pomoże. 

A zgłosiłem się w takiej kwestii – trochę dziegciu muszę dołożyć. Obserwujemy teraz my Radni  
i mieszkańcy, którzy się do nas zgłaszają, takie nasilone remonty dróg – i to bardzo cieszy Panie 
Dyrektorze Waluś. Natomiast takie pytanie jest – i odczuwamy to wszyscy: Jest położony nowy dywanik 
asfaltowy na różnych drogach, natomiast te nieszczęsne studzienki są znów usytuowane o 3, 4, 5 cm niżej. 
Owszem zdarza się tak, że później te firmy to wykrajają – ten asfalt wokół – i podnoszą, ale czy nie  
ma jakiejś metody żeby to zrobić od razu? Czy nie możecie Państwo jakiegoś – nie wiem – programu 
wprowadzić? Ludzkość przygotowuje się do lotu na Marsa, a my nie potrafimy sobie poradzić po prostu 
żeby to jakoś usytuować. Boli nas to chyba wszystkich, jak tu siedzimy na tej sali, bo jest pokładziony 
piękny dywanik asfaltowy a studzienki znowuż nierówno. Może coś jednak udałoby się zrobić.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Pozwolę sobie trochę rozwinąć wypowiedź Pana Przewodniczącego Ruśniaka, bo akurat tak jak mówił  
o tych studzienkach to mi się nasunęło i pozwolę sobie też w „Sprawach różnych” to poruszyć.  

Jest wiele miejsc na drogach gdzie te studzienki tak ładnie wchodzą między koła samochodu, ale są jakieś 
odcinki – nie wiem dlaczego – kiedy one są na środku bardzo tak chaotycznie powrzucane i nie da się ich 
ominąć. One są zawsze – (…) nawet dobrze zrobione – są odczuwalne podczas jazdy. Nie wiem, czy jest 
jakaś zasada, może w drogownictwie pewnie? A może już powinienem dawno to wiedzieć, jako wieloletni 
radny, że te studzienki powinny być sytuowane w taki sposób, aby unikać najeżdżania na nie. To tak 
dodatkowo. Ja już widzę minę Pana Dyrektora – przepraszam za to pytanie. 

Bardzo proszę, ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.  

Panie Przewodniczący, myślę że jak będę miał w najbliższym czasie jakiś projekt drogowy do wykonania, 
zaproszę Pana Przewodniczącego do zaprojektowania przebiegu kanalizacji, mając pod ziemią plątaninę 
różnego rodzaju kabli, przewodów, rur i do tego całą stertę warunków, jakie odległości od tychże urządzeń 
należy zachować. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Pan Dyrektor Waluś na pewno jest Panu wdzięczny. 

To Pan Dyrektor już nie musi rozumiem, mi odpowiadać na te pytania. Mam nadzieję, że to nie stanie się 
regułą.”. 

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

„Oczywiście, będę miał możliwość to oczywiście odpowiem.”. 

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

„Pewnie będzie taka. 

Dobrze, przechodzimy dalej. 

Bardzo proszę, Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ja chciałabym również podziękować i bardzo się cieszę, że będzie możliwość w systemie elektronicznym 
zakupu biletów MZK. Być może dlatego skończyło się to sukcesem, że już jakiś rok temu razem z Radnym 
Pudą, aktualnym Posłem, miałam przyjemność interpelować w tej sprawie. Tak że również serdecznie 
dziękuję. 

A druga kwestia dotyczy ulicy Skarpowej. Na prośbę mieszkańców chciałam zapytać, czy istnieje 
jakikolwiek cień szansy na to, żeby utwardzić nawierzchnię. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pana Radna Grażyna Nalepa.”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący,  

