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Protokół Nr XXIV/2016 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej  

oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 20 grudnia 2016 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XXIV 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 XXIV sesji Rady Miejskiej: 
 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 

 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 

 

5. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty  

w Polsce. 
WERSJA III 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 476 
 

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

DRUK NR 477 - II WERSJA 
 

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

DRUK NR 478 - II WERSJA 
 

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

z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 479 
 

 
10. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

DRUK NR 459 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

 
11. Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

DRUK NR 460 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2017. 
DRUK NR 472 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK%20NR%20476.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_477.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_477_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_478.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_478_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_479.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_459_autopoprawka.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_460_wpf_autopoprawka.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_472.pdf
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13. 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 474 
 

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

z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 461 z AUTOPOPRAWKĄ  
 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej  

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
DRUK NR 473 
 

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

(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.) 
DRUK NR 475 
 

 
 

16a. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
 (Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 
 DRUK NR 481 
 

 Punkt 16a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 
 

 
16b. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
 (Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o.) 
 DRUK NR 482 
 

 Punkt 16b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 
 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/190/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 627/3 o pow. 1418 m² położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej. 
DRUK NR 471 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 września 2016 r. Pana D____ T___  

na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 480 
 

 
19. Sprawy różne. 

 
20. Zakończenie obrad.  

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2016 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godzinie 10.16 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXIV sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_474.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK%20NR%20461%20z%20AUTOPOPRAWKA.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_473.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_475.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_481.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_482.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_471.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/Druk_480.pdf
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W tym punkcie obrad Harcerze Hufca Beskidzkiego przekazali na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jarosława Klimaszewskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W uroczystości udział wzięli: Komendant Hufca 

harcmistrz Zdzisław Konecki, Zastępca Komendanta Hufca harcmistrzyni Joanna Buzderewicz oraz druhna 
Marta Zborawska. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

wnioski w sprawie zmian w porządku XXIV sesji Rady Miejskiej. 

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

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Druk Nr 481). 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 16a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.). 

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

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Druk Nr 482). 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 16b,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry  
(Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o.). 

 
Ponadto, na prośbę Prezydenta Miasta Pana Jacka Krywulta, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poinformował o II wersjach oraz autopoprawce do projektów uchwał. Uwzględniając 

powyższe Rada Miejska obradowała: 
 w punkcie 7 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok (Druk Nr 477 - II wersja), 
 w punkcie 8 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok (Druk Nr 478 - II wersja), 
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 w punkcie 10 – nad projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok  
z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta (Druk Nr 459 z autopoprawką), 

 w punkcie 11 – nad projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  
z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta (Druk Nr 460 z autopoprawką). 

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

na XXIV sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pani J_____ C____-C______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  

w punkcie 19. porządku obrad. 
Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Pani J_______ C_____-
C_______ w punkcie 19. „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pani Gabrieli Herzyk – Prezesa Oddziału ZNP w Bielsku-Białej o udzielenie głosu  

na sesji Rady Miejskiej w punkcie 5. porządku obrad. 
Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Pani Gabrieli Herzyk   
w punkcie 5. „Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany 
systemu oświaty w Polsce”. 

 
3) Wniosek Pana Krzysztofa Gacka – Nauczyciela w Gimnazjum nr 16 o udzielenie głosu na sesji 

Rady Miejskiej w punkcie 5. porządku obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Krzysztofowi Gackowi  
w punkcie 5. „Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany 
systemu oświaty w Polsce”. 
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4) Wniosek Pana Dawida Bąka – przedstawiciela Poseł na Sejm PR Małgorzaty Pępek  
o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 10. porządku obrad. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu Dawidowi Bąkowi  
– Przedstawicielowi Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek w punkcie 10. „Podjęcie Uchwały 
budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok”. 

 
Przyjęty porządek XXIV sesji RM, str.: 1-2. 

 
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 Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „uciążliwych i nieustających awarii oświetlenia ulicznego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.179.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dostosowania barier przy drogach do obowiązujących przepisów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.181.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oznakowania drogowskazowego sieci dróg krajowych  
i wojewódzkich na terenie Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.180.2016. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „remontu ul. Podgórnej, Krzyżowej i Polnej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.182.2016. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia Bielska-Białej do programu Mieszkanie Plus”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.183.2016. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „pomiarów hałasu wykonywanych w ramach mapy akustycznej dla 

Bielska-Białej w rejonie Lipnika”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.184.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wysokości potencjalnych odszkodowań dla inwestorów  
i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.185.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie przez Radną Katarzynę Balicką, Radnego Ryszarda 

Batyckiego, Radnego Marcina Lisińskiego, Radnego Leszka Wieczorka, Radnego Szczepana Wojtasika  
w sprawie „zainstalowania układu klimatyzacji na sali widowiskowej w Domu Kultury  
im. Wiktorii Kubisz”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.186.2016. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta w sprawie „utworzenia 

Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki w lokalu należącym do kompleksu Stadionu 
Miejskiego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.187.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zaskarżenia przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania 

przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów 
położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem 
kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617) i procedury z tym związanej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.188.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „obwieszczeń o zaskarżaniu przez Wojewodę Śląskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.189.2016. 

 
Po wygłoszonych interpelacjach głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja (w sprawie akcji pt. „Wolne 
media”). 

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

Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Radny Roman Matyja, Radna Barbara Waluś, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pani Teresa Nolewajka, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie porządku obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta. 

 
Ad 5 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty  
w Polsce  

 
Rada Miejska obradowała nad III wersją projektu stanowiska. 

 
Projekt stanowiska (wersja II) uzyskał negatywną 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 stanowiska przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski – inicjator projektu. 
 

Projekt stanowiska (wersja I, II i III) stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 
O godzinie 11.30 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 10-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej (wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka). 
 
__________________  
 
 

O godzinie 11.47 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Po przerwie głos zabrali: Wnioskodawca – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku-
Białej Pani Gabriela Herzyk, Wnioskodawca – Nauczyciel w Gimnazjum nr 16 Pan Krzysztof Gacek, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna Piegzik-Izydorczyk, Radny Maurycy Rodak, Radny 

Konrad Łoś, Radny Bronisław Szafarczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  
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Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod 

głosowanie projekt Stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu 
oświaty. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p o d j ę ł a   Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce. 

 
Podjęte przez Radę Miejską stanowisko stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
O godzinie 12.47 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 10-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
__________________  
 
 

O godzinie 13.08 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Radca Prawy w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-

Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
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 476) 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 476. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXIV/441/2016 

w sprawie zmiany  
Statutu Miasta Bielska-Białej 

 

 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 477 – 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 477. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXIV/442/2016 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

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

 
Ad 8 
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. 

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydaną 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 Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 478 – 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 478. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXIV/443/2016 

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). 

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

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

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

Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
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 479) 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 479. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/444/2016 

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 10 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 

dyskusję w zakresie punktów 10 i 11 porządku obrad, przy rozłącznym głosowaniu projektów, tj. nad: 
 projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok (w Druku Nr 459 uwzględniającym 

autopoprawkę Prezydenta Miasta), 
 projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (w Druku Nr 460 uwzględniającym 

autopoprawkę Prezydenta Miasta). 

 
Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 
 
Rada Miejska obradowała nad projektami uchwał z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił tryb prac nad projektem uchwały 

budżetowej miasta Bielska-Białej, potwierdzając jednocześnie dochowanie terminów określonych uchwałą 
Nr LIX/1364/2010 2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku. 
 
W dniu 15 listopada 2016 roku w Biurze Rady Miejskiej złożono: 
 projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi (Druk Nr 459), 
 projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 460). 
 
Projekty uchwał skierowane zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do merytorycznych Komisji 
Rady Miejskiej, celem ich zaopiniowania. 
 

Komisje Rady Miejskiej pozytywne zaopiniowały projekty uchwał, przy czym dwie Komisje RM skierowały 
do Prezydenta Miasta wnioski w sprawie przyszłorocznego budżetu, tj.: Komisja Bezpieczeństwa  
i Samorządności (o zwiększenie środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz  Komisja Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Sportu (o zwiększenie środków finansowych w zakresie szkolenia sportowego dzieci  
i młodzieży). 

 
Projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok (Druk Nr 459) uzyskał pozytywną opinię: 
 Komisji Edukacji i Kultury, 
 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
 Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
 Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 460) uzyskał pozytywną opinię: 
 Komisji Edukacji i Kultury, 
 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
 Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
 Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
 Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
 Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

W dniu 16 grudnia 2016 roku do Rady Miejskiej przekazana została autopoprawka Prezydenta Miasta do: 
 projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, 
 projektu Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  

 
Wraz z autopoprawką dostarczone zostały projekty uchwał uwzględniające tę autopoprawkę 
(tj. Druki Nr 459 i 460 z uwzględnieniem autopoprawki). 
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W dniu 19 grudnia 2016 roku Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała: 
 projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok z uwzględnieniem autopoprawki 

Prezydenta Miasta (Druk Nr 459 z autopoprawką), 
 projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej uwzględniający autopoprawkę 

Prezydenta Miasta (Druk Nr 460 z autopoprawką). 
 
W dniu 20 grudnia 2016 roku autopoprawkę Prezydenta Miasta do Druków Nr 459 i 460 pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Edukacji i Kultury.  
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy” 20165 rok (RM.0014). 
 

Projekty uchwał oraz autopoprawka (tj. Druk Nr 459, Druk Nr 460 oraz Druk Nr 459 z uwzględnieniem 
autopoprawki i Druk Nr 460 z uwzględnieniem autopoprawki) znajdują w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił uchwały I Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj.: 
 Uchwałę Nr 4200/I/212/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.  
I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 Uchwałę Nr 4200/I/213/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Bielska-Białej. 
I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 Uchwałę Nr 4200/I/214/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok.  
I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

 
Założenia budżetowe na 2017 rok przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący  

Komisji – Radny Roman Matyja. 

 
Stanowiska klubowe przedstawili: 

 Radny Przemysław Drabek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS, 

 Radny Krzysztof Jazowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO, 

 Radny Adam Ruśniak – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta. 

 

Ponadto swoje stanowisko przedstawiła Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska (także w imieniu 

Stowarzyszenia „Niezależni.BB”). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca Pan Dawid Bąk – przedstawiciel Pani Poseł na Sejm RP 
Małgorzaty Pępek, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radna Małgorzata Zarębska, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja, Radny Krzysztof Jazowy. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Krzysztofa Jazowego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały budżetowej 
miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a    z g o d ę     na zamknięcie dyskusji w punkcie 
10. porządku obrad i przejście do głosowania projektu uchwały. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 459 z autopoprawką. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/445/2016 

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawka (tj. Druk Nr 460 oraz Druk Nr 460 z uwzględnieniem 
autopoprawki) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy” 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 10 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 460 z autopoprawką. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 2 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda 
Batyckiego.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/446/2016 

Wieloletnia prognoza finansowa  
miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja, Radna Małgorzata Zarębska, Radna Barbara Waluś, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2017 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017, 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 472) 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 472. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/447/2016 

w sprawie Gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

na rok 2017 

 

 

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

 
Ad 13 
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 474) 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 474. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/448/2016 

zmieniającą 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). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (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 461 z autopoprawką) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
W imieniu inicjatorów informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych 
PiS Przemysław Drabek. 
 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Dariusz Michasiów, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Radny Konrad Łoś. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Konrada Łosia o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a    z g o d ę     na zamknięcie dyskusji  
w punkcie 14. porządku obrad i przejście do głosowania projektu uchwały. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 461 z autopoprawką. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 3 
 
 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „wstrzymującego się” Radnego Szczepana Wojtasika. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 4 
 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/449/2016 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu  

Gminy Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gładysz – Komendant Straży Miejskiej. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży 
Miejskiej w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
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 473) 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 473. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/450/2016 

w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej  
w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.) 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie opinii 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.), przekazał 

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 475) 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 475. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 3 

▪ wstrzymujących: 5 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/451/2016 

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

 
 

(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.) 

 

 

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

 
Ad 16a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 

 
Punkt 16a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały, w sprawie opinii 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.), przekazał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 481) 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 481. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 4 

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

Nr XXIV/452/2016 

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

 
 

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

 

 

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

 
Ad 16b 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o.) 

 
Punkt 16b wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały, w sprawie opinii 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Wnioskodawca: CASINOS POLAND Spółka z o.o.), 

przekazał 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 482) 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 482. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 5 

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

Nr XXIV/453/2016 

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

 
 

(Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o.) 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/190/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 627/3 o pow. 1418 m² 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej 

 
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 uchylenia uchwały Nr IX/190/2011 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 627/3  

o pow. 1418 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej, 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 471) 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 471. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem zmiany głosu Radnej Grażyny Nalepy z pozycji „przeciw”  
do pozycji „za”. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIV/454/2016 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/190/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2011 r.  
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako działka 627/3 o pow. 1418 m²  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 września 2016 r. Pana D___ T___  
na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Radna 
Katarzyna Balicka.  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 480) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń, a także nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, 

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

w Druku Nr 480. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Nr XXIV/455/2016 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 września 2016 r.  
Pana D____ T___ na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 19 
Sprawy różne  

 
O godzinie 15.26 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
 

O godzinie 15.34 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 
 

W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pani J_______ C_____-C______ (ws. przebiegu 

działań podjętych po wniesieniu przez mieszkańców sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku),  
Radny Dariusz Michasiów, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Radny Marcin Lisiński, Radna Małgorzata Zarębska, Radny Szczepan Wojtasik, Radna 
Bogna Bleidowicz, Radna Barbara Waluś, Radny Leszek Wieczorek, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Radna Grażyna Nalepa, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 20 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 15.54. 

 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
 
 
 

Ryszard Batycki  
 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załącznik Nr 7 –  Wniosek Prezesa Oddziału ZNP w Bielsku-Białej Pani Gabrieli Herzyk  
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Załącznik Nr 9 –  Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu  
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    mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
XXIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 20 grudnia 2016 roku 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

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

Witam serdecznie Koleżanki i Kolegów Radnych.  

Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami. 

Witam szefów Wydziałów i firm miejskich. 

Serdecznie witam mieszkańców, którzy zechcieli przyjść na naszą sesję i tych którzy nas oglądają  
w ramach transmisji. 

W szczególny sposób witam dzisiaj też przedstawicieli mediów. 

Szanowni Państwo, jak wieloletnia tradycja nakazuje są z nami harcerze, których serdecznie w imieniu 
Państwa witam.  

Witam Pana Komendanta Hufca harcmistrza Zdzisława Koneckiego. Witam również Zastępcę Komendanta 
Hufca harcmistrzynię Joannę Buzderewicz oraz druhnę Martę Zborawską. 

Harcerze Hufca Beskidzkiego, tradycyjnie o tej porze, przychodzą do nas z Betlejemskim Światłem Pokoju, 
które w Polsce gości już po raz 26. Tegoroczne hasło tej pięknej akcji brzmi: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Bardzo proszę w imieniu Państwa odbiorę teraz [Betlejemskie Światło Pokoju].”. 

 
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Przewodniczącemu RM przez harcerzy Hufca Beskidzkiego. 

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

„Bardzo dziękujemy.  

Mam nadzieję, że dla wszystkich to Światełko jest symbolem zbliżających się Świąt i Narodzenia 
Pańskiego. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Porządek obrad został przekazany w (…) [wymaganym] terminie. Dotychczas nie wpłynęły żadne wnioski 
o zmianę. Tak że uważam porządek obrad za przyjęty.”.  

 
                                                           
1 Godz. 10.16. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 2: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Coś pominąłem. Bardzo Państwa przepraszam są dwa wnioski Pana Prezydenta o wprowadzenie dwóch 
punktów do porządku obrad.  

Pierwszy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej o lokalizacji kasyna gry; Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o. Proponuję, aby wprowadzić ten punkt  
w punkcie 16a. 

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

I druga propozycja – Druk Nr 482 – wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry; Wnioskodawca: 
CASINOS POLAND Sp. z o.o. Proponuję, aby ten punkt wprowadzić w punkcie 16b. 

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

Punkt został wprowadzony. 

To były wszystkie zmiany wymagające głosowania.   

Wracamy do punktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie widzę głosów, aby ten protokół… Jeżeli 
nie (…) [zobaczę] głosów sprzeciwu, uznam protokół za przyjęty. 

Bardzo proszę w kwestii formalnej Pan Prezydent.”. 

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

„Panie Przewodniczący, bo jeszcze trzeba poinformować, że są dwie drugie wersje zmian budżetu i zmian 
w budżecie miasta i oprócz tego są autopoprawki, więc to też trzeba zgłosić.”. 

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

„To znaczy planowałem to zrobić oczywiście przy uchwałach budżetowych, ale jeżeli Pan Prezydent chce 
teraz, to…”. 

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

„Jest to porządek obrad.”. 

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

„Niniejszym za Pana pośrednictwem to składam, więc w takim trybie jak Pan Prezydent [przedstawił] 
będziemy głosować. Oczywiste jest, że była autopoprawka i odpowiednie wersje budżetu. 

Szanowni Państwo, mamy też wnioski o zabranie głosu na dzisiejszej sesji. 

Pierwszy wniosek Pani J_____ C____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 19. „Sprawy 
różne”. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu?”. 
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Głosy z sali sesyjnej. 
Poza mikrofonem, m.in. cyt.: 

„W jakiej sprawie? W temacie?”. 

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

„W sprawie przebiegu działań podjętych po wniesieniu przez mieszkańców sprzeciwu dla strefy 
przemysłowej w Lipniku. 

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

Informuję, że (…) został udzielony głos Pani J_____ jednogłośnie. 

I również jest kolejny wniosek Pani Gabrieli Herzyk, która jest Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Bielsku-Białej o udzielenie głosu w punkcie numer 5. 

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

Informuję, że głosu udzielono jednogłośnie. 

Kolejny wniosek – Pana Krzysztofa Gacka – o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie numer 5. 

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

Informuję, że głos został udzielony. 

I jest również wniosek przedstawiciela Pani Poseł na Sejm Małgorzaty Pępek Pana Dawida Bąka  
o udzielenie głosu w punkcie 10. 

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

Informuję, że głosu udzielono Panu Dawidowi jednogłośnie w punkcie 10.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do dalszego procedowania, przechodzimy do punktu numer 3, tj. interpelacje i wnioski 
Radnych, których jest dzisiaj 11; będę prosił o ich przedstawienie w kolejności zgłaszania.  

Pierwsze trzy interpelacje Pana Radnego Bronisława Szafarczyka: 
 pierwsza dotycząca uciążliwych i nieustających awarii oświetlenia ulicznego, 
 druga – oznakowania drogowskazowego sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Bielska-Białej 

 i trzecia – dostosowania barier przy drogach do obowiązujących przepisów. 

Bardzo proszę o przedstawienie swoich interpelacji.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „uciążliwych i nieustających awarii oświetlenia ulicznego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.179.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dostosowania barier przy drogach do obowiązujących przepisów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.181.2016. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oznakowania drogowskazowego sieci dróg krajowych  
i wojewódzkich na terenie Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.180.2016. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz o przedstawienie swojej interpelacji bardzo proszę Panią Przewodniczącą Agnieszkę Gorgoń-
Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „remontu ul. Podgórnej, Krzyżowej i Polnej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.182.2016. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie przystąpienia Bielska-Białej  
do programu Mieszkanie Plus. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia Bielska-Białej do programu Mieszkanie Plus”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.183.2016. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz o przedstawienie swojej interpelacji dotyczącej pomiarów hałasu wykonywanych w ramach mapy 
akustycznej dla Bielska-Białej w rejonie Lipnika – bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak – jeszcze nie dokończyłem.  

I drugą interpelację oczywiście Pani Radna – dotyczącą wysokości potencjalnych odszkodowań  
dla inwestorów i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 
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Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „pomiarów hałasu wykonywanych w ramach mapy akustycznej  

dla Bielska-Białej w rejonie Lipnika”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.184.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wysokości potencjalnych odszkodowań dla inwestorów  
i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.185.2016. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie zainstalowania układu klimatyzacji na sali 
widowiskowej w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak; w imieniu, jak widzę, całego Klubu. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Na wstępie powiedział m.in., cyt.: 

„Co prawda dzisiaj uchwalamy budżet, ale ufam, że w ciągu roku 2017 oszczędności z realizowanych 
inwestycji pozwolą na zrealizowanie i tej.”. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie przez Radnych RM: Katarzynę Balicką, Ryszarda Batyckiego, 
Marcina Lisińskiego, Leszka Wieczorka, Szczepana Wojtasika, Adama Ruśniaka – w sprawie 
zainstalowania układu klimatyzacji na sali widowiskowej w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.186.2016. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie utworzenia Miejskiego Interaktywnego 
Muzeum Sportu i Turystyki w lokalu należącym do kompleksu Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta w sprawie „utworzenia 

Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki w lokalu należącym do kompleksu Stadionu 
Miejskiego w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.187.2016. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

I ostatnie dwie interpelacje Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej: 
 pierwsza w sprawie zaskarżenia przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania przestrzennego  

w Lipniku 
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 i druga w sprawie obwieszczeń o zaskarżeniu przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Bardzo proszę Panią Radną o przedstawienie swoich interpelacji.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Na wstępie powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

W pierwszej kolejności chciałabym odnieść się do postulatu, który widnieje na kartkach2 na ławach tutaj 
naszych Radnych. Ja również ten postulat uważam za bardzo ważny – zawsze, jeśli chodzi o wolne  
media – więc pozwolę sobie również tę kartkę tutaj położyć. Ale chciałabym zwrócić uwagę Państwa,  
że ten postulat dotyczy wszystkich poziomów zarządzania państwem, w związku z tym liczę na to, że mój 
postulat z sesji dwa miesiące temu, dotyczący transmitowania obrad Komisji, będzie przez Państwa 

Radnych brany również pod uwagę. Więc ja pozwolę sobie dołożyć moją karteczkę w tej sprawie i liczę  
na poparcie.”. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zaskarżenia przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania 
przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów 
położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem 
kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617) i procedury z tym związanej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.188.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „obwieszczeń o zaskarżaniu przez Wojewodę Śląskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy  
ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.189.2016. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Zanim udzielę głosu Panu Prezydentowi, chciałem zapytać Pana Przewodniczącego Drabka, ponieważ  
na początku sesji, kiedy była tu karteczka „Wolne media”, nie chciał zasiąść za stołem prezydialnym  
– nie wiem dlaczego – ale oczywiście dla mnie jako prowadzącego obrady, uczestnictwo opozycji jest 
niezwykle istotne i to w pełnym kształcie i dlatego chciałem zapytać, czy jeżeli osobiście sobie taką 
plakietkę przypnę, czy Pan Radny to zaakceptuje? 

Bardzo proszę.”. 

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

„Widzę, że zaczynamy dyskusję taką, o której…”.  

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

„Nie, ja tylko pytam, czy Pan ma coś przeciwko.”.  

 

                                                           
2 „Wolne media” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy ja teraz, Panie Przewodniczący, mogę odpowiedzieć na Pana pytanie?”.  

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

„Tylko nie wiem, czy mogę przypiąć.”. 

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

„A przypiął Pan już?”.  

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

„Nie, jeszcze czekam na Pana decyzję.”. 

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

„Dobrze. Ja jestem też zwolennikiem w stu procentach wolnych mediów, tylko że ja rozumiem,  
że to się odnosi do jakiejś akcji politycznej, wywołanej w Warszawie. I tak jak powiedziałem, nie chciałbym 
żebyśmy uczestniczyli tutaj w Bielsku-Białej w tej debacie w dniu dzisiejszym przed Świętami,  

w prowadzeniu tych działań stricte politycznych. Ale okej.  