myśmy już składali interpelację żeby materiały na Komisję były dostarczane wcześniej. Ostanie trzy 
Komisje w zeszłym tygodniu, które się odbywały, prawie na każdej Komisji dostawaliśmy plik materiałów, 
które dosłownie przed samą, a nawet na Komisji dopiero dostaliśmy. Nie ma możliwości przeglądnięcia 
materiałów, przygotowania się. I myślę, że gdyby te materiały były wcześniej dostarczone, dzisiaj nie 
byłaby taka dyskusja dotycząca tego planu zagospodarowania, o którym myśmy mówili tam w dolinie 
Krzywej. Na pewno gdybyśmy porozmawiali, nawet poprosili inwestora do tego – i wiele rzeczy  
by wyjaśnił, które teraz były na sesji – uważam, że byłby inny przebieg. I bardzo proszę żebyśmy na czas 
dostawali materiały na Komisje.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję za ten głos Pani Radna. Oczywiście w pełni się zgadzam i to tutaj nie ma co dyskutować. 
Kolejny raz w takim razie zaapeluję do Prezydenta żeby te materiały były szybciej. Oczywiście jako Radni 
rozumiemy, że są sytuacje nagłe, które się zdarzają – nie wiem, czy ta akurat była taka, szczerze mówiąc. 
Natomiast musimy razem tutaj działać i rzeczywiście materiały dostarczane w ostatniej chwili – no nie jest 
możliwością odmówienia. Natomiast zawsze może paść na Komisji – nie chcę tutaj blokować żadnych  
prac – wniosek o to, aby nie zajmować się tą sprawą ze względu na to, że nie zdążyliśmy się zapoznać.  
I wiele takich sytuacji już było, że Komisja prosiła o zdjęcie z porządku obrad sprawy, z którą się nie 
zapoznała odpowiednio. Akurat w tym wypadku tak nie było, więc też warto sobie odpowiedzieć  
na pytanie, dlaczego. Widocznie albo na Komisji zostało to omówione, albo zostało to potraktowane płycej 
ze względu na niezwrócenie uwagi przez kogoś. 

Bardzo proszę – ale to może na końcu Panie Prezydencie, bo jest jeszcze jedna tylko… Ad vocem  
do wypowiedzi mojej i Panie Radnej.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Tak jest. 

Znaczy ja Szanowni Państwo informacyjnie, bo tutaj faktycznie była taka sytuacja na Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Ochrony Środowiska…”. 

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

„Gospodarki Przestrzennej.”. 

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

„Przepraszam, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. I informuję, że takie pismo do Wydziału 
zostało skierowane o to, żeby stosować w praktyce Zarządzenie Prezydenta Miasta w tej kwestii.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Ad vocem Pani Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję tu za wyjaśnienie – to jeśli tylko chodzi o Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. Ale okazało się, zbiegły się w zeszłym tygodniu – jak zwykle przed sesjami – inne Komisje  
i ta sama sytuacja powtórzyła się (…) i na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, a także na Komisji 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Na każdej prawie spotkaliśmy się z tą samą sytuacją. Więc bardzo 
prosimy o przestrzeganie. 

Dziękuję.”. 

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

„Pismo poszło do wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego.”. 

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

„Bardzo dziękujemy. 

Bardzo proste jest rozróżnienie, które to są uchwały – bo te, które wprowadzamy po Prezydium, w czasie 
obrad sesji, wiadomo że są dostarczone znacząco później. Dzisiaj było ich trochę, nie ma co ukrywać. 

Bardzo proszę, ostatni głos w „Sprawach różnych”, ale bardzo ważny – bardzo proszę Pani Barbara Waluś. 
(…)”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

swoje wystąpienie kieruję do Dyrektora MZD. Chodzi mi o prognozę Wieloletnią finansową Miasta Bielska-
Białej, w niej na stronie 43 jest pozycja rozbudowy ulicy Podgórnej oraz ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej 
etap numer I. I na lata 2014-2016 były łączne nakłady finansowe planowane 403.811,13 zł, w 2016 roku 
155 tys. zł – rozumiem. Czy to dotyczyło przebudowy mostu w centrum Lipnika? I limit zobowiązań jest 
150.080,00 zł, czyli będzie inwestycja płacona końcem (…) października, po wykonaniu. Natomiast  
na dalsze lata nie przewidziano dalszych kwot, czyli odstąpiono od tej dalszej przebudowy – proszę  
to wytłumaczyć.  

I jeszcze nawiążę do chodnika przy ulicy Podgórnej, bo w moim piśmie z 22 września zwróciłam się  
o naprawę, bo on jest nawierzchni asfaltowej, która jest pokruszona. Owszem naprawiono jeden odcinek, 
czyli wjazd do ulicy Czyżyków, natomiast w stronę ulicy Krakowskiej nie naprawiono. 

Następnie jeszcze ulica Sikorek (…). Cząstkowy remont chodnika został przy posesji Sikorek zrobiony,  
ale tylko z jednej strony posesji – odcinek z lewej strony, natomiast z prawej już nie.  

I teraz zapytuję o sięgacz ulicy Skowronków. W planie ujętym wiosną był przewidziany – połatanie dziur.  
I nie wiem, czy zostały połatane czy nie, bo dziury są po prostu w tej chwili, zwłaszcza przy istniejącym 
włazie kanalizacji sanitarnej. I przyszłościowo z docelowym otwarciem ruchu, zjazdu z ulicy Tarnowskiej, 
ten stan drogi będzie się tego sięgacza bardzo pogarszał, a z niego będzie korzystało 13 mieszkańców. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, jeżeli może się Pan odnieść.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

oczywiście z niecierpliwością czekamy na protokół z sesji. Odpowiedzi będą oczywiście udzielone  
na piśmie, tak jak zawsze, ale do niektórych spraw na pewno się odniesiemy już teraz, są różnej wagi.  

Ja w zasadzie mogę powiedzieć o jednym – to, co Pan Radny Szafarczyk podnosił – sprawa (…),  
że w trakcie nabożeństw są zastawiane [ulice]. Spróbujemy się temu przyjrzeć. To nie jest tylko ta, tylko  
w innych miejscach, a mamy określone siły i środki. Ale zobaczymy (…), może prewencja coś tutaj 
przyniesie.  

Myślę, że bardziej ważną sprawą przed dniem Wszystkich Świętych jest sprawa ulicy Karpackiej – i tutaj 
Pan Prezydent Zawierucha udzieli nam informacji. A myślę, że ta reszta spraw, to w jakiejś tam części 
Dyrektor Waluś – Dyrektor MZD.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

jeśli chodzi o ulicę Karpacką w tej chwili trwają prace asfaltowe; w chwili obecnej dość masywnie.  
Do 28 zostaną te prace, czyli do piątku, zostaną te prace zakończone i zostanie zdjęte wahadło, to które 
tam w tej chwili jest, od przepustu przy Sterniczej, aż tam pod Wódki Gatunkowe. To wahadło zostanie 
przywrócone 7 listopada. Tak że ten cały okres tych świąt będzie się odbywał powiedzmy, że normalnie, 
tylko trzeba jednak uważać, bo tam będą jakieś przełomy w tym asfalcie, w tej drugiej części.  

Co do ulicy Grunwaldzkiej, tych kostek czy płyt integracyjnych, to zobaczymy (...). Został ten element, 
zostanie usunięty. To samo dotyczy tej części parkingu na ulicy Broniewskiego, która jest zajęta, też nie 
wiem, czy na stałe czy okazjonalnie – podjeżdżają rano, a wieczorem zjeżdżają. Jeśli chodzi o reklamy, 
sprawdzimy to, będziemy temu przeciwdziałać. Tutaj część – jeśli będzie jeszcze – ta drogowa, to może 
Dyrektor Waluś odpowie, natomiast ja jeszcze chciałem przeskoczyć do – jeśli można oczywiście –…”.   

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

„Można.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…do odpowiedzi z WPF-u, tutaj do Pani Radnej Waluś. Otóż, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Podgórnej  
i Krzyżowej, bo to one są razem, to w tej chwili rzeczywiście zapis jest na 400 tys. na roku 2016, 
natomiast on dotyczył tylko i wyłącznie spraw projektowych, ewentualnie jakichś tam innych obocznych, 
które będą, ale nie inwestycyjnych. Inwestycja, jeśli chodzi o przebudowę mostu na potoku, jest zupełnie 
gdzie indziej, w innym zadaniu. Natomiast jest projektowane w nowym rozdaniu WPF-u finansowanie I i II 
etapu w roku ’17, ’18, ’19 – to mniej więcej wyglądałoby tak. Jeśli oczywiście – bo w tej chwili brakuje 
nam dość sporo pieniędzy na inwestycje – jeśli ta inwestycja przejedzie, to w I etapie w ’17 roku będzie  
zrobiona ulica Podgórna oraz pętla autobusowa w centrum Lipnika i przygotowanie inwestycji tej  
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zasadniczej, czyli tunelowej, czyli przejście ulicy Krzyżowej pod DK, pod Krakowską, przy czym tam są dość 
znaczne kwoty finansowe, więc to też będzie uzależnione od finansów. Tak że finansowanie tej drogi, 
przynajmniej w tym etapie I, jeśli chodzi o ulicę Podgórną jest projektowane w nowym budżecie.”. 

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

„Dziękujemy. 

Teraz Pan Dyrektor Waluś, rozumiem.”. 

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

„Było mi oczywiście przykro słuchać i z pokorą przyjmuję te uwagi dotyczące studzienek, jeśli chodzi  
o wykonawstwo…”. 

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

„Ale tylko Pana Przewodniczącego Ruśniaka, bo ja dostałem odpowiedź i zrozumiałem. To Pan Radny był 
przykry – żartuję oczywiście.”. 