Panie Przewodniczący, ja wierzę w to, że – chciałbym w to wierzyć – że Pan jest Przewodniczącym  
i prowadzi Pan obrady całej sesji Rady Miejskiej, wszystkich Radnych. I ja rozumiem, że reprezentuje Pan 
jako Przewodniczący Rady Miejskiej wszystkich Radnych, nie tylko Klubu Platformy Obywatelskiej,  
i w związku z tym bym prosił Pana Przewodniczącego, żeby… Jakby ja rozumiem Klub (…) czy osoby, które 
chcą sobie taką, że tak powiem, informację wystawić – proszę bardzo (…). Ale taką miałbym prośbę, jeżeli 
Pan by był tak miły i jakby prowadził te obrady bez tych oznaczeń. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Z Pana wypowiedzi, odnoszę się tylko do tego, że jest Pan za wolnymi mediami. Jako przewodniczący 
również jestem radnym i mam nieskrępowane prawo do wyrażenia swoich… Myślę, że jest jakiś 
konsensus. Pozwolą Państwo – bo jest to dla mnie ważny temat – że sobie przypnę [plakietkę].”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do informacji. Jesteśmy w punkcie 
interpelacje.”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Zapraszam w „Sprawach różnych”. To była sprawa… – a Pan wcześniej nie procedował – to była tylko 
prośba o zgodę Pana Przewodniczącego. 

Bardzo proszę, kontynuujemy obrady. 

Przepraszam, wniosek formalny – Pana Przewodniczącego Drabka.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Nie mój.”. 

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

Kto złożył wniosek formalny?”. 

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

„Ja.”.  

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

„Dobrze, w takim razie wniosek formalny ma pierwszeństwo.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w związku z tym, że jesteśmy w punkcie 3. Interpelacje i zapytania, to ja prosiłbym żeby nie wprowadzać 
takiej wzajemnej polemiki do tego punktu. W związku z tym na przyszłość Pana Przewodniczącego proszę 
żeby procedować zgodnie z harmonogramem i z punktami.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wszystkie uwagi przyjmuję z pokorą.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie o kontynuowanie.”.  

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

„Ja nim rozpocznę odpowiedzi na interpelacje, to chciałem zaapelować do wszystkich Radnych, 
bo piętnasty rok tutaj siedzę i udawało nam się tutaj zawsze, na ile można było, eliminować elementy 
polityki. Zajmijmy się sprawami miasta i starajmy się tutaj nie wprowadzać elementów polityki, bo to nas 
poróżni niepotrzebnie i te sprawy które są dla nas najważniejsze, czyli sprawy miasta, zejdą na drugi plan. 
I uważam, że dlatego każdy ma prawo oczywiście do swoich przekonań, bo myślę, że nie ma na sali 
nikogo, kto by powiedział, że nie chce wolnych mediów – nie ma takiego człowieka chyba – ale to jest 
kwestia demonstracji pewnych po prostu. I dlatego jeszcze raz apeluję o to, żeby – udawało nam  
się to przez ponad czternaście lat – nie wprowadzać elementów polityki na sesję, bo wtedy to mamy czas 
zająć się sprawami tymi, dla których jesteśmy powołani, czyli sprawami naszego miasta i obywateli 
naszego miasta. To tyle. A teraz będę się starał odpowiedzieć na interpelacje. Oczywiście wszyscy Państwo 
dostaną odpowiedzi na piśmie. 

Pierwsze interpelacje – trzy – Pana Radnego Szafarczyka.  

Więc chcę powiedzieć tak: Pan podał tu jakieś pojedyncze przykłady awarii oświetlenia. To jest masówka  
– to już nie są pojedyncze, jest masówka awarii w Bielsku-Białej. I ja osobiście – myśmy wystosowali  
w tym roku już trzy pisma – w zeszłym tygodniu poprosiłem całą dyrekcję tutaj TAURON-u do siebie, 
mieliśmy tutaj bardzo ostrą rozmowę z TAURON-em. I TAURON się zobowiązał po pierwsze do usunięcia 
[awarii] w trybie takim nagłym – i to robi się w tej chwili, w tych kilku dniach to chyba widać, usuwają 
awarie – a oprócz tego podniosłem temat, że musimy zacząć zmieniać oświetlenie na bardziej efektywne, 
bardziej nowoczesne (…). TAURON, Dyrekcja bardzo pozytywnie podeszła do tego – do obydwu  
zagadnień – i czuje się winna temu, co się stało. Są stare instalacje, niektóre stare oświetlenia są bardzo  
i [TAURON] wziął się do pracy, bo widzimy efekty tego. A faktycznie bardzo niedobrze i to nie dlatego,  
że zima teraz, że ciemno, tylko w ogóle to niedopuszczalne jest żeby taki stan oświetlenia w mieście był, 
które jest w sumie jakoś zadbane, a to jest naprawdę niedobrze. To byłaby jedna sprawa.  
Tak że tu myślę, że tutaj TAURON naprawdę weźmie się za to i razem wspólnie już tu z TAURON-em,  
bo my również nie odżegnujemy się od tego żeby nawet partycypować w pewnych sprawach, ale jakość 
oświetlenia w mieście musi być zupełnie inna. 

Teraz tak: pozostałe dwie [interpelacje] (…) – na jedną odpowie późnej, jak ja skończę, Prezydent 
Zawierucha, a na pozostałą Pan otrzyma oczywiście na piśmie odpowiedź. To byłaby jedna rzecz,  
to byłaby jedna sprawa. 

Pani Radna Gorgoń-Komor. 

Chcę powiedzieć tak, że ulica Podgórna jest w planie inwestycyjnym (…), a pozostałe nie są. Chcę tylko 
powiedzieć, że taka Krzyżowa, nie wiem czy w [20]18 roku będzie czy nie będzie. Na razie o [20]17 
myślimy, o zamknięciu ’16 i o ’17, ale chcę powiedzieć, że tylko taka Krzyżowa – przebudowa, to szacunek 
jest oczywiście orientacyjny – że to koło 12 mln zł ma kosztować, czyli to jest tego typu inwestycja. 
Zresztą, proszę Państwa, chciałem to na końcu powiedzieć, ale powiem teraz – gdyby ktoś tak z zewnątrz 
słuchał i nie znał Bielska-Białej, to powiedziałby, że jest taka jedna dzielnica zaniedbana najbardziej Lipnik, 
w której wszystko trzeba zrobić, bo nic się w tym Lipniku nie dzieje, tragedia jest. A Lipnik należy  

do jednej z dwóch dzielnic, w której w ostatnich latach największe środki poszły – co jest  
do udokumentowania; jeśli ktoś nie wie, to mogę z pamięci zacząć mówić co w Lipniku zrobiono  
w ostatnich 15 latach. Tak że w Lipniku w (…) przyszłym roku również będą prowadzone inwestycje,  
ale tu głównie chodzi o Podgórną i zagospodarowanie tego tam placu przed Domem Kultury. Natomiast 
bardzo bym prosił żeby nie robić takiej atmosfery, że Lipnik to jest jakaś zaniedbana dzielnica, w której  
nic się nie stało i trzeba naprawdę tam (…) aktywnie działać; bo cały czas tam działamy aktywnie. 

Pan Radny, Przewodniczący Matyja.  

Ja chciałem powiedzieć tak – długa taka Pana interpelacja – nie wiem, my zobaczymy co zrobimy  
z tą sprawą. Ja tylko zacytuję z Pana wystąpienia dzisiaj takie kilka zdań: «które zakładają budowę  
na zasadach rynkowych», «gmina może przejąć na własność część mieszkań lub czerpać zyski z wynajmu 
komercyjnego», «niezbędna uchwała rady gminy upoważniająca do przekazania terenu do realizacji 
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inwestycji», «właścicielami mieszkań będą spółki celowe». Ja chcę powiedzieć, że myśmy przerabiali  
to już. Myśmy dali teren deweloperowi i 10 lat po sądach się włóczyliśmy żeby odzyskać tereny  
od dewelopera. Na tych samych zasadach, które tu są podane, miał właśnie budować. Dziesięć lat  
w sądach, wreszcie zdobyliśmy z powrotem te nasze tereny przy ul. Wapiennej. To są komercyjne zadania, 
nie jest to zadanie własne gminy. Zadaniem własnym gminy nie jest działalność komercyjna, chciałem 
powiedzieć (…). My staramy się mieszkania komunalne budować i przystosowywać, żeby były – te które  
są dzisiaj zaniedbane, pustostany tak zwane. Mamy tutaj duże chyba osiągnięcia w tym zakresie,  
bo kilkaset mieszkań co roku oddajemy, również budujemy nowe. Natomiast tutaj nad tym się 
zastanowimy, bo to jest działalność komercyjna jak powiedziałem; mamy bardzo złe doświadczenia w tym 
zakresie i nie jest to na pewno zadanie własne Gminy – działalność komercyjna.  

Nawiasem mówiąc, w materiałach które Państwo nam dają, bardzo bym prosił, że jak dajecie nam  
te interpelacje, żeby przeczytać je dokładnie, bo jest bardzo dużo błędów różnych. Tak że bardzo bym 
prosił żeby to jakiś też… – szanujmy się po prostu wzajemnie. 

Pani Radna Waluś. 

Więc chcę powiedzieć tak – jeśli [chodzi] o mapę akustyczną – mapa akustyczna będzie w przyszłym roku 
robiona, zlecana przez miasto (…), natomiast jak mapę akustyczną się robi to nie jest tak, że (…) gdzie 
sobie każdy życzy tam się ten punkt pomiaru daje. Są przepisy w tym zakresie i te przepisy muszą być, 
krótko mówiąc, stosowane.  

Odnośnie drugiej sprawy, czyli odszkodowań – oczywiście dzisiaj nie ma, bo na dzisiaj jeszcze nie podjęto 
żadnej decyzji w tym zakresie. Natomiast chcę powiedzieć, że – tu dalsze interpelacje, o których będę 
jeszcze dzisiaj mówił w sprawie Lipnika – to chcę powiedzieć, że my też pracujemy w tej chwili nad zmianą 
planu zagospodarowania Lipnika. Proszę Państwa, bardzo nerwową atmosferę wszyscy wprowadzają 
w tym zakresie. I jak się po prostu zakończy sprawa – zakończymy, zrobimy plan zagospodarowania  
nowy – to wtedy będziemy się wypowiadać. A my cały czas pracujemy, a cały czas się tylko podbija 
bębenek i robi się taką nerwową atmosferę wokół tego. 

Pan Radny Ruśniak – klimatyzacja Kubiszówki. 

To jest sprawa nienowa, musimy starać się szukać jakichś środków. Zobaczymy z oszczędności, jakieś 
może będą przy przetargach; bo faktycznie jest to jedna z największych sal w tej chwili bardzo, bardzo 
wykorzystywana i faktycznie klimatyzacja jest tam niezbędna. 

Również ta następna interpelacja Pana Radnego Lisińskiego i Klubu – tj. Muzeum Sportu i Turystyki. 

To jest stara sprawa po prostu. Od wielu lat ta sprawa jest podnoszona. Dotychczas nie było miejsca 
takiego, w tej chwili zdaje się, że takie miejsce się znajduje i na pewno tu szczególnie z Radą Olimpijską 
wejdziemy w kontakt i będziemy się starali faktycznie to Muzeum Sportu uruchomić, bo te postulaty były 
już podczas kilku innych kadencji. Zresztą mamy tylu olimpijczyków, sportowców, mamy tyle pamiątek,  
że trzeba gdzieś to (…) umiejscowić. Na pewno temat podejmujemy. 

 (…) Pani Radna Zarębska. 

Tak jak powiedziałem, dostanie Pani odpowiedź. Natomiast chcę powiedzieć, że – ja tylko końcówkę Pani 
powiem – że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przypadek, o którym Pani mówiła, czyli art. 33 § 1a 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z tym 
nie ma obowiązku obwieszczenia przez Radę Miejską o wniesieniu przez Wojewodę skargi, udzieleniu przez 
Gminę na nią odpowiedzi. Natomiast myśmy w terminie wszystkie terminy dotrzymali i wszystkie 
materiały, odpowiedzi złożyliśmy – tak że tu jako odpowiedź w tej chwili. (…) Dotrzymaliśmy wszystkich 
terminów i złożyliśmy odpowiedzi, materiały które były wymagane w tym zakresie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem…”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, jeszcze Prezydent Zawierucha.”. 

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

„Przepraszam.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

odpowiedź dotyczy interpelacji Pana Radnego Szafarczyka. (…) Ja domyślam się, że to pismo  
do Generalnej Dyrekcji i odpowiedź na to pismo przyszła teraz kiedyś. Tak? To świeże. 

Więc tak: (…) raz, że nie mam tego pisma, natomiast mamy pismo z Generalnej Dyrekcji, z 12 lipca  
tego roku, gdzie w odniesieniu właśnie do tych dróg ekspresowych, jeszcze przed zmianą – czyli później 
S1 z S52 i węzłów – Generalna Dyrekcja odpowiadała, Oddział GDDKiA w Katowicach, że przeprowadzi  
w najbliższym czasie następujące działania. I m.in. pisze: «W kolejnym etapie prac przewidywać będziemy 
wymianę oznakowania kierunkowego na przedmiotowych ciągach dróg. Etap ten uzależniony jest  
od środków finansowych (…) przeznaczonych na ten cel.». Więc nie wiem co takiego się stało  
na przestrzeni… – znaczy wiem co się stało na przestrzeni tych paru miesięcy: zmienił się Dyrektor. Jest 
nowy Dyrektor, z tym poprzednim mieliśmy dobre relacje, z tym nowym musimy odbudować  
te poprzednie. Tak że być może z tego to wynika. W każdym razie, to w razie czego służę tutaj kserokopią. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem – w kolejności zgłoszeń – bardzo proszę najpierw Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, ja w kwestii tego, że nie doceniamy tego, ile pieniędzy, ile finansów poszło na Lipnik. 
Chciałam powiedzieć, że my najpierw trochę popsuliśmy w Lipniku, a teraz robimy wszystko żeby ten 
Lipnik naprawić. I my wiemy, jaki Lipnik jest piękny, w związku z tym czynimy wszelkie starania, żeby  
on tą piękną dzielnicą miasta Bielska-Białej został. 

A korzystając z okazji, nie wiem czy Pan Przewodniczący mi nie wyłączy mikrofonu, bo nie wiem czy to się 
mieści w procedurze, ale chciałabym wrócić do tej kwestii wolnych mediów na poziomie lokalnym. 
Mianowicie, nie wiem czy czytelnie się wyraziłam, ale chciałabym zadać pytanie…”. 

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

„Pani Radna…”. 
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Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…Panie Przewodniczący do Pana: Czy w związku z postulatem Pan poprze mój wniosek o transmisję 
Komisji?”. 

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

„Tylko nie w tym (…) [punkcie].”. 

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

„Nie teraz, rozumiem.”. 

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

„Nie w tym miejscu, o to apelował Pan Radny Matyja, a ja się z nim bardzo liczę i Panią też zachęcam.”. 

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

„Rozumiem. W takim razie zgłoszę się znowu.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna za zrozumienie. 

Bardzo proszę ad vocem – wywołany już wcześniej – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

tutaj się chyba różnimy w poglądach, podejściem do tego, jakie jest nasze zadanie gminy. Ale ja uważam, 
że zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców  
– i co do tego chyba się różnić nie będziemy – a program pod egidą programu rządowego idzie w parze  
i uzupełnia formę dostępności mieszkań dla naszych mieszkańców. 

Ja tylko przeczytam jedno zdanie, żeby Panu przypomnieć, że: (…) na mieszkania te mogą pozwolić sobie 
osoby, które po pierwsze mają jakąś dochodowość, która po pierwsze wykluczy ich z przydziału mieszkań 
komunalnych, ale też nie pozwoli im uczestniczyć w warunkach rynkowych. I takie jest założenie państwa. 
I myślę, że my jako gmina naprawdę, która znajduje się w czołówce Szanowni Państwo… – jak jestem  
na różnych spotkaniach, Bielsko-Biała jest w czołówce miast polskich.  

Panie Prezydencie jeszcze raz apeluję żebyśmy podjęli działania do tego, żeby do tego w jakiś sposób 
przystąpić. I nie jest to pierwszy lepszy prywaciarz, którego złego doświadczenia Pan doświadczył, 
natomiast jest to reprezentacja państwa. Dlatego bardzo Pana proszę, jeżeli jest tylko taka możliwość, 
żeby realizować ten program – on na pewno zwiększy dostępność mieszkań dla naszych mieszkańców. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Panie Prezydencie, odnośnie interpelacji dotyczącej pomiaru hałasu – Pan Prezydent w odpowiedzi mówi, 
że badania te będą wykonywane w roku przyszłym (…) na zlecenie miasta. Wobec tego za czyje pieniądze 
to było robione w dniu 23 i 24 listopada 2016 przy ulicy Lubelskiej i Ks. Brzóski 3? (…) Wiadomość podał 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, więc nie wiem czy Wydział Ochrony Środowiska zleca 
najpierw jakieś próbne badania, a później dopiero właściwe? Bo rozumiemy, że sam wynik będzie w roku 
przyszłym, ale pomiary są faktem i to są kosztowne pomiary – ktoś to musi zapłacić. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Odpowie na to Zastępca Naczelnika w tej chwili.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pani Teresa Nolewajka 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Teresa Nolewajka – Wydział Ochrony Środowiska. 

Więc pomiary były zlecone w tym roku, natomiast sama mapa akustyczna zostanie zlecona w przyszłym 
roku i te pomiary zostaną wykorzystane do tej mapy, którą zlecimy w roku przyszłym.”. 

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

„Czy Panią Radą satysfakcjonuje ta odpowiedź, czy chce o coś dopytać? Jeżeli Pan Przewodniczący 
pozwoli, to bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czyli de facto te badania zostały wykonane w Lipniku i nie będą już powtarzane. A w tej interpelacji  
ja cytuję przepisy – to rozporządzenie – na których powinna cała procedura się oprzeć. I chodzi  
o odniesienie się do tych kwestii. Załącznik numer 1 i 2 dokładnie to wszystko ukazuje, gdzie były robione  
i w jaki sposób te badania. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pani Teresa Nolewajka 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Więc w kwestii samych punktów pomiarowych – o tym decydują przepisy i wyniki te zostaną 
wykorzystane do dalszych obliczeń. W obliczeniach natomiast zostaną uwzględnione wszystkie przeszkody, 
wysokości terenów – tak budynki, jaki i sam ekran akustyczny. Ale co do szczegółów wysokości 
odniesiemy się w odpowiedzi do interpelacji.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja bym chciał podziękować za deklarację Pana Prezydenta w odniesieniu do interpelacji Kolegi Radnego 

Lisińskiego, gdyż taką interpelację składałem w ubiegłej kadencji, związaną właśnie z utworzeniem takiego 
centrum i muzeum historii bielskiego sportu, bo jest to bardzo ważna rzecz. Ale chciałbym też już, 
korzystając z okazji, zaapelować o to żebyśmy się zastanowili i w miarę możliwości próbowali włączyć się 
w program realizowany przez Ministerstwo Nauki. „Nauka i innowacje w biznesie” – była taka konferencja 
na Akademii Techniczno-Humanistycznej, na której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
mówił o możliwości utworzenia stref odkrywania wiedzy aktywnej, czyli takich centrów, takich mini 
centrów Kopernik. Uważam, że jako miasto powiatowe, miasto mówiące o tym, że – i liczę na to – że takie 
nowoczesne, że włączymy się w ten program i takie centrum w Bielsku-Białej również powstanie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt: Interpelacje i wnioski Radnych.”. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

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

Witam na dzisiejszej sesji Pana Posła Stanisława Piętę.  

Czy chce Pan zabrać głos? Myślę, że przed Świętami na pewno. 

Bardzo proszę.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

Korzystając z tej szczególnej okazji chciałbym podziękować za wszystkie zaproszenia, które w tym roku  
do mnie dotarły, do udziału w Państwa sesjach.  

Chciałbym Państwu życzyć spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego  
w Nowym Roku. Pozdrawiam serdecznie. 

Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to wysłucham sobie Państwa dyskusji w następnym punkcie porządku 
obrad i być może jeszcze potem będę się upominał o głos. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Oczywiście dziękujemy za życzenia, myślę że wszyscy je odwzajemniamy. Oczywiście Parlamentarzysta  
w tym kraju może zabrać w każdym punkcie, o każdej porze, czas. Tak że jest to sprawa oczywista, proszę 
tylko o zasygnalizowanie.”. 

 
Ad 5 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty  
w Polsce - WERSJA III 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 5: Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie 
wprowadzanej zmiany systemu oświaty w Polsce. I jest to uchwała z mojej inicjatywy, dlatego pozwolę 
sobie najpierw odczytać stanowisko, zanim rozpoczniemy dyskusję. 

«Bielsko-Biała, 20 grudnia 2016 roku. 

Szanowny Pan Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzanej zmiany systemu oświaty w Polsce 

W związku z wprowadzaną reformą oświaty jako organ stanowiący gminy pragniemy zwrócić uwagę 
ustawodawcy na przewidywane skutki tej regulacji i zagrożenia jakie niesie jej uchwalenie. 
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Brakuje fundamentalnej i uzasadnionej prawdziwymi argumentami odpowiedzi na pytanie, dlaczego oraz  
w jakim celu dąży się do dokonania zasadniczych zmian w obecnie funkcjonującym systemie oświaty. Nie 
przedstawiono żadnych wiarygodnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji 
gimnazjów. Ocena jakości nauki w polskich gimnazjach, prowadzona w skali międzynarodowej, jest bardzo 
wysoka. 

Likwidacja gimnazjów spowoduje zaprzepaszczenie wysiłku i osiągnięć nauczycieli oraz organów 
prowadzących ten rodzaj szkół. Od ich utworzenia w 1999 r. samorządy wydały na ich funkcjonowanie 
łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje. 

Proponowane zmiany w edukacji nie przedstawiają realnych korzystnych skutków i konsekwencji dla 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wynikających między innymi ze zmiany sieci szkolnej. Jednocześnie 
zwracamy uwagę przede wszystkim na brak ramowych planów nauczania, podręczników oraz materiałów 
metodycznych do tych podręczników. Szybkie wprowadzenie reformy powoduje chaos i utrudnia dobre 
przygotowanie i konsultowanie projektów nowej sieci szkół.  

Co szczególnie ważne, brakuje rzetelnego oszacowania kosztów finansowych planowanych zmian, które  

w związku z realizacją zadań związanych z ich wdrażaniem poniosą samorządy. 

Nie znajdujemy uzasadnienia dla wzmacniania roli nadzorczej kuratorów oświaty (np. w zakresie 
powoływania lub odwoływania dyrektora danej jednostki) – oznacza to w rzeczywistości ograniczenie 
kompetencji samorządów. 

Bez żadnych wątpliwości koszty planowanej reformy poniosą samorządy. Konsekwencje wizerunkowe 
skupią się wyłącznie na organach prowadzących – bo to na nie spadnie niezadowolenie rodziców oraz 
kadry pedagogicznej skazanej na utratę pracy. Z kolei koszty finansowe przerzucone na samorządy  
w konsekwencji obciążą mieszkańców. 

Uważamy, że zmiany w systemie oświaty wprowadzać należy z rozwagą, kierując się dobrem dzieci  
i młodzieży, troską o jakość nauczania. Powinny one wynikać z badań, analiz oraz ekspertyz 
uzasadniających obszar, zakres i kierunek reformy oraz być realizowane we współpracy ze środowiskami 
rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych, które w ostatecznym rozrachunku ponoszą 
odpowiedzialność za realizację zadań oświatowych w gminach, powiatach i województwach. 

Reasumując, naszym zdaniem koszty reformy obciążą budżet Miasta Bielska-Białej, wprowadzą 
niepotrzebne zamieszanie i niepokoje wśród uczniów i ich rodziców oraz spowodują utratę pracy przez 
część nauczycieli. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, apelujemy do Pana Prezydenta o niepodpisywanie 
uchwalonej w grudniu 2016 r. przez Sejm RP ustawy Prawo oświatowe. Zaproponowane w ustawie 
zmiany, wprowadzają chaos w systemie oświaty a nieuchronne koszty zbytnio obciążają budżet 
samorządu, powodując proces spowolnienia rozwoju naszego miasta.». 