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

„Ja tak prawdę mówiąc myślałem, że Pan Adam Ruśniak zacznie od tego, że ostatnio oddawaliśmy ulicę 
Sobieskiego i tam jakichś uwag do tego nie było. Ale mówię, przyjmuję z pokorą, rzeczywiście tak nie 
powinno być, że nowa inwestycja jest z jakimiś wadami. Staramy się eliminować takie rzeczy. Ostania 
wpadka wykonawcy jaka miała miejsce, to był fragment ulicy Nad Potokiem. To wynikało z tego,  
że te prace były prowadzone nocą. Efekt w każdym razie jest taki, że wykonawca to poprawił, chociaż  
– to tak jak mówię – zawsze jest już trochę „musztarda po obiedzie”. Staramy się pilnować tego  
i na pewno będziemy w dalszym ciągu dokładali większych starań żeby ten efekt był taki czytelny, 
jednoznaczny.  

W kwestii lokalizacji studni to już tutaj wyręczył mnie Pan Radny, ja tylko potwierdzam, że tylko część 
kanalizacji jest nowych, najczęściej są to kanały stare, które są w tym miejscu jakim są, natomiast  
my poszerzamy czy zmieniamy przebieg drogi, więc to już jest wypadkowa. Tyle w kwestii studzienek.  

Odnosząc się jeszcze tutaj do informacji, do uwagi Pani Radnej dotyczącej ulicy Skarpowej, ja nie bardzo 
wiem, o jakie utwardzenie chodzi, bo generalnie ona ma nawierzchnię bitumiczną, w tej części publicznej  
– być może to jest kwestia jakiegoś sięgacza. Co do tego, to prosiłbym o sprecyzowanie, żebyśmy się 
mogli do tego odnieść. I myślę, że to będzie w protokole i też w odpowiedzi pisemnej. 

Kwestie tych wszystkich prac jeszcze czy sięgaczy – ja też nie potrafię w tym momencie się odnieść  
do tego sięgacza, który tutaj został wspomniany przez Panią Radną Waluś. Bardzo proszę o kontakt. Jeżeli 
będzie potrzeba, to zrobimy tam wizję na miejscu czy ustalimy, czy to jest rzeczywiście droga 
utrzymywana przez nas i ewentualnie, co tam trzeba byłoby zrobić. Więc myślę, że w tych kwestiach 
szczegółowych proszę tutaj bezpośrednio o kontakt. Myślę, że te pozostałe kwestie to już tutaj Pan 
Prezydent wspomniał. Pisemne odpowiedzi będą dużo szersze i myślę, że udzielimy takiej wyczerpującej 
odpowiedzi.  

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

„Dziękuję. 

Ad vocem – do Pana Dyrektora Waluś – Pani Barbara Waluś.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi Pana Wiceprezydenta.  

Ja się opierałam na prognozie finansowej i tutaj na lata 2017, ’18, ’19, ’20, ’21 nie są przewidziane 
pieniądze na rozbudowę ulicy Podgórnej i Krzyżowej. To wobec tego, w jaki sposób mają…”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zgadza się. Zgadza się.”. 

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

„… się znaleźć w przyszłym roku w budżecie?”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bo budżet będzie ustalony …”. 

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

„Do końca roku.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

 „…do końca roku – tegoż. (…) Będzie nowy. Nowy.”. 

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

„Bo co roku mamy nowy.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Co roku jest nowy.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wobec tego się zmieni prognoza…”. 

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

„Tak, zmienia się prognoza.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja już mówię z przyszłości.”.  

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

„Tak, tak, prognoza się w zasadzie zmienia Pani Radna co sesję, bo to tak po prostu tak jest. Taka jest 
procedura. 

I też w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja z kolei już ad vocem do Pana Dyrektora Walusia, przywołany do tablicy.  

Czyniłem to publicznie i mam na to świadków tutaj nawet na tej sali, ale jeszcze raz, skoro tak: bardzo 
dziękujemy oczywiście w imieniu mieszkańców Starego Bielska za otwarcie ulicy Sobieskiego.  
Ja nie uważam żeby to długo trwało, bo wiemy, że prace były bardzo skomplikowane. Wiele rzeczy tam 
jest, wiele elementów takich betonowych jest pod powierzchnią drogi, tego w ogóle nie widać, a to zostało 
wykonane. Bardzo dziękujemy, kawał dobrej roboty. I wszyscy teraz odczuwamy to, jak inne ulice się 
odciążyły i możemy tą ulicą się tam poruszać. Tak że jeszcze raz wielkie dzięki.”. 

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

„Ja oczywiście się też Panie Dyrektorze dołączam do podziękowań. Pozwolę sobie na taki mały niuans 
prywatny – mój syn też dziękuje, bo już nie spóźnia się do szkoły, bo ja go wożę i teraz idzie szybciej. 

Dziękuję bardzo.”. 
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Ad 29 
Zakończenie obrad  

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

„Szanowni Państwo,  

wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XXII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.8 
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