Szanowni Państwo, w zasadzie w tym stanowisku jest wszystko. Chciałem podkreślić, że nie chodzi  
o podważanie samego sensu reformy, bo tutaj po prostu nie mamy pełnej informacji co do tego, aby 
wnioskować, co takiego złego dzieje się w gimnazjach, że trzeba ten system zmieniać; ale gdyby tak było, 
ta reforma jest całkowicie nieprzygotowana i dlatego ten apel. Myślę, że jako samorząd nie możemy 
milczeć w tej ważnej sprawie i przyszłości naszych dzieci.  

Ale mamy wniosek formalny Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

wniosek formalny jest związany z jakimś specjalnym tutaj trybem obradowania nad tą propozycją, bo nie 
dość, że to jest III wersja, która dotarła do nas w dniu dzisiejszym, czyli nie uzyskała ona pozytywnej 
opinii – negatywną opinię uzyskała Komisji budżetowej – dzisiaj, niestety nie udało się uzyskać opinii 
Komisji merytorycznej, ale w tej chwili właśnie zauważyłem, że Panie Przewodniczący Pan przeczytał inny 
projekt niż ja mam w ręce. Czy ja mógłbym ostatnie zdanie zobaczyć tego dokumentu, które Pan…?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę.”. 

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

„Projekt, który ja otrzymałem w dniu dzisiejszym, pół godziny przed rozpoczęciem porządku obrad, to jest 
następna rzecz. To są rzeczy niebywałe, nie ma w…”. 

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

„Ale do rzeczy Panie Radny.”. 

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

„Do rzeczy – informuję, że w mojej wersji nie ma i myślę, że wszyscy Radni mają… 

III wersja jest bez ostatniego akapitu, który Pan Przewodniczący teraz przeczytał na sesji. Dochodzimy  
do jakiegoś absurdu.”. 

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

„Dobrze, pozwoli Pan, że się odniosę. 

Nie, to nie jest absurd. Nie wiem, to jest wersja, którą odczytałem i nad nią będziemy głosować…”. 

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

„A to jest wersja IV?”. 

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

„Po kolei. Mogę odpowiedzieć? Proszę mi dać dokończyć. Po kolei.  

Wersja III wynika z tego, że wersja II powstała – bardzo proszę o ciszę – wersja II powstała  

po konsultacji ze środowiskami nauczycielskimi, a wersja III powstała tylko z tego powodu,  
że w międzyczasie Sejm uchwalił tę ustawę.  W związku z tym apelowanie do Sejmu w tym momencie jest 
niezasadne, zresztą ten wniosek złożył na Komisji Budżetu Pan Radny Konrad Łoś i uznałem, że – jako 
wnioskodawca – ta zmiana będzie jak najbardziej zasadna. To jest po pierwsze. 

Drugie. Jeżeli Pan Przewodniczący ma jakąś inną wersję to przepraszam, różni się ona tylko… 
Przepraszam, po kolei…”. 

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

„Dobrze, ale… – rozumiem. Czasami działanie w pośpiechu robi jakieś błędy, ale tutaj nie ma problemu 
żeby to uporządkować. 

Szanowni Państwo, będziemy głosować i obradować, bo sesja uchwala, Komisja opiniuje. Przypomnę,  
że Komisja Budżetu nie opiniowała tej wersji, tylko inną, a Komisja Edukacji nie zakończyła obrad 
wydaniem wniosku. Sprawa jest bardzo ważna i ja bym nie szukał tutaj pretekstów do uchylenia się  
od dyskusji na ten temat. Jeżeli jest różnica, to ja przeczytam ją jeszcze raz, albo ten ostatni akapit, żeby 
Państwo wiedzieli, nad czym głosujemy. Nawet w trakcie sesji można zmienić treść uchwały, jeżeli Rada  
to zaakceptuje.  

W takim razie ja chciałem sprawdzić, jakie wersje Państwo macie. Czy Pani Dyrektor Biura może zadbać 
o to, żeby wszyscy mieli aktualne wersje?”.  

 
Dyrektor Biura Rady Miejskiej Pani Danuta Brejdak 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„[Radni] mieli rozdane.”. 

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

„Nie, nie dostałem.”. 

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

„Wszyscy mieli rozdane według Pani…”.  

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

„Członkowie Komisji nie otrzymali.”. 

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

„Panie Radny jeszcze Panu nie udzieliłem głosu. 

Więc tak, jeżeli różnica jest tylko w ostatnim akapicie, to pozwólcie Państwo, że ja jeszcze raz ten akapit 
przeczytam i będziemy procedować dalej. A akapit, o którym wspomniał Pan Przewodniczący Drabek, 
którego nie ma – bardzo mi przykro, za to przepraszam, ale to nie wyklucza dalszej możliwości 
procedowania – przeczytam jeszcze raz. 

«Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, apelujemy do Pana Prezydenta o niepodpisywanie 
uchwalonej w grudniu 2016 r. przez Sejm RP ustawy Prawo oświatowe. Zaproponowane w ustawie 
zmiany, wprowadzają chaos w systemie oświaty a nieuchronne koszty zbytnio obciążają budżet 
samorządu, powodując proces spowolnienia rozwoju naszego miasta.». 

Ot i cała różnica, tym bardziej że, z tego co widziałem wczoraj w mediach, Pan Prezydent nie podpisał 
jeszcze tej ustawy i prowadzi jakieś konsultacje. Myślę, że to jest czas żeby do niego się z tym 
stanowiskiem zgłosić, oczywiście jeżeli Rada uzna to za stosowne.  

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

„Ja chciałam zabrać głos w tej sprawie. To będzie taki podobny głos jak na Komisji merytorycznej, tylko 
przygotowałam troszkę danych statystycznych, bo zawsze jestem przeciwna żeby zmieniać coś, co działa 
dobrze (…), oczywiście nieidealnie, ale do idealności to myślę, że wiele państw ma jeszcze daleko i może 
udoskonalać systemy już istniejące, tym bardziej że całkowita zmiana będzie wiązała się z wysokimi 
kosztami i także konsekwencjami personalnymi, co Pan Przewodniczący zajął w swoim piśmie. 

Proszę Państwa, Polska zajęła 14. miejsce według raportu Pearson – to jest (…) wydawnictwo edukacyjne, 
które jest właścicielem BBC i Longman – 14. miejsce w tzw. „Krzywej nauczania”. W zestawieniu udział 
brało 50 państw. W klasyfikacji ogólnej Polska zajęła 14. miejsce – za co Państwa przepraszam,  
bo na Komisji mówiłam, że 10., ale jeszcze nie dysponowałam tymi danymi; i wyprzedziliśmy takie kraje 
jak: Niemcy, Belgię i USA – jako Polska. Kryteria jakie były brane pod uwagę to: zdolność z zakresu 
myślenia matematycznego, (…) nauki przyrodnicze oraz czytanie ze zrozumieniem. Wyprzedziły nas 
państwa, takie jak: Finlandia, Korea Południowa, Hongkong, Japonia i Singapur. A udział uczniów, którzy 

zakończyli klasę średnią w rynku pracy w Polsce to jest około 68%, podczas gdy w Finlandii 47%.  
I tyle mam do powiedzenia.  

Możecie sobie Państwo sami odpowiedzieć na wiele pytań, po co to wszystko zmieniać. Myślę,  
że w rankingu światowym 14. miejsce w zakresie szkolnictwa do szkoły średniej to jest bardzo dobre 
miejsce. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Myślę, że oczywiście… – widzę głos Pana Przewodniczącego Drabka, ale mamy też gości. Jeżeli Pan 
Przewodniczący pozwoli to najpierw…”. 

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

„Ale ja bym chciał do tej kwestii…”. 

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

„Nie pozwala Pan Przewodniczący, więc bardzo proszę o zabranie głosu.  

W kwestii formalnej – tak?”. 

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

„Proszę o 15 minut przerwy.”. 

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

„A z jakiego powodu?”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„W związku z tym, że nie otrzymaliśmy, nie mam dokumentu, o którym rozmawiamy Panie 
Przewodniczący. Wszyscy członkowie Komisji Edukacji…”.  

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

„(…) Ale proszę nie podnosić głosu, bo wszyscy słyszą.”. 

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

„Wszyscy członkowie Komisji Edukacji nie otrzymali tego dokumentu, o którym Pan mówi. Ja bym chciał 
go dostać do rąk, chciałbym go przeczytać, porównać z tym dokumentem, o którym mówiliśmy  
pół godziny przed sesją.”.  

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

„Dobrze.”. 

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

„Dopiero trzy minuty temu dowiedziałem się, że jest kolejna wersja.”.  

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

„Wystarczy 10 minut. Ogłaszam przerwę 10 minut.3  

Biuro Rady proszę o przedstawienie wszystkim Radnym dokumentu, który odczytałem.”. 

 

 

____________________________  

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

„Szanowni Państwo przypomnę, jesteśmy w punkcie numer 5.4 Rozumiem, że wszyscy Radni mają 
stanowisko, które odczytałem, nie ma tu żadnych niedomówień. 

I bardzo proszę o zabranie głosu przez Panią Gabrielę Herzyk.  

Bardzo proszę o podejście do mównicy.”. 

                                                           
3 Godz. 11.30. 
4 Godz. 11.47. 
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Wnioskodawca – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku-Białej Pani Gabriela Herzyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

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

jestem nauczycielem bielskiej szkoły, nauczycielem z 35-letnim stażem pracy, a od dwóch lat pełnię 
funkcję prezesa Bielskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako przedstawicielka środowiska 
oświatowego chciałam Państwu zwrócić uwagę na zaniepokojenie, jakie w naszym środowisku budzi 
zarówno zakres, jak i tryb wprowadzania zmian w Prawie oświatowym.  

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że polska szkoła potrzebuje zmian. Uważamy jednak, że problem nie 
leży w istniejącym ustroju szkolnym. Likwidacja gimnazjów, skrócenie o rok kształcenia ogólnego 
spowoduje z pewnością pogorszenie jakości kształcenia i warunków nauczania. Nie rozumiemy, czym 
pokierowana jest ta radykalna zmiana w strukturze szkolnej. Dzisiaj Polska coraz częściej podawana jest 
na świecie jako przykład sukcesu edukacyjnego. W tym roku amerykańska dziennikarka Amanda Ripley 
umieściła Polskę w gronie państw o najbardziej efektywnym systemie edukacji. Posiłkując się wynikami 
PISA napisała, że polskie szkoły to te, które uczą myślenia. 

Badanie PISA to obecnie największe na świecie badanie umiejętności uczniów. Odbywa się ono co trzy lata 
i jest realizowane od 2000 roku, a więc pragnę zauważyć, że zbiega ono się z wprowadzeniem poprzedniej 
dużej rewolucji w oświacie. Początki naszych uczniów w tym badaniu nie były niestety zadowalające, ale 
już następna edycja 2003 roku pokazała ogromny wzrost umiejętności naszych 15-latków. Ostatnie 
badanie z 2015 roku wskazuje, że nadal jesteśmy liderami, plasujemy się bardzo wysoko w świecie  
i w czołówce krajów (…) Unii Europejskiej.  

Czy to zatem powód w tak radykalnej zmianie w edukacji? Dlatego też wielokrotnie nauczyciele, 
pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych, rodzice manifestowali swój sprzeciw wobec 
nieuzasadnionej rewolucyjnej zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe. Zastanawiamy się, czy ta zmiana na pewno ma służyć dobrej szkole.  

To nieprawda, że źródłem problemu są gimnazja, one w lokalnej społeczności są bardzo często źródłem 
dumy. W naszym mieście gimnazja to najlepiej wyposażone placówki oświatowe, w których współpraca 
uczniów, rodziców i nauczycieli pozwala na osiąganie bardzo wysokich wyników, co widać corocznie  
w wynikach egzaminów gimnazjalnych. Te wyniki widać również w szkołach podstawowych i w szkołach 
gimnazjalnych.  

Dzisiaj cały dorobek tych szkół przekreśla się rewolucyjną ustawą, która wprowadzi organizacyjny chaos  
w oświacie na osiem lat. Karze się tych nauczycieli, którzy przed siedemnastu laty musieli się znaleźć  
w nowej sytuacji oświatowej, często zmieniając swoje kwalifikacje i zaczynając swoją karierę zawodową 
nauczyciela od początku.  

Dzisiaj wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych żyją w wielkiej niepewności,  
czy w nowej rzeczywistości oświatowej znajdą zatrudnienie, czy nowy rok szkolny, który już niebawem,  
bo za osiem miesięcy, pozwoli im nadal realizować się zawodowo w oświacie.  

Uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji „Nie dla chaosu w szkole” – rodzice, nauczyciele, przedstawiciele 
szkół publicznych, niepublicznych, świata akademickiego, organizacje pozarządowe działające na rzecz 
edukacji, ale również samorządy – wystosowali do Prezydenta Polski petycję o zawetowanie projektu 
ustawy oświatowej. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracją Pana Prezydenta, w liście który skierował  
do Związku Nauczycielstwa Polskiego 19 maja 2015 roku, Pan Prezydent nie poprze ustawy. Nie poprze 
ustawy, która jak pisze «jest wymierzona w dużą grupę społeczną, która mówiąc wprost jest 
antyspołeczna, która nie powstała w drodze dialogu społecznego»; a planowana reforma edukacji jest 
właśnie taką ustawą.  

Mamy również nadzieję, że wczorajsze spotkanie Pana Prezydenta z przedstawicielami koalicji „Nie dla 
chaosu w szkole” i deklaracja, że na razie nie podpisze nowej ustawy oświatowej, jest pokierowana 

niepokojem o los edukacji w Polsce, a nie wynika z trudnej sytuacji w Parlamencie.  

Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie reformy edukacji spadnie na barki organów prowadzących.  
To właśnie samorządy będą musiały zmierzyć się z problemami finansowymi, lokalowymi oraz kadrowymi, 
oraz również z negatywnymi emocjami rozczarowanych uczniów, rodziców i pracowników oświaty.  

Dlatego bardzo proszę, w imieniu właśnie środowiska oświatowego, ale również i rodziców, o pochylenie 
się nad planowanymi zmianami i zajęcie stanowiska w tak ważnej sprawie, jak edukacja młodego 
pokolenia naszego kraju. 

Dziękuję bardzo.”. 
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Oklaski. 

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

„Dziękuję. Bardzo Pani Dziękuję. 

Bardzo proszę – Rada Miejska udzieliła również głosu Panu Krzysztofowi Gackowi.  

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Nauczyciel w Gimnazjum nr 16 Pan Krzysztof Gacek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Proszę Państwa, (…) jestem nauczycielem Gimnazjum nr 16 i chciałem parę słów właśnie z punktu 
widzenia nauczycieli naszego Gimnazjum.  

Po pierwsze chciałem Pani przedmówczyni podziękować, bo naprawdę trudno się nie zgodzić  
z argumentami, które przytoczyła. Natomiast ja chciałbym się skupić nad tym, co my nauczyciele jakby 
czujemy w tej sytuacji.  

Wiadomo, że autorzy reformy uspokajają nas nauczycieli. My chcielibyśmy brać za dobrą monetę  
te zapewnienia, że nikt nie straci pracy, ale trudno jednak zachować nam spokój w tej sytuacji, kiedy być 
może tak się rzeczywiście stanie, że nikt tej pracy nie straci całkowicie – załóżmy teoretycznie – ale jednak 
jest bardzo prawdopodobne, przynajmniej z naszego punktu widzenia, że będą jakieś znaczne 
ograniczenia. I trudno sobie wyobrazić żebym ja na przykład mógł swoją rodzinę utrzymać, pracując  
na przykład na 1/4 etatu, co oczywiście może mieć miejsce.  

I ja na przykład rozumiem, że samorząd też jest postawiony w takiej sytuacji – że przecież ustawa 
właściwie formalnie jeszcze nie weszła w życie i wszystkie jakieś decyzje dopiero muszą być podjęte –  
i jest to bardzo trudna sytuacja. I proszę pomyśleć o nas: w momencie kiedy staramy się oczywiście 

wykonywać swoją pracę jak najlepiej dla (…) Państwa dzieci, ale my nie wiemy co będzie we wrześniu,  
czy będziemy mieć pracę.  

Są nauczyciele, którzy…, właściwie większość nauczycieli dostosowuje w ogóle swoje kwalifikacje  
– czy dostosowywało przez lata – do pracy w gimnazjum; oczywiście mówię o nauczycielach w gimnazjum 
prawda, bo ja jestem nauczycielem gimnazjum jak powiedziałem. I teraz po kilkunastu latach jest nowa 
reforma, która jak gdyby wszystko zmienia i w niektórych przypadkach jest to bardzo trudne, bo może  
po prostu być tak, że ktoś, kto uczy na przykład geografii może mieć problem, bo teraz niewiadomo ile tej 
geografii będzie, w jakiej szkole będzie pracował. Oczywiście może to brzmieć egoistycznie, że ja mówię w 
ten sposób, ale nasza grupa zawodowa bardzo się tego wszystkiego obawia, w szczególności moja szkoła 
– Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha też będzie oczywiście stopniowo likwidowana. Nie jesteśmy 
Zespołem, czyli szkoła po prostu przestanie istnieć (…). My nie wiemy właśnie co się stanie. Oczywiście 
coś pewnie Miasto zarządzi takiego żeby to wszystko wyszło dobrze, ale jest (…) ta niepewność.  

Nasza szkoła posiada naprawdę bardzo bogaty dorobek i jest jedną z najlepiej ocenianych placówek  
w Bielsku i naprawdę pracuję ze świetnymi koleżankami i kolegami, i bardzo chcielibyśmy dalej służyć 
naszą wiedzą i doświadczeniem kolejnym pokoleniom bielszczan, a niestety nie wiemy jak to wszystko się  
w przyszłości ułoży. 

Ja tylko chciałem po prostu poprosić. Wiadomo że samorząd (…) tutaj jak gdyby nie jest autorem reformy, 
samorząd musi tę reformę – jeżeli ona wejdzie – wdrożyć. I my rozumiemy te wszystkie trudności, ale 
zwracamy się jak gdyby z taką prośbą, żeby myśleć o nauczycielach, o ich rodzinach, bo oni też muszą 
swoje dzieci utrzymać prawda i żeby to jakoś przeszło wszystko w miarę bezboleśnie dla nas wszystkich. 

Bardzo dziękuję.”. 

 
Oklaski. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.10.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 20 grudnia 2016 roku 

 
 

Strona 23 z 87 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo Państwu dziękuję. 

I bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Serdecznie dziękuję za te dwa wystąpienia, bo one były niezwykle ważne i właśnie pokazują istotę 
sprawy, istotę tego tematu. Istotę tego tematu, który w tych wypowiedziach Pani Przewodniczącej, Pana 
Gacka pokazuje pewną niewiedzę i brak jakby takiej pewności. Dlatego ta dyskusja nie powinna się 
odbywać dzisiaj na tej sesji, w oparciu o stanowisko – I wersja, II wersja, dzisiaj III wersja; okazuje się  
na sesji, że druga wersja III wersji – stanowisko, w którym pojawiają się słowa «żadnych», 
«zaprzepaszczenie», «chaos», «zamieszanie».  

Pan Przewodniczący powiedział przed tym punktem, że mogą być błędy – i są błędy – w tym kserowaniu, 
rozdawaniu, bo działał w pośpiechu; zanotowałem to wszystko. To nie jest właściwa droga do realizacji  
i rozmowy na ten temat. Naszym zadaniem, zadaniem samorządu miasta Bielska-Białej, zadaniem 
Radnych, zadaniem Pana Prezydenta i Miejskiego Zarządu Oświaty jest dyskusja merytoryczna na temat 
przyszłości oświaty w Bielsku-Białej.  

Ustawa została podjęta, czeka na podpis Prezydenta. Czy będzie podpisana czy nie zobaczymy, to jest 
decyzja Pana Prezydenta. Ale ja rozumiem zaniepokojenie pracowników, bo każdemu z nas leży na sercu 
żeby nauczyciele mieli pracę, a młodzież w bielskich szkołach była jak najlepiej, bezpiecznie i dobrze 
wykształcona, w bezpiecznych, w dobrych warunkach. Tylko że mamy teraz 20 grudnia: pierwszy projekt, 
II wersja – czternastego, III wersja – dwudziestego i druga wersja III wersji – dwudziestego o godzinie 
11.00. A tak faktycznie Pan Przewodniczący pozwoli, że chwilę będę dłużej mówił, bo to jest poważny 
temat, a że nie mieliśmy takiej możliwości dopracować nad tą wersją na posiedzeniu Komisji,  
to trochę pozwolę sobie Państwa czasu zająć.  

Harmonogram wdrażania reformy trwa od lutego 2016 roku, kiedy ogłoszono Ogólnopolskie Debaty  
o Edukacji „Uczeń. Rodzic – Dobra zmiana”. W marcu i w czerwcu trwały debaty, spotkania w całym kraju. 
27 czerwca podsumowano debaty, spotkania, ogłoszenie kierunków zmian w edukacji. We wrześniu 
zaprezentowano projekty ustaw oraz skierowano je do konsultacji społecznych. W październiku 
podsumowano konsultacje społeczne. W listopadzie przyjęte zostały projekty przez Stały Komitet Rady 
Ministrów. Potem były rozpatrywane przez Radę Ministrów itd., itd. Ten proces trwa. Jeżeli tak naprawdę 
nam leży na sercu – leżało – ten temat, to powinniśmy się nad nim Panie Przewodniczący pochylić  
w trakcie tych prac, a w tej chwili na sesji to nie jest miejsce do tego.  

Ja uważam – tak jak zadeklarowałem na posiedzeniu Komisji budżetowej, która to Komisja  
po przedstawionych pewnych argumentach i brakach, mankamentach w tym stanowisku, wydała 
negatywną opinię do tego stanowiska – chciałbym powiedzieć tyle:  

Tutaj są informacje, że: pieniądze, steki miliardów złotych zostaną zmarnowane. Przecież pieniądze 
przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów były przeznaczone na kształcenie uczniów. Koszty  
te ponoszone były niezależnie od tego, czyby utrzymano funkcjonowanie gimnazjów na dotychczasowym 
poziomie czy nie. Koszty były ponoszone również przed 1990 rokiem, tak samo będzie po przeprowadzonej 
reformie. Pieniądze przeznaczone na wydatki inwestycyjne przecież nie przepadną – budynki gimnazjum 
mogą funkcjonować. I znowu mówimy o bardzo teoretycznym pojęciu ogólnopolskim, co się wydarzy, ale 

ja nie mam tutaj w ogóle odniesienia do sytuacji w Bielsku-Białej. Naszym zadaniem jest uspokoić bielskich 
nauczycieli, rodziców i dzieci, a nie podsycać atmosferę niepewności; jak mówię – tutaj z tego: «informacji 
żadnych», «zamieszanie», «chaos» itd.  

Podam też tylko te kwoty, o których mówiłem, że prognozowane wydatki na zwiększoną liczbę oddziałów 
klas siódmych będą wynosiły 66 mln; pieniądze te będą zapewnione z subwencji. W 2017 w subwencji jest 
zapewnione około 300 mln złotych dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy,  
np. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek itd., itd. Dodatkowo planowane (…) [są] corocznie 
pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy, 0,4% subwencji oświatowej. Rocznie ta kwota rezerwy 
wynosi około 168 mln złotych.  
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W projekcie budżetu na rok 2017 subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. 
Znacznie zmniejszyła się liczba dzieci w szkole, mniej 6-latków poszło do szkoły i to jest konsekwencja 
podwyższenia wieku obowiązku szkolnego; daliśmy wybór rodzicom, to rodzice decydują, czy (…) 6-latki 
mają iść do szkoły czy nie. Mniej słuchaczy jest w szkołach dla dorosłych, w związku z tym subwencja dla 
samorządów powinna być zmniejszona o kwotę o ponad 1 765 mln złotych – Rząd tego nie zrobił,  
te środki samorządy dostają itd. W 2017 roku subwencją oświatową będą także objęte dzieci 6-letnie  
w przedszkolach. Łącznie samorządy dostaną na ten cel subwencję w 2017 roku ponad 1 436 mln złotych.  

Tylko Szanowni Państwo zwróćcie uwagę na to, że ja się opieram na dokumentach rządowych. I to nie 
radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej powinien przedstawiać tutaj (…) założenia, zapisy budżetu państwa, 
bo ja po prostu usiadłem i [się] przygotowałem do tego dzisiejszego spotkania na temat merytorycznej 
dyskusji. Ale jeżelibyśmy chcieli dyskutować merytorycznie, a nikt z Kolegów, Koleżanek Radnych nie 
powiedział, że zapoznał się z tymi dokumentami, które tutaj wydrukowałem, i to są: Ocena Skutków 
Regulacji łącznie dla ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;  
dokument 36-stronicowy, pełna analiza, Ocena Skutków Regulacji ustawy. Ocena Skutków Regulacji 
łącznie dla ustawy Prawo Oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – to jest ta sama sytuacja, 
podobny dokument. Nikt z Radnych nie potwierdził mi tego, że zapoznał się chociażby z uzasadnieniem 
projektu ustawy jednej i drugiego projektu ustawy. Jeżelibyśmy autentycznie chcieli merytorycznie 
rozmawiać, powinienem w tej chwili odczytać Panie Przewodniczący, zacząć czytanie stu stron 
dokumentów i te wszystkie dokumenty przeczytać i wtedy byśmy mogli rozmawiać na poziomie 
merytorycznym i do tego jeszcze wszystkiego powinniśmy tutaj zaprosić reprezentanta Kuratorium 
Oświaty, osoby wprowadzające tę ustawę – wtedy ja rozumiem, że to jest merytoryczna dyskusja.  

Pan Prezydent powiedział na początku «nie wprowadzajmy polityki tutaj do Bielska-Białej», ja akurat 
uważam, że polityka jest zawsze, zawsze jesteśmy związani z polityką. Tylko zajmujmy się polityką, 
polityką miasta, polityką (…) decyzji naszych tutaj w Radzie – a to jest polityka ogólnopolska. Jeżelibyśmy 
mówili o mieście, powinno to stanowisko odnosić się do założeń, do sytuacji w Bielsku-Białej – ono się 
absolutnie do tego nie odnosi. 

Z tego miejsca proszę Koleżanki i Kolegów Radnych o nieprzyjmowanie tego stanowiska na dzisiejszej sesji 
i apeluję o to, żebyśmy właśnie w ramach spokojnej, merytorycznej dyskusji porozmawiali  
z przedstawicielami, właśnie z nauczycielami. Ja się dziwię, że nauczyciele są niepewni (…) swojej sytuacji 
– to jest też zadanie dyrektorów szkół żeby te informacje bezpośrednio przekazywać. Z tego co wiem, jak  
trwało wczoraj posiedzenie naszej Komisji budżetowej, w Bielsku-Białej odbywała się konferencja dla około 

200 dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, gdzie były te założenia omawiane. Czyli ta dyskusja 
cały czas trwa.  

Mogę naprawdę Panie Przewodniczący bardzo długo na ten temat jeszcze mówić, ale szanując czas 
Państwa Radnych i to, że musimy dyskutować jeszcze o dalszych częściach porządku obrad, apeluję  
o nieprzyjmowanie tego projektu a równocześnie o przystąpienie do spokojnej merytorycznej rozmowy.  
Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby osoby przygotowane do tego, wyjaśniły wszelkie uwagi i problemy, 
które są zapisane w tej ustawie, bo tak jak mówię, ja się do tego przygotowałem, ale uważam, że każdy  
z nas powinien nie działać w pośpiechu, nie przygotowywać stanowiska na pięć minut przed sesją, tylko 
faktycznie zapoznać się z tą dokumentacją i odnieść się do konkretnych problemów i pytań. I mam 
nadzieję, że na te pytania strona przygotowująca tę ustawę odpowiedzi nam da, uspokoi rodziców, 
uspokoi uczniów, uspokoi nauczycieli, a przede wszystkim da nam możliwość do tego żeby samorząd zajął 
się tym, czym powinien się zajmować, czyli wprowadzeniem tej ustawy w życie w taki sposób, żeby ona 
była wprowadzona dobrze, jak na najlepszym poziomie i z jak najlepszymi skutkami dla uczniów i dla 
nauczycieli w Bielsku-Białej. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Zanim udzielę [głosu] Pani Radnej, chciałem w trybie ad vocem. 

Po pierwsze chciałem osoby, które występowały i mają wieloletni staż nauczycielski przeprosić  
za zarzucanie im niewiedzy przez Pana Przewodniczącego. Jeżeli nawet ona jest, to czy ona wynika z tego, 
że nie są oni doinformowani, ci którzy się tym zajmują na co dzień? 
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Mówi Pan o konsultacjach i debatach, które się odbyły, rzuca Pan cyframi (…) z dokumentów rządowych  
– mamy prawo przypuszczać, że Rząd nie jest tutaj obiektywny. Jaki jest skutek tych debat i spotkań, 
konsultacji, skoro takie są niepokoje wśród nauczycieli? Chyba nie jest to dobry skutek. A już najbardziej 
co mnie zastanowiło i zaskoczyło, że Pan mówi, że «nie róbmy nic w pośpiechu». Panie Przewodniczący,  
to my dlatego zmieniamy te wersje, że po prostu Państwo – co oczywiście należy doceniać – Państwo, 
czyli partia rządząca i Parlament, bardzo szybko nad tym pracujecie i co chwilę zmienia się sytuacja,  
do której się musimy dostosowywać. Tej debaty brakuje i tu Pan ma we mnie sojusznika, że merytoryczna 
debata jest potrzebna, tylko sam Pan powiedział, że «ten proces trwa». To może zaczekajmy aż on się 
skończy i wtedy uchwalajmy tak ważną dla kraju i dla naszych dzieci ustawę.  

Absolutnie nie zgadzam się z tym, że sesja Rady Miejskiej nie jest miejscem od tego, żeby o tym 
rozmawiać. To o czym mamy rozmawiać, jak nie o edukacji, na którą wydajemy prawie 1/3 budżetu  
i o przyszłości naszych dzieci? Co może być ważniejsze Panie Przewodniczący? Bardzo niewiele spraw, 
według mnie. 

Ja apeluję do Pana (…), przecież Pan ma jakiś tam wpływ – ma Pan dokumenty rządowe, których  

ja nie mam – aby przedłużyć ten czas konsultacji i wtedy wprowadzać (…) reformy. Nie zarzucać nam 
pośpiechu, bo pośpiech nie my tutaj jakby dyktujemy czas i działania, tylko strona rządowa; samorząd 
będzie za to rozliczany. I dlatego powinna być, może nawet niemerytoryczna, dyskusja – bo zgadzam się  
z Panem, nie omówimy wszystkich aspektów tej sprawy na sesji. Ale istotą tego stanowiska jest zwrócenie 
na poszczególne punkty uwagi i apelujemy do Pana Prezydenta, bo w jego rękach teraz wszystko, żeby dał 
czas rodzicom, nauczycielom. Może wyjaśnicie to lepiej, może przekonacie – na dzień dzisiejszy tak nie 
jest, jest tyle niewiadomych. Pan się dziwi, że nauczyciele się niepokoją. Kto by się nie niepokoił jak nie 
wie, nie ma jasnych, precyzyjnych informacji co będzie. Nie ma podręczników, nie ma siatki godzin.  
A słowa: «chaos», «niepokój», które Pan cytował, że są niedobre – one są w wystąpieniach również tych 
Państwa. I z całym szacunkiem dla Pana Przewodniczącego, bo ja zakładam, że Pan uważa, że to jest 
dobre rozwiązanie i nie neguję tutaj absolutnie jakiejś dobrej woli, tylko jest dyskusja w mieście,  
w społeczeństwie, dajcie jeszcze podyskutować i posłuchajcie czegoś.  

Pytał Pan: «co działo się dotychczas». A działo się to, że samorząd z każdego miasta nie spotyka się  
z Rządem. Są instytucje, przedstawiciele samorządów, jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu – i tutaj 
przypomnę, że one reprezentują jakby gremia samorządowe w całym kraju – i wszyscy oni jednoznacznie 
stwierdzili, że reforma jest nieprzygotowana. I o to apeluję do Państwa. Dlatego uważam, że samorząd 
bielski nie może milczeć w tak ważnej sprawie, bo chociażby z tego powodu, że potem nam ktoś zarzuci, 

że nie protestowaliśmy; i nie wprowadzaliśmy nieprzygotowanych zmian i chaosu.  

Szanowni Państwo to mój głos był ad vocem.  

Nie ma ad vocem do ad vocem w Regulaminie.  

Bardzo proszę, ad vocem – za chwilę, bo była Pani Agnieszka Gorgoń Komor.  

Bardzo proszę Pani Radna w trybie ad vocem.”. 

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

„Ja już króciutko, bo Pan Przewodniczący wyczerpał trochę to zagadnienie. Ja się zgłosiłam wcześniej, 
natomiast ja chciałam tylko powiedzieć takie zdanie: że po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonowało. 
Przytoczyłam dane statystyczne z bardzo takich rankingów, które są brane pod uwagę; 14. miejsce  
na świecie to jest naprawdę dobry wynik. I zmiana tego, tylko dla samej zmiany, nie ma sensu  
– ale to jest tylko moje prywatne zdanie oczywiście.  

Druga sprawa, że chciałabym żebyśmy uniknęli tutaj zarzucania, że ktokolwiek z Radnych czegoś nie 
przeczytał – bo nie wie Pan do końca, czy przeczytaliśmy, czy się zapoznaliśmy, czy mieliśmy taką 
możliwość. Tak że bym chciała żeby nie używać wobec nas takich sformułowań.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

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

„Ad vocem.”. 

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

„Ad vocem do Pani Radnej. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący do Pani Przewodniczącej Agnieszki…”. 

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

„To niech się Pan zdecyduje.”. 

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

„To odpowiadam. 

Dlaczego ja powiedziałem o nieprzeczytaniu? Bo zadałem to pytanie na posiedzeniu Komisji, kto z Państwa 
się z tym zapoznał. Nikt nie potwierdził, że się zapoznał z tymi dokumentami – po pierwsze. 

Po drugie, przykro mi, że wchodzimy na taki poziom dyskusji, że Pan Przewodniczący Klimaszewski zarzuca 
mi, że ja zarzucam niewiedzę nauczycielom. Ja wcale nie zarzucam, tylko ja usłyszałem to…”. 

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

„Tak Pan powiedział.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Ja usłyszałem to w wypowiedzi, że «czują się niepewni, bo nie wiedzą co będzie» itd. Ja tylko 
podziękowałem za wystąpienie Pani Przewodniczącej i Pana Gacka, i odniosłem się tylko do ich 
wypowiedzi. To jest druga rzecz. I wchodzimy znowu na poziom zaczepek, których bym chciał uniknąć.  

I co jeszcze Pan Przewodniczący powiedział, że «Komisja Wspólna reprezentuje samorządy». No właśnie  
i ta Komisja Wspólna to jest ten organ, który podjął właściwe prace, podjął uchwałę i przekazał  
ją do Prezydenta Rzeczypospolitej. To jest Komisja, która (…) powinna się zajmować właśnie 
ogólnopolskimi tematami. My ze swojej strony, jako (…) Rada Miejska i Komisja Edukacji, powinniśmy 
dyskutować na (…) przykładach bielskich, analizować już propozycje powoli układanej siatki szkolnej, 
dyskusji itd.  

Pan Przewodniczący mówi, że nie ma podstaw programowych planów nauczania. Są te propozycje 
przedstawione, które też nie są przekazane i zamknięte, tylko właśnie po to są przedstawione żeby jeszcze 
był czas je skonsultować i przepracować. Nie są to żadne tajne dokumenty, bo ja mam tutaj  

to wydrukowane „Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej”…”. 

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

„Ad vocem jest 1 minuta, Panie Radny.”. 

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

„…wydrukowany ze strony internetowej…”.  

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

„Przekroczył Pan czas ad vocem.”. 

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

„…Podstawa programowa: język polski – szkoła podstawowa; wydrukowane dzisiaj rano ze strony 
internetowej. To wszystko są dokumenty, z którymi Pan Przewodniczący mógł się zapoznać, jednak…”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny… 

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„..i właśnie tak będzie wyglądała dyskusja właśnie merytoryczna. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Trzeba przestrzegać Regulaminu.”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Szanowni Państwo…”. 

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

„To zaraz udzielę głosu.”. 

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

„Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący,  

ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować gościom, którzy dzisiaj wystąpili na sali sesyjnej, czyli 
Pani Gabrieli Herzyk i Panu Krzysztofowi Gackowi, ponieważ Państwa wypowiedzi, w sprawie tutaj 
procedowanej w tej chwili, były bardzo kluczowe do tego, abyśmy pozytywnie zaopiniowali stanowisko 
Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce. Ja Państwu powiem 
tylko, powtórzę słowa z Komisji merytorycznej: «po co burzyć to, co dobrze funkcjonuje». 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

I teraz Pan Radny Maurycy Rodak. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Moja wypowiedź będzie niestety bardzo polityczna, ale ponieważ polityka już się wdarła buciorami  
na dzisiejsze obrady, więc nie mam żadnych skrupułów. 

Chciałbym się odnieść jeszcze do wystąpienia Pani Przewodniczącej ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
która zakończyła swoje przemówienie słowami, że «wyraża opinię środowiska nauczycielskiego  
i rodziców». Ale mamy świadomość, że gdyby tutaj pewnie przemawiał ktoś w imieniu Związku 
Solidarności Oświaty, to pewnie to stanowisko byłoby troszkę inne. Natomiast trudno mi też poważnie 
odnosić się do przedstawionych w tej wypowiedzi argumentów, kiedy mam cały czas z tyłu głowy wiedzę, 
że 15 października 2015 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisał deklarację programową 
Zjednoczonej Lewicy, w której jednym z podstawowych postulatów wyborczych był postulat likwidacji 
gimnazjów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Może Pani będzie się chciała odnieść, a jeżeli nie to nie.  

Natomiast bardzo proszę, jedną uwagę pozwolę sobie zrobić do Pana czy odpowiedzieć na to pytanie:  
A gdyby tak dla Związku Solidarność było to ważne, to ktoś by tu był i przemawiał.”.  

 
Oklaski. 

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

„Tak mi się wydaje. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo,  

na ostatniej Komisji budżetowej w dniu wczorajszym zwracałem uwagę, że reforma oświatowa stała się 
faktem, że została przyjęta przez Parlament. Tutaj Wnioskodawca przedstawił już trzy lub nawet cztery 

projekty tegoż stanowiska. Od dnia wczorajszego upłynęło kilkanaście godzin, pojawiła się kolejna wersja, 
która jest adresowana już do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana dra Andrzeja Dudy.  
I dostrzegam tutaj pewną niespójność, bowiem jest adresat indywidualnie oznaczony, a już w zdaniu 
pierwszym zawarto sformułowanie «pragniemy zwrócić uwagę ustawodawcy». Od kiedyż to Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje ten segment władzy? Tak że to jest tutaj ewidentny błąd 
merytoryczny. 

Druga sprawa. W przedstawionym stanowisku bardzo często szafuje się takimi bardzo ogólnymi 
niesprecyzowanymi, wprowadzającymi być może w błąd, sformułowaniami, np.: «brak uzasadnionej 
prawdziwymi argumentami», «żadnych wiarygodnych analiz». Jak z punktu widzenia logiki formalnej  
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to odczytać? Czyli okazuje się, że jakieś argumenty są, jakieś analizy są – nie są zdaniem Wnioskodawcy 
wiarygodne, nie są zdaniem Wnioskodawcy prawdziwe. Zatem należałoby tutaj wskazać, które argumenty, 
które analizy są nieprawdziwe, niewiarygodne; nie ma do czego się odnieść.  

Stanowisko jest bardzo ogólne, nie odnosi się w zupełności do sytuacji w gminie Bielsko-Biała,  
ma charakter polityczny, nie ma charakteru zupełnie merytorycznego, bo Szanowni Państwo, z racji tego  
– jak już wskazałem wcześniej – reforma została przyjęta przez Parlament i nie jest to tylko jedna ustawa.   

Tutaj w ostatnim zdaniu się mówi, że Sejm przyjął Prawo oświatowe. Nie wiem, czy Pan Wnioskodawca 
wie, że jest to pakiet ustaw, że również w dniu 14 grudnia została przyjęta inna ustawa, Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – bardzo ważna ustawa, która wskazuje, od jakiej daty określone 
przepisy będą wprowadzone w życie. Część przepisów ma wejść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy w Dzienniku Ustaw, inne z dniem 1 marca, inne jeszcze z dniem 1 września, tak że to ma wszystko 
tutaj istotne znaczenie. Dlaczego tutaj nie wskazuje się tych przepisów, które zdaniem Wnioskodawcy, 
należałoby zmienić, doprecyzować? Wszystko ma charakter bardzo ogólny. Zatem, gdybyśmy rzeczywiście 
chcieli merytorycznie tutaj podejść do tego problemu, z taką życzliwością należałoby poprosić Pana 

Prezydenta żeby przedstawił informację, na jakim etapie my tu w Bielsku-Białej jesteśmy, w jaki sposób 
należałoby się wpisać w tą reformę, która jest faktem, aby tych perturbacji ewentualnych, aby 
ewentualnych zagrożeń było jak najmniej. Nad tym trzeba dyskutować. Tutaj jest dyskusja tylko jak  
na razie polityczna. 

Mam jeszcze tutaj pytanie do (…) Pana Wnioskodawcy, jednocześnie do Pana Przewodniczącego: Czy Pan 
Przewodniczący w ogóle zapoznał się z uchwalonymi przez Sejm ustawami, pakietem ustaw? Czy Pan 
Przewodniczący w ostatnich miesiącach brał udział w różnego rodzaju spotkaniach, konsultacjach 
dotyczących reformy oświatowej? Czy zabierał publicznie w tej sprawie głos? Czy nagle zainteresował się 
oświatą? 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Oświatą interesuję się od dawna, ponieważ trójka moich dzieci jest związana z edukacją gimnazjalną.  
Pan Radny, rozumiem, nie chce tutaj kontynuować dyskusji, tylko próbuje jakieś tam niuanse wyciągać, 
które nie są istotą tej sprawy.  

Jeśli chodzi o uchwaloną ustawę, czytałem ją pobieżnie, ponieważ została uchwalona parę dni temu. 
Natomiast jeżeli Pan się chce skupić na tym, że po prostu jest (…) ustawa i my się mamy dostosować 
za wszelką cenę – to tak to nie działa. Przekonajcie ludzi, że to działa dobrze i jest przygotowane i wtedy 
nie ma problemu. 

Bardzo proszę Pan Radny Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Powiem szczerze, że Pan Radny Łoś wiele powiedział z tego, co ja chciałem powiedzieć. Nie jestem 

specjalistą od oświaty, chciałbym sobie w związku z tym wyrobić jak najbardziej obiektywne – jeśli to jest 
możliwe – zdanie. Dlatego też chciałbym Pana Przewodniczącego zapytać, czy dysponuje jakąkolwiek 
analizą, która by wskazywała na groźbę utraty pracy przez część nauczycieli w naszym mieście.  

A chciałbym dodać jeszcze jedno, szanując zdanie Pana Przewodniczącego i popierając dążenie  
do przestrzegania Regulaminu, chciałbym prosić żeby Pan Przewodniczący zechciał odczytać w § 19  
ustęp 6 naszego Regulaminu. 

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

„Oczywiście przeczytam na Pana prośbę: «Przewodniczący obrad nie może komentować wystąpień». 
Natomiast występuję tu w roli wnioskodawcy i wówczas, a nawet w każdej dyskusji jako radny mam prawo 
zabrania głosu, jeżeli to dodaję. Tutaj Państwo nazywacie mnie wnioskodawcą, więc wszystko jest jasne. 

Bardzo proszę, bo tutaj już najwyższy czas żeby wypowiedział się Pan Prezydent w tym zakresie.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

nie wiem czy to jest najlepszy moment, że ja się mam wypowiadać, bo ja się wypowiedziałem już 
kilkakrotnie – już na Komisji budżetowej też się wypowiadałem – muszę tylko powtórzyć niektóre sprawy. 
Bo proszę Państwa, wszyscy (…) Państwo – większość, prawie wszyscy z Państwa – którzy się 
wypowiadacie, politycznie się wypowiadacie. Macie wiedzę merytoryczną nie za wielką, a powiedzmy 
wypowiadacie się tylko politycznie, bo nikt z Was nie brał udziału w konsultacjach, nikt nie czytał 
dokumentów po prostu. I to jest właśnie polityczna dyskusja – ona powinna być merytoryczna, a nie 
polityczna. 

Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem wczoraj na Komisji budżetowej. Strona samorządowa polska  
– nie Bielsko-Biała, tylko samorządowa polska – na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wypowiedziała 
się negatywnie o projektach ustaw. Nieprawda Panie doktorze – Pan jest prawnikiem – że już (…) ustawa 
została podjęta. Nie, jeszcze Prezydent nie podpisał, czyli jeszcze nie weszła w życie, a Pan powiedziała, 
że już jest wszystko załatwione, mamy ją wdrażać. Jeszcze nie można wdrażać, bo Prezydent nie podpisał 
jej – to Pan jako prawnik powinien chyba wiedzieć. Tak że tu bym prosił żeby jednak skorygować tą swoją 
wiedzę.  

Podane – to, co Pan Przewodniczący Drabek wczoraj szczególnie podawał – było bardzo wiele formalnych 
konsultacji. Praktycznie z samorządami nie było konsultacji; ani jedna uwaga samorządu nie została 

uwzględniona, bo nikt nie słuchał samorządu po prostu. Było powołanych 2 tys. przez Panią Minister 
ekspertów – 2 tys. ekspertów; wiadomo, co takie grono może zrobić. I dlatego myślę, że dyskusja powinna 
być merytoryczna, a nie polityczna. A merytorycznie wygląda sprawa tak – powtarzam się za wczorajszym 
dniem – że do dzisiaj nie ma wszystkich podstaw programowych i nie będzie do końca roku. Nie będzie 
podstaw programowych i są dyskusje – ja przekazuję teraz wiedzę z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 
gdzie Pani Minister się wypowiada i jej pracownicy. W związku z tym nie będzie do wszystkich szkół 
podręczników. W związku z tym, że nie ma podstaw programowych niewiadomo, których nauczycieli 
trzeba przyjąć, a których trzeba zwolnić. W tej chwili w szkołach tych podstawowych, w gimnazjach  
są dwa przedmioty tygodniowo po osiem godzin, będą cztery po osiem godzin. To rodzi skutek taki,  
że trzeba pewnych nauczycieli pewnych specjalności przyjąć, niektórych zwolnić. Nie za bardzo wiadomo 
których, bo na dzisiaj nie ma podstaw programowych – jak powiedziałem, nie ma podręczników 
wszystkich; znaczy podręczników żadnych nie ma.  

W roku 2019-2020 będzie zbitka w gimnazjum dwóch czy trzech roczników nawet. Nikt nie wie za bardzo 
jak to rozwiązać, bo w jednym roczniku się zbiegną. To są te dyskusje – (…) piszą w mediach dzisiaj – 
że niektórzy rodzice nawet zastanawiają się, czy dziecka nie pozostawić drugi raz w szóstej klasie w tej 
chwili, żeby repetowało, żeby nie musiało walczyć o dobre gimnazjum, a tak będzie tylko o dobre liceum 
walczyło.  

(…) Mówicie Państwo o danych finansowych – ciężko dzisiaj coś mówić o danych finansowych,  
bo po pierwsze nie wiemy ilu nauczycieli będzie trzeba zwolnić, a art. 30 Karty Nauczyciela mówi  
o odprawach. I są szacunki (…), jak powiedziałem – ja za nich nie biorę odpowiedzialności, ale różne 
gremia robią szacunki. Jednym z takich szacunków jest, że trzeba będzie (…) około 5 tys. przyjąć 
nauczycieli, a około 35 tys. będzie zwolnić trzeba. Jak powiedziałem, to są szacunki pewne. Na pewno 
będą potrzebne odprawy – to zostanie wszystko po stronie samorządowej.  

Chcę powiedzieć, że nie można mówić (…) – tu Pan Przewodniczący Drabek mówi: «spokojnie 
dyskutujmy». Już nie ma co teraz dyskutować, jeśli jest sprawa u Prezydenta; można tylko apelować  
do Prezydenta żeby nie podpisać tej ustawy, żeby właśnie był czas na spokojną jeszcze dyskusję. I ja tutaj 
mam trochę inny pogląd – mówiłem o nim wczoraj – to nawet nie chodzi o to, żeby przekonać nauczycieli 
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czy rodziców, nie. Ja uważam, że jeśli ktoś podjął decyzję – większość się może ze mną nie zgodzić – 
podjął ktoś decyzję o reformie – nie chcę tu przeciągać sprawy, można dyskutować, czy ona jest dobra  
czy nie, ona ma wiele słusznych założeń – to trzeba ją wdrożyć, ale wdrożyć z rozmysłem. Czyli trzeba 
mieć podstawy programowe, trzeba mieć podręczniki, trzeba wiedzieć, jak przemieścić nauczycieli  
– a to wszystko jest nieprzygotowane. I nie negując – jeszcze raz powtarzam – samej reformy, (…) strona 
samorządowa uważa, że jest nieprzygotowane wdrożenie tej reformy. To są dwie rzeczy. Niektórzy  
w ogóle negują samą reformę, ale można też powiedzieć dobrze – ktoś podjął decyzję, może miał prawo  
do tego, że podjął taką decyzję – ale ona jest nieprzygotowana do wdrożenia w ogóle na dzisiaj. To jest 
sprawa, która była kilkakrotnie, trzykrotnie, ostatnio na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu omawiana 
bardzo szczegółowo, gdzie tam są fachowcy; tam są nie wypowiedzi polityczne, tylko raczej merytoryczne  
i o takie wypowiedzi bym również tutaj prosił. Nie można być spokojnym, kiedy sami nie mamy danych.  
Tu było pytanie przed chwilą: «co prezydent, co miasto robi». Nic nie robi, bo nic nie wiemy na dzisiaj 
jeszcze, bo ustawa jak powiedziałem, po pierwsze nie jest podpisana, po drugie nie znamy podstaw 
programowych wszystkich. Czyli nie wiemy co będzie z nauczycielami, co będzie z budynkami – bo tam 
gdzie są zespoły jeszcze można kombinować. Tam gdzie są same gimnazja – co będzie z budynkami?  
Są sytuacje w Polsce, to nas nie dotyczy, że gminy – mogę podać przykłady na Śląsku – wzięły kredyty  
na budowę gimnazjów. Kredyty mają do dzisiaj niespłacone, gimnazjum będą musieli zlikwidować  
– budynek zostanie a kredyty zostaną. Są takie konkretne gminy, mogę podać również jak będzie trzeba 
nazwy. I to nie chodzi o czas, o przekonywanie – jeszcze raz powtarzam – czy nauczycieli,  
czy mieszkańców, rodziców. Jak jest jakaś decyzja, to trzeba mieć czas żeby ona była wdrożona.  
Ale jeszcze raz powtarzam, żadna uwaga nie była samorządu uwzględniana, po prostu konsultacje były 
zupełnie takie…, z nazwy konsultacje. Pani Minister wielokrotnie była zapraszana na różne spotkania przez 
gremia samorządowe – albo nie przychodziła, albo to pojedyncze wypadki były; jak była to nic z nich nie 
wynikało. Nie ma żadnych na dzisiaj analiz – i proszę tutaj nie epatować – nie ma żadnych analiz,  
że trzeba coś zlikwidować.  

(…) Sprawa gimnazjów – bo wszyscy się wzięli teraz za gimnazjum. Gimnazja to jest efekt pewnego 
systemu, który chce się wprowadzić. To nie jest samoistne, że tylko gimnazja likwidujemy czy nie 
likwidujemy gimnazja – to nie w tym rzecz jest. I dlatego widzę, że Państwo naprawdę mają małą wiedzę 
na ten temat i tylko hasłami operujecie; ale to jest za poważna sprawa – dzieci, nauczyciele – to jest  
za poważna sprawa żeby hasłami operować, politycznymi do tego. Jak powiedziałem, nie ma żadnych 
dzisiaj analiz, że trzeba coś zlikwidować, że trzeba coś zmienić – a właśnie takie analizy powinny być 
przedstawione; takie analizy powinny być przedstawione. I dlatego myślę, że – bo nie chcę przedłużać, 
mógłbym wiele mówić jeszcze rzeczy, bo strona samorządowa bardzo, ja osobiście też, bardzo dużo czasu 
włożyłem w to, żeby dużo dokumentów przeczytać, żeby dyskutować na ten temat – uważam, że właśnie 
za dużo polityki jest, bo wszyscy tylko się chcą tu politycznie wykazać, natomiast zdaje się, że problem 
dzieci, problem nauczycieli to jest drugorzędny dla Państwa, a uważam, że to powinien być 
pierwszorzędny. I my na dzisiaj jako Miasto nie wiemy jak będzie sytuacja wyglądała.  

Powtórzę jeszcze jedną daną, która jest z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu podana przez Panią 
Minister: 71% szkół w Polsce ma poniżej 70 uczniów. Proszę Państwa, co w tych szkołach, jakie manewry 
w tych szkołach można zrobić? Jakie manewry w tych szkołach można zrobić?; 71 to jest dana nie moja, 
tylko Ministra Edukacji – mogę nazwisko podać Pani Wiceminister, która to podała.  

Więc proszę Państwa jest trochę problemów i dlatego jeszcze raz powtarzam, ja osobiście nie neguję 
reformy, natomiast wdrożenie tej reformy jest nieprzygotowane i dlatego strona samorządowa w Polsce 
takie stanowisko zajęła, bo uważamy, że jest nieprzygotowana i będą problemy, których można byłoby 
uniknąć, gdyby ta reforma była przygotowana. To żebyśmy powiedzieli: jakie mamy wszystkie podstawy 
programowe (…), mamy podręczniki, wiemy jakich nauczycieli i do jakich przedmiotów potrzebujemy  
i wtedy jest czas nawet dla nauczycieli, żeby się przekwalifikować, żeby przenieść. Teraz na to czasu nie 
ma, bo chcę przypomnieć – bo większość z Państwa o tym nie wie – że zgodnie z Kartą Nauczyciela  

do końca lutego gminy mają obowiązek z nauczycielami albo nawiązać stosunek pracy, albo rozwiązać;  
do końca lutego, kiedy dzisiaj nie ma podstaw programowych – 1 stycznia one się nie ukażą na pewno też, 
bo skąd. To proszę Państwa, jak mamy zrobić ruchy z nauczycielami, a mamy prawie 3 tys. nauczycieli  
u nas w mieście, kiedy właśnie nie wiemy. I ten niepokój nauczycieli jest uzasadniony dzisiaj, bo będzie 
być może, jak powiedziałem – bo nic nie przesądzam – brakowało niektórych specjalności; bo jak 
powiedziałem 4 razy będzie po 8 godzin pewnych wykładów, ale w związku z tym niektóre spadną  
– nie wiemy, których trzeba będzie przyjąć, nie wiemy na dzisiaj do końca jeszcze których trzeba będzie 
zwolnić czy przenieść ewentualnie, czy można zagospodarować. Nie wiemy tego po prostu i dlatego, gdyby 
było troszeczkę więcej czasu, to można by to wszystko w miarę spokojnie zrobić.  
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Jeszcze raz powtarzam, ktoś podjął decyzję, ja uważam – można dyskutować, czy słuszną czy nie – podjął 
taką decyzję, wiele argumentów jest pozytywnych za tym, są negatywne oczywiście też – nie ma kija  
o jednym końcu, zawsze są argumenty za i przeciw – ale jak powiedziałem, podjęto pewne decyzje  
i nie zrobiono jednej rzeczy. Nie pozwolono po pierwsze wypowiedzieć się samorządom, bo nikt nie słuchał 
samorządu w czasie tych wszystkich tzw. konsultacji i nikt nie znalazł czasu na to, żeby spokojnie wdrożyć. 
I ja powiedziałem, rok 2019, 2020 będzie bardzo poważną sprawą, bo będzie zbitka dwóch czy trzech lat 
nawet w szkołach i tu będzie problem jak to wszystko ugryźć. Na to wszystko na dzisiaj nie ma czasu.  
I dlatego myślę, że apel do Prezydenta jest słuszny, bo Prezydent zresztą mówił, że się pochyli nad 
projektami tych wszystkich ustaw, które Sejm (…) już podjął i być może – jeszcze raz powtarzam,  
nie negując całej ustawy – Prezydent zrobi to, że da czas na spokojne wdrożenie, tak jak Pan 
Przewodniczący Drabek mówił, na spokojne wdrożenie tej reformy. Dzisiaj tego czasu nie mamy i dzisiaj 
proszę nie apelować do mnie żebym podał jakie u nas są skutki czy dane, bo my nic na dzisiaj nie wiemy. 
Ustawa jest niepodpisana, podstaw programowych nie ma i w związku z tym danych żadnych, 
wiarygodnych danych, nie mamy.  

Jeszcze raz apeluję żeby nie upolityczniać tej dyskusji, bo za tymi ustawami oświatowymi stoją uczniowie, 
dzieci nasze, stoją rodzice, stoją nauczyciele przede wszystkim zaniepokojeni i myśmy powinni  
tu uspokajać, a nie podgrzewać polityczną atmosferę tylko. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie postaram się odnieść do kilku stwierdzeń, bo tu się w dużej części z Panem zgadzam, 
pamiętam też Pana wypowiedzi, że Pan uważa, że jakby sama idea ustawy jest słuszna, ale dochodzimy  
do tego ostatniego zdania, do takiego błędnego koła, bo z jednej strony Pan mówi, że «Pan Prezydent nie 
podpisał ustawy i my nie możemy działać, nie możemy pracować nad działaniami, bo ustawa jest 
niepodpisana», a z drugiej strony apelujemy o niepodpisywanie tej ustawy, więc troszeczkę się w tym 
gubimy.  

Mała wiedza i niedostateczna wiedza. Ja to potwierdzam – to nie my, nie ja osobiście chcę być tutaj 
osobą, która będzie broniła ustawy, która została przygotowana przez specjalistów w Warszawie,  
a nie przeze mnie. To nie jest uchwała przygotowywana przez Klub Radnych, tylko jest to ustawa 
rządowa. 

Następna rzecz Panie Prezydencie, ustawy programowe i plany nauczania. Jak powiedziałem,  
te dokumenty projektów są od 30 listopada na stronach internetowych i to jest baza do przygotowania 
zarysu działania i ewentualnie, jeżeli one będą w drobnej części korygowane, można na ten temat 
wchodzić, ale jakby nie wchodźmy w te szczegóły Panie Prezydencie, bo zabrniemy znowu do tej dyskusji, 
o której ja mówiłem, podczas której powinien być kurator, osoby reprezentujące tę ustawę. Ale (…) 
niestety muszę to powtórzyć, że: tych debat, tych spotkań w Polsce było, i wojewódzkich debat,  
17 i edukacyjnych dużych debat w Polsce 47 i 162 debaty przez kuratoria oświaty przygotowane,  
130 spotkań kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej itd., itd. To były debaty skierowane  
do nauczycieli, do dyrektorów, do przedsiębiorców…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę zmierzać do końca Panie Przewodniczący.”. 

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

„…Z moich informacji, które otrzymałem, nie ma tu też zagrożenia z przygotowaniem podręczników. 
Wszystko będzie przygotowane na czas, ale podstawa rzecz: Jaką decyzję podejmie Pan Prezydent. To już 
jest kwestia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – to jest po pierwsze.  

Po drugie – tak jak mówiliśmy – są odpowiednie gremia reprezentujące samorządy, które swoje 
stanowisko przedstawiły.  

Po trzecie, Panie Prezydencie, nie wiem czy Pan pamięta ustawę o 6-latkach w szkołach. Też nie była 
idealnie przygotowana, nawet bym powiedział z dużymi oporami przyjmowana, a Pan Prezydent i Miejski 
Zarząd Oświaty i samorząd bielski jakoś sobie z tym tematem poradził – i w jedną, i w drugą stronę.  

Tak samo Pan Prezydent mówił o nieprzygotowaniu, i Koledzy z Platformy Obywatelskiej, że świat się 
wywróci jak program „500+” zostanie wprowadzony, że tego się nie da wdrożyć w takim tempie. Gratuluję 
Panie Prezydencie…”. 

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

„A przejdźmy może do meritum.”. 

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

„Udało się w Bielsku-Białej to wprowadzić. I naprawdę tutaj skupmy się na pracy związanej z tą ustawą. 
Czy ona będzie podpisana przez Prezydenta czy nie, to nie wiem, ale to stanowisko, które jest, jest 
stanowiskiem z wieloma błędami merytorycznymi, z wieloma błędami formalnymi…”. 

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

„To już było mówione.  

Dziękuję Panie Przewodniczący. Przekroczył Pan dwukrotnie czas.”. 

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

„I te błędy zostały omówione. Dlatego apeluję o nieprzyjmowanie tak złego stanowiska, które zostało 
przygotowane i Pan (…) powiedział «w pośpiechu».”.  

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

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

„Panie Przewodniczący Drabek,  

ja bym prosił żeby nie wprowadzać w błąd tutaj Radnych i nauczycieli, tych co słuchają. Jest tylko część 
podstaw programowych, części nie ma i nie będzie do końca roku. (…) Proszę nie mówić, że są wszystkie 
podstawy programowe, bo ich nie ma i nie będzie. W związku z tym nie ma i nie będzie podręczników. 
Proszę nie wprowadzać w błąd. W związku z tym nie można podejmować żadnych decyzji, bo nie wiemy, 
co z nauczycielami, których trzeba będzie zwalniać, których trzeba będzie przyjmować. Proszę nie 
wprowadzać w błąd tutaj słuchaczy, bo naprawdę ja na ten temat mam wiedzę – (…) nie chcę mówić,  
że największą tutaj, ale mam dobrą, bo siedzę nad tym kilka miesięcy przy tej całej sprawie. Więc proszę 
nie wprowadzać w błąd. Nie ma tych podstawowych elementów (…), na podstawie których można 
podejmować jakieś decyzje czy można w ogóle podejmować jakąś dyskusję – nie ma. I w tych projektach 
są projekty ustaw, które Sejm przyjął, ale nie ma instrumentów, czyli nie ma podstaw programowych i nie 
będzie w związku z tym podręczników. Część jest tylko – część do szkoły podstawowej – tam od I do VII 

zdaje się jest, a reszta nie ma i nie będzie. I to są nie moje słowa, tylko ja się podpieram ciągle 
wypowiedziami Ministra Edukacji na Komisji Wspólnej Rząd u i Samorządu. To nie są moje słowa,  
ja odpowiadam za to, co mówię, bo wszystko jest protokołowane, nagrywane i przecież ja jestem 
odpowiedzialny moim zdaniem. Dlatego proszę nie wprowadzać w błąd.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem – bardzo proszę 1 minuta – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie, 

 nie chciałem wchodzić właśnie w tę dyskusję już szczegółową, ale przed chwilą Pan powiedział, że nie  
ma podstaw programowych, a ja mam je wydrukowane. Są projekty podstaw programowych na stronach 
Ministerstwa. Może Pan ma dane nienajświeższe. Te dokumenty są.  

Projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego: edukacja wczesnoszkolna, historia, język polski, język obcy, język kaszubski, matematyka, 
informatyka, fizyka, chemia, biologia, muzyka, geografia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, 
przyroda, etyka, technika, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, język 
mniejszości narodowej i etnicznej – I etap edukacji, Język mniejszości narodowej lub etnicznej – II etap 
edukacji, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub (…) [znacznym] w szkołach podstawowych. 

Projekt ramowych planów nauczania. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły 
podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej itd., itd.…”. 

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

„Przepraszam, ja w kwestii formalnej… (…). 

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

„Przepraszam, minuta. Minuta właśnie minęła. 

Panie Prezydencie, minutę ad vocem musiałem uszanować; my szanujemy prawa opozycji.  

Panie Prezydencie proszę zabrać głos.”. 

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

„Ja proszę żeby szanować się po prostu. Pan przeczytał ileś tam spraw i to są do pewnych klas tylko.  
Nie ma od szkół podstawowych, czyli I do VIII w tej chwili, i do liceów, które są planowane,  
nie ma podstaw programowych do wszystkich tych uczelni. Proszę nie kiwać głową Panie doktorze,  
bo nie ma tych podstaw programowych. A można tak czytać, bo to są podstawy programowe do tych klas, 
które są przygotowane, a do wszystkich nie ma. I proszę nie wprowadzać w błąd, kolejny raz mówię,  
bo nie ma tych podstaw programowych i proszę nie wprowadzać w błąd.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Już na czerwono Panie Przewodniczący, nie mogę Panu udzielić w tej chwili głosu. 

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. 

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

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

 
Oklaski. 

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

„Ogłaszam 10 minut przerwy. Bardzo proszę o jej dochowanie.5 

Dziękuję.”. 

                                                           
5 Godz. 12.47. 
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Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-Białej 

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

„Szanowni Państwo, wznawiamy obrady.6 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

Przechodzimy do punktu numer 6, Druk Nr 476, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta 
Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie przez Pana mecenasa.”. 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

projekt uchwały z inicjatywy Pana Przewodniczącego dotyczący zmian, (…) drobnych zmian w Statucie 
Miasta Bielska-Białej.  

Od ponad roku obowiązuje ustawa o petycjach. Ta ustawa w art. 9 ust. 1 stanowi, że jeżeli (…) przedmiot 
petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej, to wtedy taka petycja jest rozpatrywana 
bezpośrednio przez Radę Miejską, chyba że w Statucie zostanie wskazany organ wewnętrzny, właściwy  
w tym zakresie.  

Wzorem innych organów kolegialnych, takich jak chociażby Sejm, który wyznaczył do rozpatrywania 
petycji Komisję ds. Petycji, w Senacie zadanie rozpatrywania petycji powierzono Komisji Praw Człowieka  
i Praworządności, zasadne wydaje się, aby przed rozpatrzeniem, przed ostatecznym rozstrzygnięciem 
petycji przez Radę Miejską, podobnie jak to ma miejsce w przypadku skarg, kiedy przed rozpatrzeniem 
skargi przez Radę powinna być wskazana taka Komisja, która tym problemem szczegółowo się zajmie,  
w związku z tym w Statucie proponuje się dokonanie zmiany, aby taką Komisją była Komisja 

Samorządności. I to jest pierwsza podstawowa zmiana. 

Druga zmiana, Szanowni Państwo, ma charakter kosmetyczny. Jest to dostosowanie postanowień 
historycznych Statutu do zmienionego stanu prawnego w odniesieniu do kwestii stanowiska Sekretarza 
Miasta. 

To są dwie drobne zmiany.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie mecenasie. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, wydając 
opinię pozytywną.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
                                                           
6 Godz. 13.08. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2016 rok. Druk Nr 477 – II wersja. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jeśli chodzi o II wersję, ona się różni dwoma punktami od I wersji. A mianowicie w pierwszym punkcie tej 
II wersji jest mowa o tym, że otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 142 050 zł; w tym głównie 
największa kwota dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, którą proponuje się oczywiście wprowadzić 
do budżetu i przeznaczyć na zadania oświatowe. I druga kwota dotyczy subwencji ogólnej dla powiatu  
– i te środki proponuje się przeznaczyć na obsługę długu. 

Kolejny punkt dotyczy zwiększenia środków w „Oświacie” na 183 435,17 zł. Są to wpływy z różnych 
tytułów, m.in. zwroty kosztów dotacji, za dzieci uczęszczające do bielskich szkół i przedszkoli, otrzymane  
z innych gmin; chodzi tu o dzieci, które w tych gminach zamieszkują, na terenie innych gmin. Środki  
z tego tytułu proponuje się oczywiście przeznaczyć dla placówek i szkół, które te środki uzyskały.  

Wprowadzamy również do budżetu środki dotyczące modernizacji bazy dydaktycznej. Ma to związek  
z podpisaną umową na dofinansowanie tego zadania, wobec tego tegoroczny budżet zwiększamy  
na niewielką kwotę,  natomiast pozostałe zwiększenie będzie w roku 2017.  

Również w zakresie „Pomocy społecznej” są zmiany niewielkie związane z darowiznami, jak również 
realizacje projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze”, które też wprowadzamy do budżetu. 

I dodatkowy punkt, który też nie był w I wersji – chodzi tu o środki, które uzyskał Powiatowy Urząd Pracy 
od Komornika Sądowego z tytułu zwrotu należności, wypłaconej w ramach projektu współfinansowanego  
z Unii Europejskiej. 

Z kolei zmniejszenie ma również związek z „Oświatą”. Są to niższe wpływy, które uzyskało się z różnych 
tytułów, m.in. z opłat za żywienie (…); w związku z mniejszymi dochodami proponuje się zmniejszyć 
wydatki, które były planowane do sfinansowania tymi dochodami. 

Wobec tego, że mamy dwa zadania z udziałem środków unijnych, proponuje się te zadania wprowadzić  
do załącznika, w którym mamy wymienione wszystkie zadania związane z finansowaniem projektów 
unijnych. Chodzi tutaj o modernizację bazy dydaktycznej i „Efektywniejsze usługi opiekuńcze”. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad II wersją Druku obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wydała opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej 
na 2016 rok. Druk Nr 478 – wersja II. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Proszę Państwa tu są zmiany w zakresie dochodów, dotyczą one „Oświaty”. Oczywiście tu chodzi  
o dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów. Jest to niewielka zmiana na 2 468 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki: przeniesienie środków w zakresie tych działów, którymi dysponuje „Pomoc 
społeczna” dla Domu Pomocy Nauczyciela na niezbędne remonty, jeszcze na roboty malarskie.  
I (…) zmiana pomiędzy też działami – dotyczy to zakresu zadań rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych poprzez przeniesienie pomiędzy działami, dostosowanie planu do przewidywanego 
wykonania. 

I w zakresie „Kultury” są zmiany wnioskowane przez instytucje kultury: Teatr Lalek „Banialuka”, Teatr 
Polski, gdzie dotację odpowiednio podmiotową zmieniamy na dotację celową. Chodzi tutaj o zmianę 
kwalifikacji. I Teatr Polski z kolei dotację majątkową czy wydatki majątkowe na wydatki bieżące.  

I dodatkowo w tej uchwale – jest w II wersji – jest jeszcze jeden punkt – chodzi o przeniesienie  
i zabezpieczenie środków pomiędzy działem „Kultury” dla Miejskiego Domu Kultury na zakup pieców 
elektrycznych do wypalania ceramiki w dwóch domach kultury: w Mikuszowicach Śląskich i w Lipniku. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały w tej wersji obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– 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 zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 479, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w tej uchwale oprócz oczywiście ogólnej zmiany dochodów i wydatków, zmiany związane są z tymi 
zadaniami, które są finansowane ze środków unijnych. Oczywiście skutki ich są wprowadzone  
w Wieloletniej prognozie finansowej, jako że to są zadania wieloletnie.  

Oprócz tego mamy jeszcze zmiany dotyczące środków, którymi dysponowała „Oświata”, a które  
na ubiegłej sesji zostały przeznaczone na wydatki bieżące.  

I w zakresie wydatków majątkowych – dotyczy jednej drogi, mianowicie przebudowa ulicy Karpackiej; 
zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2017, ponieważ większy zakres robót został wykonany  
w 2016 roku. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do dwóch ważnych (…) uchwał (…) związanych z budżetem miasta na kolejny 2017 rok.  

I chciałbym Państwu zaproponować przeprowadzenie wspólnej dyskusji, zarówno nad projektem Uchwały 
budżetowej miasta Bielska-Białej, zawartej w Druku Nr 459 wraz z autopoprawką, oraz nad projektem 
Wieloletniej prognozy finansowej miasta, ujętym w punkcie 11 porządku obrad – tak jak to już bywało; 
oczywiście głosowanie będzie rozłączne. 
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Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam że przedstawiona przeze mnie propozycja została przez Państwa 
przyjęta.  

Głosów przeciwnych nie widzę, zatem dziękuję za przyjęcie tej procedury. 

Szanowni Państwo przypomnę, że tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, 
szczegółowości (…) projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
miasta, określa uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku. 

Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Prezydent Miasta w oparciu o obowiązujące przepisy,  
a następnie celem zaopiniowania, przedstawia go wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 
Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego  
rok budżetowy. 

W dniu 15 listopada br. w Biurze Rady Miejskiej złożono: projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej 
na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, jak również projekt Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej, zawartej w Druku Nr 460. 

(…) Projekty uchwał zostały Państwu dostarczone, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej  
na skrzynki mailowe.  

Skierowałem te projekty do merytorycznych Komisji Rady Miejskiej – z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej – 
celem ich zaopiniowania. Nadmienię, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej pozytywne zaopiniowały 
projekty uchwał, natomiast dwie Komisje Rady Miejskiej, tj. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności oraz 
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu skierowały do Prezydenta Miasta po jednym wniosku  
w sprawie przyszłorocznego budżetu (tj. o zwiększenie środków dla OSP oraz w zakresie szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży – z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu). 

W dniu 16 grudnia br. do Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do: projektu Uchwały budżetowej miasta 
Bielska-Białej na 2017 rok oraz do projektu Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
Jednocześnie wraz z autopoprawką zostały przekazane projekty uchwał uwzględniające  
tę autopoprawkę, tj. Druk Nr 459 i 460. 

W dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego na swoim posiedzeniu 
pozytywnie zaopiniowała: projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok z uwzględnieniem 
autopoprawki Prezydenta Miasta (Druk Nr 459 – z autopoprawką) oraz projekt Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej również uwzględniający autopoprawkę (Druk Nr 460 – z autopoprawką). 

Natomiast przed dzisiejszą sesją autopoprawkę Prezydenta Miasta do tych uchwał przyjęła pozytywnie 
Komisja Edukacji i Kultury.  

Szanowni Państwo przedstawię teraz, zgodnie z procedurą, uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach, które zostały przekazane do Rady Miejskiej. 

Ww. skład Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjął następujące uchwały: 
 Uchwałę Nr 4200/I/212/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok – skład Orzekający w tej 
uchwale wydał pozytywną opinię, 

 Uchwałę Nr 4200/I/213/2016 również z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Bielska-Białej – również I skład Orzekający wydał opinię pozytywną 

 oraz Uchwałę Nr 4200/I/214/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok – w tej sprawie również I Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. 

To tyle tytułem wstępu. 

Szanowni Państwo, tradycyjna kolejność: proszę o przedstawienie Pana Prezydenta projektu budżetu,  
a następnie przewidziane są wystąpienia klubowe. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o przedstawienie budżetu na przyszły rok.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

w przedłożonym Radzie Miejskiej w listopadzie br. projekcie budżetu na rok 2017, dochody miasta 
kształtowały się na poziomie 1 013 mln zł, a wydatki – na poziomie 1 066 mln zł.  
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Projekt budżetu – jak słyszeliśmy przed chwilą – został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu, została 
złożona autopoprawka; dotyczy ona głównie przeniesienia środków z utworzonej w projekcie budżetu 
rezerwy celowej na wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego czy Partycypacyjnego,  
tzw. Obywatelskiego, jak również dokonaniu innych koniecznych zmian, między innymi w związku  
z zawarciem stosownych umów. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w autopoprawce, dochody budżetu 
Miasta na rok 2017 wynoszą 1 014 mln zł, natomiast wydatki – 1 067 mln zł. Planowany deficyt pozostaje 
bez zmian i wynosi 52,5 mln zł. 

Zarówno dochody, jak i wydatki po raz pierwszy w historii Miasta przekroczą 1 mld zł. Budżet na przyszły 
rok, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Można powiedzieć,  
że będzie to rok – jeśli uda nam się oczywiście zrealizować – intensywnych działań inwestycyjnych. 
Wydatki majątkowe wynoszą w projekcie budżetu 279,9 mln zł, a więc prawie trzykrotnie są wyższe  
od wydatków majątkowych uchwalonych na bieżący rok (111,8 mln zł). 

Konstrukcja budżetu Bielska-Białej na 2017 rok zapewnia zachowanie właściwej relacji pomiędzy 

dochodami (…) bieżącymi a wydatkami bieżącymi, co jest wyznacznikiem między innymi możliwych  
do zrealizowania planów inwestycyjnych, jak również pozwala utrzymać wysoki potencjał w zakresie 
absorpcji środków unijnych oraz określa poziom wiarygodności kredytowej naszego Miasta. Polityka 
finansowa Miasta na przyszły rok skoncentrowana będzie zatem na zapewnieniu właściwego poziomu 
środków finansowych na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu oraz utrzymaniu indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. 

Przejdę teraz do dochodów. 

Wpływy z przyszłorocznych dochodów planuje się na poziomie 1 014 mln zł, czyli o 136,7 mln zł wyższym 
w porównaniu do bieżącego roku, co daje wzrost o 15,6%.  

W ramach ogólnej kwoty dochodów: 
 dochody bieżące stanowią kwotę 872,8 mln zł i są wyższe w porównaniu do bieżącego roku  

o 15,2 mln zł, tj. 1,8%, 
 dochody majątkowe stanowią 141,4 mln zł i są wyższe w porównaniu do bieżącego roku  

o 121,5 mln zł, tj. o (…) 609,6%. 

Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie Miasto w przyszłym roku planuje 
pozyskać na zadania finansowane z udziałem tych środków.  

Wpływy ze środków unijnych planuje się na kwotę 134,9 mln zł, czyli o 121,7 mln zł więcej niż w bieżącym 
roku, co stanowi wzrost – to wiadomo, że w tym roku były minimalne – 921,3%. Najwyższe wpływy 
planuje się pozyskać w ramach projektów, takich jak:  
 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – tj. 65,3 mln zł,  
 „Rozbudowa DK 52 (tj. ul. Krakowska/Żywiecka) – 36,4 mln zł  
 i „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego – tj. 30,2 mln zł. 

Wzrost dochodów w porównaniu do bieżącego roku dotyczy również wpływów z podatku PIT, subwencji 
oraz dotacji celowych z budżetu państwa.  

Udziały w podatkach w przyszłym roku stanowią 27% dochodów budżetu. Prognoza dochodów z udziału  
w PIT na przyszły rok opiera się na założeniach Ministra Rozwoju i Finansów, które mają wzrosnąć  
w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 o prawie 6%. 

Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do przyszłorocznego budżetu na podstawie również 
informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Subwencja oświatowa jest wyższa w związku z tym – z tymi 
prognozami – o 5,2 mln zł. Jednak mimo corocznego wzrostu subwencji oświatowej, wciąż ona nie 
zapewnia środków niezbędnych do płynnej realizacji zadań oświatowych po stronie wydatków. Stanowi  

to duże obciążenie dla budżetu Miasta, które staje przed koniecznością zapewnienia dodatkowych źródeł 
finansowania tych zadań. 

Dotacje celowe z budżetu państwa w przyszłym roku są wyższe o kwotę 9,5 mln zł, tj. o 7,7%  
w porównaniu do bieżącego roku Najwyższe kwoty dotyczą zadań związanych z wypłatą świadczeń 
wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. 

Wzrost dochodów własnych na przyszły rok w stosunku do bieżącego roku nie jest znaczący (bo planujemy 
tylko o 1,6 mln zł), na co wpływ mają głównie tzw. pozostałe dochody, które trudno w dniu dzisiejszym 
przewidzieć na etapie konstruowania budżetu, dlatego (…) są wprowadzane do planu w trakcie roku 
budżetowego. Są to między innymi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, rozliczeń z lat ubiegłych,  
ze sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itp.  
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W zakresie podatków i opłat, w przyszłym roku nie planuje się zmiany stawek podatkowych, natomiast 
uwzględniono zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości, w szczególności od budynków związanych  
z działalnością gospodarczą, w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca br. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2017. 

Dochody z majątku zaplanowano na poziomie niższym niż w bieżącym roku, biorąc pod uwagę szacowane 
dochody ze sprzedaży mienia, skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
jak i przewidywane wpływy z dywidend.  

Po wpływach teraz sprawa wydatków. 

Wydatki ogółem na przyszły rok są zaplanowane w wysokości 1 067 mln zł – jak już mówiłem –  
i są wyższe od tegorocznych o kwotę 141,8 mln zł, tj. o 15,3% w tym: 
 wydatki bieżące, które mają wynieść 786,8 mln zł, są wyższe od tegorocznych o 6,9 mln zł,  

tj. o 0,9%, 
 wydatki majątkowe mają wynieść 279,9 mln zł i są wyższe od (…) wydatków bieżącego roku o kwotę 

134,9 mln zł, tj. o 93,1%. 

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania,  
tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań 
oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań 
inwestycyjnych i środków oczywiście na wkład własny do projektów unijnych. 

Jak co roku, Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu zobowiązane jest do dokonania wpłaty  
do budżetu państwa (to jest tzw. „janosikowe”). W przyszłym roku wydatek z tego tytułu wyniesie  
8,8 mln zł.  

W projekcie wydatków na 2017 rok największy udział mają następujące działy: 
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 

 w przyszłym roku – 341,2 mln zł (tj. 32,0% wydatków), w tym majątkowe – 21,9 mln zł, 
 w bieżącym roku było to – 329,4 mln zł (stanowiło to 35,6%), w tym majątkowe – 10,8 mln zł. 
Jak widzimy, te koszty edukacji co roku znacząco rosną, już przekroczyły jak widać, dochodzimy  
do prawie 350 mln zł. 

2. Transport i łączność:   
 w przyszłym roku – 279,9 mln zł (tj. 26,2% wydatków), w tym majątkowe – 217,9 mln zł, 
 w bieżącym roku było to – 151,5 mln zł (tj. 16,4%), w tym majątkowe – 86,4 mln zł. 

3. Pomoc społeczna oraz rodzina 
 w przyszłym roku planowane są wydatki w wysokości – 164,0 mln zł (tj. 15,4%), w tym 

majątkowe – 4,9 mln zł, 
 w bieżącym roku było to – 147,4 mln zł (tj. 15,9%), w tym majątkowe – 1,7 mln zł. 
Tu również widzimy straszną progresję co roku wydatków w tym dziale. 

Z uwagi na koszty bieżącego funkcjonowania Miasta, jak i dodatkowe corocznie nakładane nowe zadania, 
zwłaszcza w dziedzinie oświaty i pomocy społecznej, nie ma możliwości dalszego ograniczania wydatków 
bieżących. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dynamicznie zmieniające się Prawo oświatowe skutkuje 
koniecznością wprowadzania ciągłych zmian w organizacji oświaty. Z uwagi na fakt, że lata szkolne nie 
pokrywają się z latami budżetowymi, budżet na przyszły rok musi uwzględniać zarówno finansowe skutki 
zmian organizacyjnych, wprowadzonych we wrześniu tego roku, jak również tych, które będą musiały być 
wprowadzone od września 2017 roku.  

Budżet oświaty został opracowany na podstawie aktualnego stanu wiedzy i organizacji oświaty. Z uwagi  
na to, że obecnie nie zostały zakończone prace – to już mówiłem dzisiaj w dyskusji – nad nowym Prawem 
oświatowym, nie ma podstaw do tego żeby uwzględnić te zmiany w strukturze oświaty w planach 
finansowych na przyszły rok. To jest problem, o którym mówiłem w dyskusji, że będziemy musieli  
na bieżąco pewne rzeczy korygować i wprowadzać…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam bardzo, to przeszkadza po prostu, bo…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja się z Panem zgadzam, ale ktoś tu jest odpowiedzialnym za porządek.”. 

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

„(…) W chwili obecnej nie da się oszacować wszystkich (…) skutków zaplanowanych zmian 
organizacyjnych w oświacie, w tym sposobu finansowania tych zadań z budżetu państwa – to o tym już 
mówiłem. W budżecie na przyszły rok nie uwzględniono też skutków zapowiadanych w mediach podwyżek 
wynagrodzeń dla nauczycieli. To jest też zapowiedziana jest podwyżka, na razie tych skutków nie mamy 
tutaj przewidzianych w budżecie. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że od września 2017 roku Miasto ma obowiązek zapewnić miejsca  
w przedszkolach dla wszystkich 3-latków. Dopiero po zmianach organizacyjnych w oświacie, można będzie 
określić ile będzie wolnych pomieszczeń w placówkach i co za tym idzie, ile oddziałów przedszkolnych 
można będzie utworzyć. 

Ciągłego inwestowania wymaga również infrastruktura oświatowa. Największym źródłem finansowania jest 
oczywiście część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest 
ona przypisana do żadnego konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest 
przeznaczona na dofinansowanie, a nie sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat 
część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego Miasta jest znacznie niższa od wydatków 
ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom 
wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci nowych, kosztownych regulacji 
prawnych – i to się odbywa od wielu, wielu lat. 

Także w drugim dziale, czyli w „Pomocy społecznej” w przyszłym roku przewiduje się systematyczny 
wzrost wydatków na wypłatę różnorodnych świadczeń na realizację usług dla osób i rodzin.  

Przewiduje się znaczne zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób 
starszych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2017 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia  
za świadczenie pracy.   

Natomiast z uwagi na to, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci weszła w życie 1 kwietnia 
2016 roku – czyli w tym roku – dotacja na realizację Programu „500+” na przyszły rok powinna 
uwzględniać całoroczne skutki realizacji tego Programu. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że na realizację Programu „500+” – tutaj to uwaga taka do Kolegów, którzy 
dzisiaj zabierali głos na ten temat – że za okres trzech kwartałów br. dotacja z budżetu państwa została 
ustalona na kwotę około 63,5 mln zł; za trzy kwartały, bo od 1 kwietnia działa ustawa. Oznacza  
to, że zaplanowana przez Ministra Rozwoju i Finansów w projekcie budżetu na przyszły rok kwota 60,8 mln 
zł jest niewystarczająca, gdyż dotyczy wydatków całego 2017 roku, czyli ona jest mniejsza od wydatków  
za trzy kwartały tego roku. 

W IV kwartale tego roku natomiast zaobserwowano niewielki spadek wypłaty niektórych świadczeń  
z pomocy społecznej (np. zasiłki celowe na żywność, wypłata pomocy materialnej dla uczniów),  
co prawdopodobnie może być efektem realizacji Programu „500+”. Trudno to przewidzieć, ale program ten 
może mieć wpływ na zmniejszenie wydatków z tego tytułu w przyszłym roku.  

Zwiększenie wydatków w Pieczy Zastępczej związane jest ze wzrostem: 
 po pierwsze – wypłaty świadczeń w związku z realizacją Miejskiego „Programu Wspierania Rodziny 

oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017”, 

 po drugie – liczby rodzin zastępczych, co wiąże się z koniecznością wzrostu zatrudnienia 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

 i po trzecie – liczby rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, 
w związku ze wzrostem wypłaty świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. 

Jak wynika z powyższych informacji, w zasadzie nie ma możliwości ograniczania wydatków bieżących, gdyż 
konieczne jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie Miasta. Ponadto przy konstruowaniu 
budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie, 
generują w latach następnych dodatkowe koszty bieżące, potrzebne na ich utrzymanie. Dotyczy to także  
– i to przypominam wszystkim Państwu – projektów realizowanych w ramach budżetu Partycypacyjnego, 
tzw. Obywatelskiego. 
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Natomiast w zakresie wydatków majątkowych Miasto musi być przygotowane do nowej perspektywy 
absorpcji środków unijnych w programie lat 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny  
do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. 

Wydatki majątkowe na przyszły rok są rekordowe w planie i jak powiedziałem wynoszą 279,9 mln zł,  
co stanowi 26,2% budżetu, czyli wydatków ogółem (przy tegorocznym budżecie było to 13,7% wydatków 
ogółem). Można powiedzieć, że w przyszłym roku prawie co trzecia złotówka przeznaczona będzie  
na inwestycje, jeśli oczywiście uda nam się wszystko zrealizować. Łącznie do realizacji zaplanowane 
zostały 132 zadania inwestycyjne, z tego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 3 projekty ogólnomiejskie  
i 23 osiedlowe.  

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym 
realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 133,7 mln zł.  

Należy wspomnieć, że wiele miejskich inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 udało 
nam się zrealizować dzięki pomocy unijnej. Skuteczność naszego samorządu w pozyskiwaniu środków 
pomocowych z Unii Europejskiej była oceniana wysoko, co potwierdzają wcześniejsze rankingi w tym 

zakresie. 

W II połowie bieżącego roku, Miasto zawarło już cztery umowy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a mianowicie: 
 po pierwsze – Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (wartość projektu 235,4 mln zł,  

w tym prawie 195 mln zł kwota dofinansowania),  
 po drugie – „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (wartość projektu  

83 mln zł, w tym 59 mln zł kwota dofinansowanie), 
 (…) trzeci program – „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania 

administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (Miasto 
jako partner projektu otrzyma 4,6 mln zł) 

 i czwarte – „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (wartość 
projektu to 6,6 mln zł, w tym 5 mln zł kwota dofinansowania). 

Na dzień dzisiejszy trudno jednak przewidzieć, kiedy wpłyną do budżetu Miasta pierwsze środki z nowego 
okresu programowania. 

W przyszłym roku będą w dalszym ciągu składane nowe projekty w ramach perspektywy unijnej. Należy 
zwrócić uwagę na plany naszego Miasta w zakresie pozyskiwania środków unijnych, a mianowicie,  
że są potrzebne do tego pełne dokumentacje aplikacyjne dla poszczególnych projektów i będą one 
oczywiście sukcesywnie składane, zgodnie z harmonogramami planowanych naborów – bo jesteśmy 
uzależnieni tutaj od ogłaszanych naborów. Część wniosków została już złożona do właściwych instytucji  
i oczekuje na ocenę. Środki przeznaczone na planowane oraz złożone wnioski o dofinansowanie zadań 
zostały zatem wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość środków 
zabezpieczonych na ten cel w przyszłym roku wyniesie blisko 22 mln zł, natomiast w 2018 roku będzie  
to już kwota 37 mln zł. 

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które 
przeznaczono 217,8 mln zł, tj. prawie 78%, następnie inwestycje oświatowe – 21,9 mln zł, tj. 7,8%, 
następnie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8,6 mln zł, tj. 3,1%, ochrony zdrowia 
– 7,2 mln zł tj. 2,6%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 6,8 mln zł, tj. 2,4% wydatków majątkowych 
ogółem. 

W ramach środków w dziale – „Transport i łączność” zaplanowano między innymi następujące zadania: 
 rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej – 41,8 mln zł, w tym środki z Unii 

Europejskiej 30,2 mln zł, 
 rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942, tj. 97,9 mln zł, w tym: środki unijne 65,3 mln zł, 
 rozbudowa DK 52 tj. Krakowska/Żywiecka, tj. 43,1 mln zł; Unia Europejska – dofinansowanie 

36,4 mln zł, 
 rozbudowa drogi gminnej (nr 160 843 S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej, tj.  6,2 mln zł, 
 budowa parkingów – 5,0 mln zł, 
 rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów – 3,0 mln zł, 
 rozbudowa ul. Stojałowskiego wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Białej, 

tj. 2,9 mln zł, 
 rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu – tj. 2,0 mln zł, to inwestycja którą 

kończymy oczywiście, 
 budowa ścieżek rowerowych – tj. 1,5 mln zł, 
 modernizacja przystanków komunikacji miejskiej – tj. 1,5 mln zł, 
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W zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się: 
 budownictwo komunalne – budynki mieszkalne 3,2 mln zł, 
 wykupy nieruchomości: 2,0 mln zł. 

W zakresie działalności usługowej zaplanowano zadanie: 
 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów 

mapowych subregionu południowego województwa śląskiego – tj. 1,0 mln zł, w tym dofinansowanie 
Unii Europejskiej 0,9 mln zł. 

W zakresie oświaty zaplanowano między innymi następujące zadania: 
 termomodernizację budynku SP nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej, ul. Doliny Miętusiej  

7,5 mln zł, 
 udział w tym jest Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 3,2 mln zł, 
 modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych – tj. 3,0 mln zł, 
 adaptacja budynku przy ul. Boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego – 2,3 mln zł, 

 termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap 1,6 mln zł, 
 „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej”. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich –  1,3 mln zł, 
 modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego – 1,2 mln zł, 
 adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych – 0,5 mln zł. 

W zakresie ochrony zdrowia (…) są znowu środki na: 
 nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego: 2,8 mln zł, 
 restrukturyzację wraz z modernizacją tego szpitala 2,5 mln zł, 
 oraz zakup sprzętu w ramach wieloletniego planu zakupów – tj. 1,9 mln zł. 

W zakresie pomocy społecznej:  
 przebudowa budynku przy Pl. Ratuszowym 9 – tj. 3,9 mln zł. 

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się: 
 rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych, tj. 0,5 mln zł, 
 budowa skateparku na ul. Spółdzielców, ul. Stawowej – to jest też 0,5 mln zł. 

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – następujące inwestycje, tj.: 
 Poprawa dostępu do kultury – taki jest tytuł - oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze,  

tj. Rozbudowa BCK – 7,0 mln zł 
 oraz Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej – tj. 0,9 mln zł. 

W przyszłorocznym budżecie zapewnione zostały także środki na: 
 realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 4,3 mln zł, 
 prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł, 
 akcję lato-zima – 1,1 mln zł, 
 wydatki [związane] z ochroną środowiska – 2,0 mln zł, 
 wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 34,9 mln zł. 

Ponadto w planie finansowym (…) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji budżetu Miasta w kwocie 
1,4 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zaplanowano 11,2 mln zł na remonty budynków, w tym: 
 w budynkach komunalnych 8,0 mln zł, z czego 1,5 mln zł na remonty pustostanów, 
 i w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,2 mln zł – to są wpłaty na fundusz remontowy. 

Natomiast na wydatki inwestycyjne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje przeznaczyć 3,9 mln zł,  
w tym z dotacji Miasta 1,5 mln zł. Wśród zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania pod 
nazwą „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”, przy współfinansowaniu 
oczywiście środków Unii Europejskiej.  

Planuje się również w zadaniach inwestycyjnych kontynuację adaptacji pomieszczeń w budynku przy  
ul. Krasińskiego 20c na lokale mieszkalne. Ponadto w planie inwestycyjnym zaplanowano przebudowę 
budynku przy ul. Rynek 23 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową. 

W przyszłym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje kontynuować również wieloletnie zadania 
inwestycyjne polegające na dobudowie kominów do budynków stanowiących własność Gminy oraz 
budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
w lokalach mieszkalnych i użytkowych. To jest cały czas adaptacja tych pustostanów z lokali, które  
są do dzisiaj… – nie wolno ich zasiedlać, po prostu ze względu na te braki, o których przed chwilą 
mówiłem. 
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Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu  
na przyszły rok wielu jeszcze innych, na pewno ważnych i potrzebnych zadań inwestycyjnych. 

W związku z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami oraz udzielonymi poręczeniami oraz 
kosztami związanymi z obsługą długu Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel 
środków w kwocie 44,2 mln zł, w tym na (…) na kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich  
i w roku bieżącym 32,7 mln zł. A na odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami  
i pożyczkami 6,4 mln zł oraz ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 5,1 mln zł. 

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego, ale zarazem ambitnego budżetu nie będzie 
możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu. 

Kredyt na rok 2017 zaplanowano w kwocie 81 mln zł, tj. o 31 mln zł wyższej niż w roku 2016. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny do projektów unijnych, tylko w zakresie zadań 
inwestycyjnych, konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie ponad 66,3 mln zł – tylko  
na wkład własny. Przewiduje się jednak, że będą podejmowane wszelkie możliwe działania – tak jak 
dotychczas zresztą – mające na celu zmniejszenie tego kredytu, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty, 

oczywiście obciążą w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczą możliwości wydatkowania, 
także zwiększą wskaźniki zadłużenia, które obowiązują od 2014 roku.   

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że planowany do zaciągnięcia w przyszłym roku kredyt bankowy będzie 
przeznaczony w większości na pokrycie deficytu budżetu Miasta.  

Pomimo zakładanego kredytu w kwocie – jak powiedziałem – 81 mln zł, wskaźnik planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2017 roku wynosi 4,36%, przy dopuszczalnym 12,22%. Proszę 
Państwa, czyli jeden wskaźnik nie miał tego kredytu, to jest 1/3 (…) dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. 
Jest to potwierdzeniem stabilnej i bardzo dobrej sytuacji finansowej naszego Miasta. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu tych wskaźników, tak 
aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie, a także aby Miasto mogło aplikować o środki 
unijne w okresie programowania przypadającym na lata również następne, czyli ‘18, ‘19 i ‘20. 

Konstruując projekt budżetu na 2017 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy 
wykonania dochodów (głównie PIT), wykonania wydatków w bieżącym roku ani wysokości kredytu, który 
zostanie wykorzystany w bieżącym roku. Te informacje mogą mieć znaczący wpływ na wielkość kredytu  
w 2017 roku, a tym samym na przyszłoroczny budżet.  

Ja jeszcze kończąc swoje wystąpienie chcę powiedzieć, że ten budżet jest wyjątkowym budżetem  
w stosunku do budżetów wielu lat, bo z jednej strony z wielkim opóźnieniem – to nie z naszej winy 
oczywiście – wchodzimy w realizację środków unijnych, w związku z tym musimy mieć założone  
w budżecie, również w wieloletniej prognozie finansowej, musimy mieć założone środki na wkład własny. 
Na ile się uda zrealizować, ciężko dzisiaj przewidzieć, bo jak powiedziałem, też nie wiemy, nie znamy  
w ogóle wydatków. Chociaż to jest oczywiste, ale przypominam, że my budżet złożyliśmy do Rady Miejskiej 
15 listopada, pracujemy nad nim od września, a przecież mamy dzisiaj grudzień, do dzisiaj nie znamy 
wielu danych. Dlatego ten budżet i na początku roku będzie musiał być zmieniony, a na pewno w ciągu 
roku również, w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w zależności od tego, jak się uda nam 
realizować te inwestycje, które zaplanowaliśmy; to byłoby bardzo dobrze gdyby udało nam się zrealizować, 
ale nie chcę mówić, że to jest niemożliwe, ale na granicy możliwości przeszło 26% inwestycji, bo zależy  
to nie tylko od naszych działań. Wszystkie protesty na przykład (…) powodują opóźnienia – przykład (…) 
zadania drogi 942, gdzie mamy podpisaną umowę, czyli mamy środki, prawie 200 mln zł – po prostu 
powodują, że są już w tej chwili opóźnienia. I to powoduje wszystko wielki znak zapytania, na ile nam się 
uda ten budżet zrealizować. Dlatego zaplanowaliśmy taki, (…) oczywiście wiele pozycji w tym budżecie 
inwestycyjnym jest niedoszacowane, jest zaniżone. Niedoszacowane w tym sensie, że wiemy, że koszty 
będą większe, ale budżet pozwalał tylko na takie zamknięcie, jakie w tej chwili jest. Mamy również 
znaczącą listę projektów rezerwowych, gdyby się pojawiły możliwości dalszego wydatkowania,  
czy na inwestycje czy na remonty. Ale jak powiedziałem, ten budżet jest wyjątkowy, pierwszy taki budżet 
od 15 lat przedstawiam, w którym (…) jest tyle niewiadomych i tyle może być zmian na taką skalę.  
To głównie oczywiście chodzi o środki unijne, gdzie sam wkład własny, jak powiedziałem, ponad 66 mln 
wynosi. Jak powiedziałem, bardzo trudny budżet, ale w dalszym ciągu jest to budżet znacząco 
proinwestycyjny. To jest budżet, który powoduje dalsze duże inwestowanie w mieście, dalszy rozwój 
miasta i przedstawiając ten projekt budżetu w takiej wersji, z tymi uwagami, o których mówię, proszę 
Radę o przyjęcie tego budżetu. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

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

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić tylko 
harmonogram naszych prac oraz kilka danych makroekonomicznych dotyczących naszego budżetu. 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zbierała się trzykrotnie. (…) Pierwszy raz to był  
21 listopada, gdzie Pan Prezydent przedstawił, podobnie jak dzisiaj Państwu, propozycję budżetu.  
I ja sobie pozwolę tylko kilka danych, które sobie wynotowałem, żeby jakoś utkwiły nam w pamięci.  

Powtórzę, że dochody to są rekordowe i jest to 1,013 mln zł – większa o 5,5% w stosunku do roku 
poprzedniego. Dochody bieżące 873 mln. Skład tych dochodów ogółem – to takie główne działy – to są: 
podatki i opłaty, tj. 201 mln. I tutaj, Szanowni Państwo, chcę potwierdzić, że – pewnie Państwo pamiętacie 
– nie dokonaliśmy żadnych podwyżek, a nawet w niektórych miejscach obniżyliśmy stopy opodatkowania.  

Udziały w podatkach – i tu jest znaczący wzrost – 273 mln zł, tj. planowany wzrost o 6,3%. Sytuacja 
ekonomiczna naszych mieszkańców się poprawia i to myślę, że to jest z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem możliwe do zrealizowania. 

Subwencje. Zwrócę uwagę, że subwencja to jest 214 mln (…). Subwencja ogólna w znakomitej większości 
jest to subwencja oświatowa. I tutaj chcę Państwu również powiedzieć, że (…) jest przewidziany  
o 1,3 wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. 

Dotacje celowe 132 – to jest po raz pierwszy tak duża kwota. Wynika z tego, że są dotacje „500+”,  
jak Pan Prezydent powiedział, w kwocie 60 mln zł. 

Wydatki to 1,066 mln zł i to jest wzrost o 15%, z czego bieżące tj. 787 mln. Po zsumowaniu bieżących 
wydatków i bieżących dochodów daje to nam nadwyżkę operacyjną 86 mln zł – to są pieniądze, którymi 

miasto może dysponować, chociażby na spłatę zadłużenia, również na rozwój. To są takie pieniądze, które 
są pozostałe po bieżącej działalności.  

Najważniejszym wydatkiem jaki jest i największym, to są wydatki w dziale 600, czyli „Transport”,  
tj. 279 mln zł i to stanowi 26% naszego wydatkowania. 

Jednym z elementów wydatków to jest obsługa zadłużenia – i to wynosi ona 44,5 mln zł, z czego sam 
kredyt 32,7 mln, odsetki 6,6. To w naszej skali są to potężne pieniądze, niemniej jednak jak wynika  
z kondycji naszego Miasta, nie stanowią jakby problemu z płynnością finansową. 

Deficyt założony w tym projekcie to jest 52,5 mln zł i będzie on pokryty kredytem 81 i pożyczką 4,2 mln zł. 
Ważnym elementem jest to, że na wkład – jak Pan Prezydent już powiedział – wkład do projektów 
unijnych zagwarantowano 66 mln zł. I tutaj chcę zwrócić uwagę na trzy takie elementy, ważne zarówno 
po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. 
 To po pierwsze, że faktycznie po stronie dochodowej na realizację „500+” jest 60 mln zł  

i to są pieniądze oczywiście niewystarczające według mojej oceny i takiej analizy przy pomocy 
zrealizowanego budżetu za albo realizowanego budżetu na 2016; odpowiednio aproksymując powoduje 
to, że będzie konieczne zwiększenie tego budżetu mniej więcej o 25 mln w ciągu roku.  

 Drugie to mało prawdopodobne, ale jak Pan Prezydent powiedział, wydatki związane z dużymi 
inwestycjami, czyli Cieszyńska i Krakowska. One są jakby mocno teoretyczne ze względu na istniejący 
proces technologiczny i stopień zaawansowania procesu administracyjnego, wynikający z tego,  
że decyzja środowiskowa była wydana w taki sposób, który zablokował tę inwestycję przynajmniej  
na ten czas. 

Współczynnik zadłużenia – 12,2 to jest współczynnik, który wynika z obliczeń i wynika z dobrej realizacji 
(…) trzech lat poprzednich. W ten sposób się go liczy, że stan ekonomiczny trzech lat poprzednich odnosi 
się do prognozowanej na rok bieżący. I on jest znakomity, bo takich współczynników praktycznie (…) …,  
ja nie znam takiego miasta żeby wykonanie było 4,4 – programowane wykonanie – a możliwe 12,2.  
To jest bardzo duży zakres bezpieczeństwa dla Miasta, co stanowi o bardzo dobrej kondycji finansowej 
naszego Miasta.  
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Prognozowane zadłużenie Miasta 222 mln, ono co prawda rośnie w stosunku do roku poprzedniego,  
ale stanowi około 22% w stosunku do dochodów. I w tych parametrach również jesteśmy wysoko  
w rankingach. Chcę Państwu przypomnieć, że państwo polskie jest zadłużone na 55% w stosunku  
do dochodów bieżących.  

Analizując tak pobieżnie, to przedstawiając kilka tych argumentów trzeba się zgodzić z tym, co powiedział 
Pan Prezydent: «budżet jest mocno teoretyczny». On nie wynika z tego, że był źle założony, wynika  
z tego, jaka jest sytuacja i był on programowany od września do 15 listopada, na pewno będzie wymagał 
zmian i my myślę wszyscy będziemy próbować uczestniczyć w tych zmianach.  

(…) Jeszcze jeden element, o którym chcę powiedzieć, bo on jest bardzo ważny, dotyczy 
zagospodarowania odpadów. Jest drugi rok, w którym nie zamykamy budżetu w zagospodarowaniu 
odpadów; zaprogramowane dochody na przyszły rok 28,7 a wydatki 34,9, czyli in minus 6,2 mln zł.  
Póki co istnieje zapas w postaci gdzieś w granicach 9,8 mln zł – z lat poprzednich – ale część z tego 
zapasu będzie zrealizowana już w tym roku; w przyszłym roku będzie to już myślę koniec. I przed nami 
jest Panie Prezydencie i przed wszystkim, jak gospodarować, jak organizować przetargi, jak odnieść się  

do wydatków, żeby nie podwyższyć, a próbować zamknąć budżety. Pamiętajcie Państwo to są pieniądze 
tzw. znaczone, one tylko i wyłącznie mogą być przeznaczone na ten cel.  

Komisja w dniu 7 grudnia obradowała nad tak przedstawionym budżetem i odnosiła się do tak 
przedstawionego budżetu, przy czym Pan Przewodniczący Jarosław Klimaszewski oraz Pani Barbara Waluś 
złożyli propozycję zmiany i wprowadzenia autopoprawki przez Pana Prezydenta, a propozycje te dotyczyły 
ulicy Wita Stwosza, Pocztowej i Podgórnej. I na tamtym etapie, deklaracji ze strony Pana Prezydenta  
nie było. W związku z tym po przeprowadzonym głosowaniu przedstawiam Państwu wyniki: 7 Radnych 
wstrzymało się od głosu, 5 Radnych – moment, żebym dobrze – głosowało za. Tak 7 Radnych, wstrzymało 
się 5. Moment, moment – przepraszam. Nie, bo to było poprzednio. 3 Radnych było za – tak jest, dziękuję 
Kolegom, Koleżankom – wstrzymało się 7 Radnych. Natomiast po wprowadzeniu w dniu 19 grudnia przez 
Pana Prezydenta do projektu budżetu na 2017 rok autopoprawki, w postaci wprowadzenia tych inwestycji 
Wita Stwosza i Pocztowej, odbyło się głosowanie: 7 Radnych było za pozytywną opinią, wstrzymało się  
5 Radnych, przeciw 0. Na tym pozwolę sobie zakończyć całą prezentację. 

Bardzo serdecznie dziękuję.”. 

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

Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Zaczynamy wystąpienia klubowe – według ich wielkości.  

Bardzo proszę, jako pierwszy, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Pan Przewodniczący 
Przemysław Drabek.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radych PiS Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, padło tutaj bardzo dużo słów i ta dyskusja już trwa dosyć długo, więc postaram się…”. 

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

„Dyskusji jeszcze nie było Panie Przewodniczący.”. 
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Przewodniczący Klubu Radych PiS Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…to moje wystąpienie… Pana Prezydenta długo trwało, więc było dosyć szczegółowe, więc postaram się 
swoje wystąpienie skrócić. 

Ocena projektu budżetu na 2017 rok przez Klub Prawa i Sprawiedliwości rozpisana została w ten sposób, 
czyli przedstawiamy podstawowe informacje. 

Dochody ogółem 1,013 mln zł. Wydatki ogółem 1,066 mln zł, powoduje to deficyt wysoki w kwocie  
52,5 mln zł. Na pokrycie deficytu oraz obsługę zobowiązań z lat poprzednich miasto Bielsko-Biała (…) 
planuje 81 mln zł kredytu oraz pożyczkę 4,2 mln. Planowane zadłużenie Miasta na 2017 rok sięgnie prawie 
222 mln zł. 

Dokonując oceny budżetu też należy zwrócić uwagę na kilka faktów. 

Wydatki na budownictwo mieszkaniowe w kwocie 3,2 [mln zł] są zdecydowanie mniejsze od przyjętych 
w programach, o które postulujemy od wielu lat, czyli (…) w kwocie 6 mln zł. Co prawda ZGM prowadzi 
remonty w swoich zasobach, ale to wszystko za mało do potrzeb. Ciągle kilkaset osób oczekuje  
na mieszkania komunalne. Nie bez znaczenia jest też ten fakt – o którym mówiliśmy na początku, Pan 
Przewodniczący sesji Rady Miejskiej w interpelacji – o tym, że należy zintensyfikować prace, włączyć się  
w program „Mieszkanie+”.  

W dalszym ciągu uważam, że 7 mln zł – uważamy – na rozbudowę BCK-u wydaje się chybione.  
Nie załatwia to sprawy, należy się pochylić nad – wzorem miast naszej wielkości, miast o tym statusie 
finansowym – żeby pochylić się nad pomysłem budowy nowoczesnej, nowej sali koncertowej. 

Wydatki na Budżet Obywatelski znowu są na poziomie 3,75 mln zł, są za niskie, tym bardziej że rośnie 
zaangażowanie mieszkańców naszego miasta. Mimo kilku prób Klubu Prawa i Sprawiedliwości do tej pory 
nie udało się zwiększyć kwoty, na którą mieliby bezpośredni wpływ obywatele Bielska Białej. 

W wyniku wadliwej decyzji środowiskowej, źle przygotowanej, rozbudowa ul. Cieszyńskiej pozostaje pod 
znakiem zapytania, a na pewno zaplanowane środki na ten cel w 2017 roku są wysoko zagrożone i mogą 
nie zostać wydatkowane. 

Miasto również nie prowadzi odpowiedniej polityki zakupu nieruchomości gruntowych celem tworzenia 
odpowiednich miejsc i stref rozwoju, np. stref inwestycyjnych czy innych rodzajów rozwojowych dla 
przedsiębiorców. 

Utrzymanie nowo wybudowanego Stadionu Miejskiego będzie kosztować miasto w przyszłym roku około  
4 mln zł. Przewiduje się jeszcze 1,8 mln na dalsze inwestycje. Nie widać pomysłu na stronę dochodową 
tego przedsięwzięcia. Cały czas Stadion będzie bardzo mocno obciążał budżet naszego Miasta w kolejnych 
latach. Dodatkowo mogą martwić niestety słabe wyniki (…) sportowe profesjonalnych klubów sportowych, 
pomimo bardzo dużych nakładów finansowych, też finansowanych z podatków mieszkańców Bielska-Białej. 
Niestety nie został wprowadzony mój wniosek, pomysł, żeby jednak zwiększyć środki finansowe, jednak 
przenieść ten nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży, gdyż powinniśmy większe środki finansowe skierować 
w kierunku szkolenia powszechnego, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 

Brak planowanego programu remontu dróg lokalnych. Miasto stosuje zasadę akcyjności. Problem ten jest 
podnoszony przez Radnych prawie na każdej sesji i to niezależnie od ich przynależności klubowej. Kwoty 
wydatkowane na ten cel są niewystarczające, w konsekwencji wpływa to na pogorszenie stanu 
nawierzchni dróg lokalnych. 

W subwencji oświatowej Ministerstwo uwzględniło środki na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1,3%. 
Jest to ważna informacja, szczególnie w pierwszym roku działań i ewentualnej reformy oświaty. 

Niezmiernie ważnym też jest faktem, że zmniejszyło się zapotrzebowanie na niektóre cele pomocy 
społecznej. To pierwsze skutki pozytywne programu „500+”. W dalszej kolejności spowoduje  
to (…) zmniejszenie wydatków ponoszonych na ten cel w Bielsku-Białej. 

O szkoleniu dzieci i młodzieży w kontekście sportu (…) już mówiłem przed chwileczką. Zwracamy też 
uwagę na to, że istotnym elementem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe mieszkańców Bielska-Białej  
i też zgłaszamy wnioski związane z podwyższaniem środków finansowych dla ochotniczych straży 
pożarnych. 

Panie Prezydencie, sam Pan Prezydent powiedział (…) na Komisji budżetowej, że ta uchwała jest 
«prowizorką budżetu» – cytuję słowa z posiedzenia Komisji – dlatego nasz Klub wyrazi swoje stanowisko 
do tej uchwały i tak jak Pan powiedział «prowizorki budżetu» w głosowaniu. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz proszę w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – bardzo proszę Pan Przewodniczący 
Krzysztof Jazowy.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie dziękuję za obszerne zaprezentowanie budżetu na 2017 rok.  

Szanowni Państwo,  

w ostatnich ośmiu latach nasza gospodarka rozwija się w tempie 3% PKB, natomiast w 2017 roku według 
szacunków Ministerstwa Finansów będziemy rozwijać się w tempie 3,6%. Większość ekonomistów  
i międzynarodowych instytucji finansowych uważa, że założenia budżetowe kraju na 2017 rok  
są wprawdzie optymistyczne, ale niestety nierealne. W budżecie naszego miasta założono dochody  
na poziomie 1,014 mld zł a wydatki na poziomie 1,067 mld zł. Deficyt w wysokości 52,5 mln zł oraz 
wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów na poziomie 4,36% oraz dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań z wyłączeniami na 2017 rok w wysokości 12,22%. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że będzie to pierwszy budżet, który przekroczy kwotę 1 mld zł. Jednocześnie należy podkreślić,  
że prowadzona przez Pana Prezydenta polityka racjonalnego gospodarowania wydatkami i niezadłużanie 
Miasta przez ostatnie lata dają podstawę do twierdzenia, że budżet zostanie wykonany mimo złych 
prognoz ogólnokrajowych. Dzięki doświadczeniu w konstruowaniu corocznych budżetów, przez ostatnie 
lata wszystkie planowane wydatki znajdowały pokrycie w budżecie, dzięki czemu Miasto nie musiało 
zaciągać kredytu na pokrycie deficytu. Fakt ten zapewnił spokojną realizację zaplanowanych działań  
i zabezpieczenie Miasta przed zadłużeniami. Niestety sytuacja na rynku gospodarczo-finansowym kraju 
może tę sytuację radykalnie zmienić i w związku z tym należy wziąć pod uwagę, że w roku 2017 może 
pojawić się konieczność zaciągnięcia kredytu. To rodzi pewnego rodzaju niepokój. Jednak biorąc pod 
uwagę dobrą kondycję finansową Miasta oraz umiejętności sprawnego zarządzania budżetem, mamy 
nadzieję poradzenia sobie z trudnościami. 

Panie Prezydencie, to Pana piętnasty budżet, a co za tym idzie ogromne doświadczenie w jego 
konstruowaniu. Fakt ten dopełniony uwzględnionymi uwagami, zgłoszonymi przez Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej, dają gwarancję dalszego rozwoju miasta, a także poczucie dobrze wykonanej pracy. 
Jednocześnie deklaruję Panu nasze poparcie i wspieranie w realizacji budżetu w 2017 roku.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz w imieniu Klubu Wyborców Jacka Krywulta – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

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

„Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo,  

stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie uchwały budżetowej miasta 
Bielska-Białej na rok 2017.  

Przed nami uchwała budżetowa na rok 2017 dla naszego miasta, która wzorem poprzednich budżetów 
przygotowywanych przez Pana Prezydenta Jacka Krywulta jest bardzo ambitna. Pamiętajmy jednak,  
że na budżet nasz wpływ ma gospodarka w naszym kraju, ta zaś niestety uwarunkowana jest  
od dynamicznie zmieniającej się sytuacji na arenie międzynarodowej. Trudno ocenić na ile sprawdzą się 
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przyjęte wskaźniki dla Polski na rok 2017, wzrost PKB, a także obniżony deficyt sektora finansów 
publicznych. 

Założenia budżetu naszego Miasta muszą uwzględniać tę niepewność. Jest oczywistym, że w ciągu  
2017 roku niezbędne będą korekty budżetu. Przecież miasto to żywy organizm, zmiany są wpisane w jego 
byt. Wpływ na nie ma stabilność źródeł dochodów, zwłaszcza udział w podatkach PIT i CIT oraz 
zmieniające się ustawodawstwo.  

Jesteśmy przekonani, że posiadane doświadczenie pozwoli Panu Prezydentowi uporać się ze wszystkimi 
ewentualnymi problemami. Należy podkreślić, że planowane w roku 2017 dochody stanowią rekordową 
kwotę ponad miliarda złotych, w tym planowane środki z Unii Europejskiej. Środki te muszą zaspokoić 
bieżące funkcjonowanie gminy i powiatu, jak również realizację tak oczekiwanych przez mieszkańców 
naszego miasta inwestycji, w tym: rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 942 Cieszyńska-Międzyrzecka, 
rozbudowa DK 52 Żywiecka-Krakowska, zakup nowych autobusów dla MZK, rozbudowa Bielskiego 
Centrum Kultury. 

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia zrównoważony ogólny rozwój miasta, umożliwia finansowanie 

zadań z zakresu m.in. oświaty, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a także 
kultury i sportu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wcześniej już dzisiaj tak obszernie wyłożone argumenty, 
Radni zrzeszeni w Klubie Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie opiniują budżet 
miasta Bielska-Białej na rok 2017 i będą głosowali za podjęciem uchwały budżetowej. 

Dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

A teraz bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska; Niezależni.BB.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowna Rado, Panie Prezydencie, 

zgodnie z projektem uchwały budżetowej, która planuje politykę finansową Miasta na przyszły rok, 
wygląda na to, że budżet faktycznie mamy rekordowy. Takiego jeszcze, w takich kwotach nie mieliśmy.  
W przyszłym roku, jak wielokrotnie była tutaj o tym mowa, miasto Bielsko-Biała osiągnie dochody ponad 
miliarda złotych. Na realizację wydatków planuje się przeznaczyć 1,065 mld zł. 

Planowany na 2017 rok budżet jest jeszcze mocniej  prowizoryczny – o czym też była wielokrotnie już 
dzisiaj mowa – niż ten, który uchwalamy co roku. Przypominam, że w zeszłym roku, do sesji absolutoryjnej 
zmienialiśmy uchwałę budżetową aż 11 razy.  Pan Prezydent, trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, może 
de facto zapisać cokolwiek w uchwale budżetowej, bo z racji koalicji z Platformą (…) [uchwała] może być 
tyle razy zmieniana, żeby (…) zgadzały się słupki. Pokazuje ona jednak ten projekt, rzeczywistość w nieco 
krzywym zwierciadle, jeśli chodzi o rozwój naszego Miasta. 

Jednym z czynników, który świadczy o potencjale Miasta jest wskaźnik G, jest to wysokość dochodów 
budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wynosi on 2 073 [zł], przy czym jest to wskaźnik  
na dobrym poziomie, bo średnia krajowa wynosi 1 596. Świadczy to o niezwykłym potencjale jakim 
dysponuje nasze miasto, a budżet powinien być sprawnym narzędziem wykorzystania i pomnażania tego 
potencjału. Nie odnosimy jednak wrażenia, że ten potencjał jest wykorzystywany i nasze Miasto,  
tak na plus różni się od na przykład porównywalnego miasta Rzeszowa. 

Trzeba tu podkreślić, że budżet  zawiera informacje o przeznaczonych środkach na inwestycje, które  
nie wiemy czy dojdą – jedne z nich z winy włodarzy Miasta – do skutku. Chodzi tu głównie o ulicę 
Cieszyńską. Jej przebudowa została wstrzymana na wiele miesięcy. Podobnie jest z rozbudową  
ul. Krakowskiej i Żywieckiej, na którą teoretycznie przeznaczono ponad 43 mln zł, natomiast (…) w tym 
przypadku wciąż nie ogłoszono wyników projektów zakwalifikowanych do dofinansowania unijnego. 
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Wydatki budżetu na 2017 rok są w dużej mierze zdominowane – jak co roku – przez wydatki sztywne, 
obowiązkowe. Natomiast jeśli chodzi o dochody budżetu, to przeszacowane wydają się  dochody z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT). W dokumencie czytamy, że zakłada się wzrost kwot pochodzących 
z podatku PIT, co jak wiemy z praktyki lat poprzednich, nie ma przełożenia na fakty. 

Poza tym, zgodnie z prognozą PKB – o czym był łaskaw powiedzieć Kolega z Platformy Obywatelskiej –
wzrost PKB o 3,6% w przyszłym roku jest mało realne, bo (…) ze wskaźników makroekonomicznych 
wynika, że nie przekroczy 3%. Trzeba więc mieć świadomość, że dochody podatkowe Miasta mogą być  
niższe niż te, które planujemy. 

Naszym zdaniem, zbyt dużą część budżetu zajmuje obsługa obiektów użyteczności publicznej: stadion, 
hala pod Dębowcem, stok narciarki Dębowiec. Tu okazuje się, że ponosimy rozłożone w czasie koszty  
za niezbyt trafioną od lat politykę inwestycyjną naszego Miasta. Nikt nie oczekuje, żeby inwestycje 
publiczne (…) przynosiły zyski, ale należy oczekiwać od władz Miasta pomysłu na sprawniejsze 
zarządzanie. Poza tym, czy to jest dobry pomysł, żeby Miasto prowadziło stok narciarski, do którego trzeba 
dopłacać albo hotel? Właściwie można byłoby sobie zadać pytanie: Jaki jest interes publiczny w tym,  

że posiada hotel? 

I wreszcie zadłużenie Miasta, które rośnie i nie zaciemnią tego obrazu zapisy w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które mówią o zbilansowaniu budżetu w roku 2019, a nawet o nadwyżce w następnych latach. 
Prognoza zakłada bowiem drastyczne ograniczenie wydatków inwestycyjnych w następnej kadencji – tylko 
przy takim scenariuszu możliwe jest planowanie zmniejszanie zadłużenia. Albo Pan Prezydent zakłada,  
że w następnych kadencjach Miasto może obejść się bez inwestycji – co byłoby dla Miasta powolnym 
samobójstwem – albo Pan Prezydent dokładnie wie, że te założenia są nierealistyczne. Tak czy owak  
wydajemy pieniądze, które należą do następnych kadencji, pozostawiając z pustymi kieszeniami naszych 
następców i to zarówno na stołku Prezydenta, jak i w fotelach Radnych. 

Przedstawiając powyższe stanowisko, nie mogę poprzeć tej uchwały budżetowej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Pani Radnej. 

A teraz zgodnie z naszą decyzją, proszę o zabranie głosu Pana Dawida Bąka. 

Bardzo proszę o podejście.”. 

 
Przedstawiciel Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek – Pan Dawid Bąk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za udzielenie głosu. 

Dosłownie – (…) nie przedłużając – kilka zdań od Pani Poseł Małgorzaty Pępek. 

«Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Drodzy zaproszeni Goście. 

W związku z sytuacją w Sejmie przebywam dziś w Warszawie i niestety nie mogę uczestniczyć w obradach 
Rady Miasta Bielska-Białej. (…) Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w roku, zakłada głosowanie 
nad budżetem, nad projektem budżetu na przyszły rok. Wierzę, że miasto Bielsko-Biała dzięki rozsądnym 
decyzjom Radnych będzie się pięknie rozwijać, a mieszkańcy będą mieli powody do zadowolenia.  

W związku z sytuacją konfliktu zaistniałego w dzielnicy Lipnik proszę o podjęcie stanowczych działań  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że Pan Prezydent oraz 
Panie i Panowie Radni zajmą stanowisko, które będzie służyło wyłącznie dobru lokalnej społeczności. 

Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pracuję m.in. w Komisji Samorządu Terytorialnego. Ze swojej 
strony podkreślam chęć współpracy z Radą Miasta Bielsko-Biała, m.in. poprzez przedstawienie Państwa 
uwag do przygotowanych ustaw, rozporządzeń czy innych zmian w przepisach oraz interwencje poselskie 
w rozwiązywanie problemów mieszkańców Bielska-Białej. Proszę to mieć na uwadze. 
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Jako że zbliża się Boże Narodzenie chciałabym życzyć Państwu samych pogodnych chwil w rodzinnym 
gronie oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. 

Z wyrazami szacunku Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.». 

Dziękuję.”. 

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

„Za życzenia oczywiście dziękujemy, chociaż wybór punktu do tych tematów trochę mnie zaskoczył,  
ale wysłuchaliśmy Pana z uwagą. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

niektórych wystąpień to słuchałem z przykrością, było pomieszanie z poplątaniem i po prostu typowo 
polityczne, pomijając że niespójne wystąpienia. 

Pan Przewodniczący Drabek – po kolei. 

„Mieszkania+”. (…) To jest pomieszanie z poplątaniem, bo z jednej strony mówi, że kilkaset ludzi czeka  
na mieszkanie, ale to nie są ci ludzie, którzy na mieszkanie z tego programu „Mieszkanie+” pójdą,  
bo ci ludzie są biedni – to są biedni ludzie – a tutaj „Mieszkanie+” to są ludzie średniozamożni, jak  
powiedział Pan Matyja w swoim wystąpieniu i słusznie, bo tak to jest. Czyli to w sam raz nie to. 
„Mieszkanie+” nie dadzą dla tych, o których Pan mówi. W ogóle to są dwie różne sprawy, czyli nie mylić 
trzeba spraw. 

Następna sprawa. Z jednej strony jest Pan przeciwnikiem od dłuższego czasu rozbudowy BCK-u, a z kolei 
mówi o budowie sali koncertowej i mamy się patrzeć na inne miasta. Więc proszę powiedzieć: po pierwsze 

gdzie tę salę mamy zbudować, po drugie skąd na to wziąć pieniądze, bo to jest rząd koło 200 mln zł  
(taka sala by kosztowała), a po trzecie proszę mi powiedzieć, w których to miastach, podobnej wielkości 
jak Bielsko-Biała, mają takie sale koncertowe – bardzo bym prosił. Bo ja znam trochę Polskę nie gorzej  
od Pana, na pewno lepiej i nie znam takich miast co mają takie piękne sale koncertowe, a jeśli mają  
to włożyły ogromne kiedyś pieniądze w to, ale kiedyś. Aktualnie nikt nie zbudował sali koncertowej (…)  
– oczywiście nie mówię o Katowicach, bo chyba o tym nie mówimy.  

Zakupy gruntowe. Znowu hasło piękne jest, tylko proszę powiedzieć gdzie kupować. W rejonie Bielska-
Białej, w granicach administracyjnych Bielska-Białej nie ma gruntów do zakupów, bo nie ma ich po prostu 
– po prostu ich nie ma. Bo gdyby były to byśmy dawno nie tylko zakupili, ale mamy inne propozycje,  
np. strefa ekonomiczna potrzebuje – nie ma. Tak że hasło jest piękne, tylko jeszcze realizacja trzeba 
powiedzieć, czy jest możliwa, w ogóle realna w danych uwarunkowaniach. 

Stadion. To trzeba powiedzieć jedno: czy stadion. Wiele innych rzeczy jeszcze trzeba pozamykać, bo nie 
przynoszą dochodu i stadion też nie będzie przynosił dochodów, bo nigdzie stadiony na świecie – może, 
przepraszam bardzo, nigdzie to źle powiedziałem, bo Real Madryt przynosi czy Barcelona, tylko tam  
ceny biletów są inne i tam są dochody inne troszeczkę niż u nas. Natomiast proszę powiedzieć, jak ma nie 
być stadionu, bo jest Pan i jeszcze kilku przeciwników, to proszę powiedzieć – trzeba jasno powiedzieć,  
to się wiąże również z klubami sportowymi – proszę powiedzieć, że trzeba zlikwidować sport zawodowy  
w Bielsku-Białej: piłkę nożną, siatkówkę. Proszę otwartym tekstem to powiedzieć, a niezakamuflowane 
mówić «zmniejszyć pieniądze na sport zawodowy». (…) I tak już mamy jedne z najbiedniejszych klubów  
i w piłce nożnej, i w siatkówce, i mamy w związku z tym takie wyniki, jakie mamy. Proszę zobaczyć 
właśnie, jak porównujecie się z innymi miastami, ile inne miasta dają porównywalne, ile dają na piłkę 
nożną czy siatkówkę. Proszę zobaczyć – na siatkówkę dają, piłkę nożną – ile Gliwice dają na przykład,  
ile Zabrze daje, ile Jastrzębie daje itd., Kędzierzyn itd. Proszę naprawdę… – jak chcecie porównywać,  
to porównujcie wszystko, a nie tylko wyciągnąć jeden jakiś wątek tylko.  
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Program „500+”. Trzeba było słuchać mojego wystąpienia, które mówiłem o budżecie. Na dzisiaj 
zaplanowane środki, które nam planuje się na przyszły rok są mniejsze od środków za trzy kwartały tego 
roku. Zaplanowane są już za małe (…), czyli nie popisujmy się tym, bo na dzisiaj te środki będą musiały 
być zwiększone znacząco, bo na dzisiaj jakby tak trzeba było wypłacić to tych pieniędzy zabraknie.  

Najbardziej mi się podoba, że «drogi w Bielsku-Białej robimy akcyjnie», tzn. tak od przypadku  
do przypadku sobie robimy te drogi, kiedy komu przyjdzie co do głowy to sobie jakąś tam drogę strzeli,  
5 km drogi, 3 km drogi, 20, 30 milionów, 10 milionów, prawie 40 – tak jak Sobieskiego na przykład.  
I dlatego mamy z tego widocznie – chociaż ja wiem, jeśli to przynosi efekty według Pana 
Przewodniczącego, to może dobrze – mamy jedne z najlepszych dróg w Polsce w tej chwili z miast.  
Tak jest to oceniane. 

Zadłużenie. Zadłużenie, nie wiem – to powtarzam jak mantrę, zresztą mówił to już Przewodniczący Komisji 
Budżetu – jest koło 20% przy dopuszczalnym 60. Większość miast koło 60 się – łącznie z budżetem 
państwa – kręci; my mamy koło 20%, 1/3 wskaźników. Proszę Państwa jesteśmy jednym z najmniej 
zadłużonych miast w Polsce – to trzeba wyraźnie powiedzieć – więc proszę nie robić zarzutów, które  

są po prostu nieprawdziwe.  

I na końcu, że żadnych konkretnych propozycji nie ma; bo to można wszystko zarzucać, tylko – tak: 
zakupy gruntowe, stadion, salę koncertową – tylko proszę powiedzieć, co wyrzucić z budżetu albo 
powiedzieć, że trzeba wziąć kredyt nie 80, ale 180 mln zł. Bierzemy, budujemy salę koncertową,  
co prawda nie wiem gdzie, ale powiedzmy, że znajdzie się miejsce to będziemy budować. Konkretne 
propozycje – bo tylko zarzuty same robić to jest naprawdę niewłaściwa sprawa. 

Pani Radna Zarębska. Też to jest naprawdę, trochę wiedzy by się przydało więcej może Pani Radna  
i wtedy takie dyskusje może by miały większy sens merytoryczny.  

Zmiany w budżecie – one wynikają z czego? Jak Wojewoda nam przysyła pięć razy w miesiącu dotacje 
różne to mamy (…) zmian w budżecie nie robić po prostu? Jak dostajemy subwencje z Warszawy  
z ministerstwa (…) jedną, drugą, to mamy nie robić tego? Jak dostajemy środki unijne, bo zmieniają,  
to mamy nie robić zmian w budżecie? Pani Radna, naprawdę – to, co? Niech Pani nie żartuje po prostu,  
bo to świadczy, że Pani nie wie jak budżet w ogóle funkcjonuje w Mieście – i to jest przykre.  

Na pewno już kuriozum to jest to, co Pani powiedziała z Rzeszowem. Bardzo ładnie Pani tu podeszła,  
bo w sam raz Rzeszów znam wyjątkowo dobrze, Prezydent Ferenc jest moim kolegą, przyjacielem – (…) 
dobrze wie o tym Pan Radny Matyja. I co Pani porównuje po prostu? Co Pani porównuje? Pani wie o tym, 
że tam są dwa programy dodatkowe dla „ściany wschodniej”, że jak my mieliśmy w zeszłym roku budżet 
koło 900 mln, to on ma ponad 1,5 mln budżet? My wydajemy na inwestycje koło 120 mln, a on 500 mln 
wydaje na inwestycje co roku, trzy razy tyle co my. Proszę Pani, o czym w ogóle Pani rozmawia, trzeba 
zawsze się dowiedzieć jak to Miasto funkcjonuje, że są specjalne dwa programy od wielu lat dla ściany 
wschodniej. I z Rzeszowem to Pani strzeliła przepięknie właśnie. Ja się denerwuję nad tym, że taki 
Rzeszów takie pieniądze dostaje ciągle i kwitnie. Dotyczy to również Białegostoku, Lublina, gdzie 
zostaliśmy w niektórych sprawach bardzo daleko w tyle, jako Śląsk – nie jako Bielsko, Bielsko-Biała jeszcze 
sobie daje radę – jako Śląsk po prostu, bo są miasta zdegradowane na tym Śląsku naprawdę. Nie będę  
tu wymieniał, bo powiedziałem, u nas jest bezrobocie 3,3 w Bielsku-Białej – to też świadczy o tym, że źle 
działamy w tym mieście, bo bezrobocie 3,3 mamy. Jesteśmy chyba w pierwszej piątce w tej chwili 
najniższych miast w bezrobociu w Polsce, w dziesiątce na pewno, a na Śląsku są miasta, które mają  
po 15% bezrobocia dzisiaj. I to wszystko świadczy o tym, że bardzo źle działamy. Proszę, boisko, halę  
– można nie budować boisk, hali, można boisk nie budować, nic, można nic nie robić powiedzmy i wtedy 
byłby oczywiście zarzut, że się nic nie robi. Proszę Państwa, nadbudowa zawsze kosztuje i nigdy nie osiąga 
się z niej zysków, bo ona jest dla społeczeństwa, dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, dla kształtowania 
postaw, postkultury dla zdrowego wychowania dzieci i młodzieży. I takie hasła, że «hale budujemy, 
boiska» – możemy nie budować. Proszę dać wniosek konkretny, żeby nie budować hal, nie budować boisk 
wreszcie, niech to ludzie usłyszą, mieszkańcy miasta.  

«Że samobójstwem» – takie powiedziała Pani słowo, «że samobójstwem jest». Że samobójstwem jest, nie 
wiem co? Pozostawienie Miasta w jakiej sytuacji? Takiej, że ma 1/3 zadłużenia? 1/3 zadłużenia, że ma? 
Obojętnie, kto będzie następny kiedyś po mnie, bo nie będę wiecznie, to ma sytuację komfortową,  
bo będzie mógł właśnie jeszcze sobie zadłużać ile będzie mógł, bo naprawdę nie będzie w stanie przerobić 
tych pieniędzy żeby zadłużyć Miasto do granic możliwości tych wskaźników nawet. Tak że samobójstwem 
są nie stosunki (…) finansowe, jakie ja zostawię i prezentuję, tylko samobójstwem brak wiedzy jest Pani 
Radna. To jest samobójstwo, jak się nie ma wiedzy i się nie zabiera głos po prostu.  

A takim najlepszym jeszcze przykładem – na końcu powiem – proszę Państwa mówiłem to, ale myślę,  
że to trzeba też dzisiaj przy tej sesji budżetowej powiedzieć, że fachowcy – to podkreślam, fachowcy,  
a nie takie polityczne wystąpienia – czyli dwie Fundacje Schumana i Adenauera zrobiły ranking  
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66 największych miast w Polsce. Wzięły 71 aspektów z każdego miasta; myśmy danych nie dawali 
żadnych, oni brali z niezależnych źródeł te dane (z GUS-u, z ministerstw i z innych różnych danych).  
A każdy z tych 71 aspektów miał jeszcze kilka podaspektów. Można było uzyskać 1000 punktów  
– mówię, powtarzam to dzisiaj, bo to jest ważne w tym momencie chyba – zwyciężyła Warszawa  
534 punkty, 2 punkty mniej Sopot i na trzecim miejscu Bielsko-Biała, o 7 punktów za Sopotem.  
Jak napisano w komentarzu «o włos Warszawa i Sopot nas wzięli». Tytuł tego rankingu jest: 
„Zrównoważony rozwój miast”. W zasadzie dalej już nie powinienem komentować, bo za nami  
są te wszystkie metropolie. (…) Rzeszów, który uważam że bardzo dobrze zarządzany i bardzo dobrze się 
rozwija jest na 20. miejscu – bo widać, że w zrównoważonym coś mu gdzieś brakuje. Najbliższe miasto 
śląskie jest na 11. miejscu – Tychy, 18. – Gliwice, 19. – Katowice. I to zrobiły dwie Fundacje uznane  
w świecie – Schumana i Adenauera, ale to zrobili fachowcy. I dlatego dalej już nie będę komentował,  
bo mówię: najgorszy jest brak wiedzy i wypowiadanie się takie autorytatywne w momencie kiedy się nie 
ma wiedzy, nie ma się danych po prostu. Ci ludzie mieli dane i tak nasze Miasto wygląda. Trzecie miejsce 
zajęliśmy w Polsce i to jest wielki sukces. Za nami metropolie wielkie, ci którzy mają o wiele większe 
pieniądze od nas, a jednak takie mamy pozycje i (…) co byście tutaj mówili, jak upolityczniali tę dyskusję, 
to nie zmienicie tego, że mamy taki sukces jaki mamy, nasze Miasto ma, bo to jest nie do podważenia,  
to jest obiektywna ocena i żadna tu wypowiedź polityczna tego nie zmieni. Dziękuję bardzo.  

I jeszcze – przepraszam – jeszcze chciałem… Dziękuję, tyle na razie.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Ad vocem Pani Małgorzata Zarębska – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Panie Prezydencie, nie jestem zdziwiona, że moje wystąpienie się Panu nie spodobało – to po pierwsze.  

Po drugie – nikt z nas nie powiedział, przynajmniej ja na pewno, że mamy nie budować stadionu, hal itd., 
boisk. Mówiłam osobiście o sprawniejszym zarządzaniu. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie,  
że zaplanowaliśmy stadion, który nie ma w ogóle przestrzeni komercyjnych, więc nie ma nawet możliwości 
takiej, żeby w jakikolwiek sposób na siebie zarobił. I nie mówię tutaj – podkreślałam to w swoim 
wystąpieniu – żeby takie inwestycje publiczne przynosiły zysk, mówiłam o sprawniejszym zarządzaniu tymi 
obiektami.  

Kwestia BCK-u – muszę tutaj wesprzeć Kolegę Radnego Przemysława Drabka – czasami to jest tak Panie 
Prezydencie, że lepiej nie remontować starego domu albo starego obiektu, ponieważ on nigdy nie będzie 
spełniał takich norm jak mógłby spełnić nowo wybudowany. Dokładamy pieniądze i będziemy dokładali,  
a i tak w takim wymiarze w jakim moglibyśmy osiągnąć te inwestycje…”. 

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

„Proszę o zmierzanie do końca.”. 

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

„nie osiągniemy tego.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie.  

Nie chciałbym wchodzić właśnie w ten sam sposób polemiki jaki stosuje Pan Prezydent (…). Ja też w tej 
Pana wypowiedzi kilkuminutowej czy kilkunastominutowej kilka bardzo sprzecznych ze sobą informacji 
usłyszałem. (…) Z jednej strony Pan mówi «proszę pokazać miasta, w których są sale koncertowe 
porównywalne», a z drugiej strony stawia Pan Bielsko-Biała jako wyjątkowe miasto, trzecie w Polsce.  
I powinniśmy – stać nas na to Panie Prezydencie –  musimy myśleć szerzej, dalej i budować coś. Musimy 
być tym miastem, które pokazuje kierunki działania, bo nas na to stać. 

To, co powiedziała też Koleżanka Radna Zarębska, siła tego Miasta tkwi w naszych obywatelach, w bardzo 
pracowitych mieszkańcach Bielska-Białej i tutaj na tym trzeba się skupić. 

Co do gruntów – Pan Prezydent mówi, że nie ma gdzie kupić gruntów. Tutaj się nie mogę zgodzić,  
bo doskonale wiem, że były sytuacje gdzie mieszkańcy chętnie w odpowiednim czasie różne grunty, nawet 
pisali wnioski do Pana Prezydenta żeby Miasto dokonało wykupów. 

Co wyrzucić z budżetu – następne hasło klucz. Co wyrzucić z budżetu, żeby coś dać. Panie Prezydencie, 
budżet powinniśmy wspólnie przygotować i go przyjąć – tak? A kiedy ja proponuję rozwiązania jakby dalej 
idące to zawsze za każdym razem jest mowa, «co wyrzucić z budżetu», czyli postawienie kogoś w takiej 
pozycji jest dla Pana Prezydenta wygodne. Z drugiej strony nie do końca, bo gdybym przygotowywał ten 
budżet to bym po prostu niczego nie wyrzucał, tylko bym go planował realnie. 

I ostatnia rzecz, Pan Prezydent znowu mówi o tych – ja już nie będę wchodził tu w szczegóły – o tych 
rankingach itd. Opieramy się o rankingi, tylko czy my mieszkańcy Bielska-Białej żyjemy rankingami,  
czy tym jakie koszty są ponoszone, związane ze stadionem, ze stokiem na Dębowcu. Oczywiście możemy 

(…), jeżeli chcemy na ten poziom dyskusji zejść – faktycznie jesteśmy wiodącym miastem w Bielsku-Białej, 
bo faktycznie mamy zaśnieżany stok na Dębowcu z sieci kanalizacyjnej z wody pitnej. Świetna sprawa, 
faktycznie to się Panie Prezydencie nam udało, jesteśmy chyba jedyni na świecie. Ale bądźmy,  
że tak powiem poważni, bo ja poważnie podszedłem do tej sytuacji. Panie Prezydencie uważam, że tutaj  
te zapisy, które wskazaliśmy, są niewłaściwe i tyle.  

W związku z tym dziękuję za uwagę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Komisji Strategii, Budżetu…”. 

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

„Ja tylko w jednej sprawie Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie żeby być precyzyjnym, wrócimy do tego „500+”, bo myślę, że tutaj powstaje jakieś 
pewnego rodzaju niezrozumienie.  

Po pierwsze ustalmy fakty. Faktem jest, że w tym roku (…) wydatki na „500+” będą rzędu chyba 63 albo 
64 mln zł i co jest oczywistym faktem, że wydatki które będą realizowane…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Za trzy kwartały.”. 

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

„(…) Właśnie o tym powiem – za trzy kwartały. Ja w swoim wystąpieniu powiedziałem, że aproksymując 
wydatki za trzy kwartały tamtego roku jasno wynika, że będzie potrzeba wzrost o 25 mln zł co najmniej  
– okej. Ale to wcale nie znaczy, że tych pieniędzy nie będzie, bo Ministerstwo ma obowiązek,  
a my te pieniądze przyjmiemy w trakcie roku budżetowego, bo inaczej być nie może.  

Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w wystąpieniu Pana Przewodniczącego Drabka – fakt, nie odnosił się  
do tego, że jest tyle, a nie więcej ani mniej na ten cel przeznaczone, tylko efekt. Efektem jest i to zawiera 
Pana sprawozdanie, że w wyniku przychodu dla ludzi w postaci „500+” zauważone są zmiany następujące 
– i to jest w Pana wystąpieniu napisane – że (…) «nastąpił spadek wydatków na pomoc społeczną  
i to na niektóre cele, m.in. na zasiłki, na żywność i pomoc materialną dla uczniów». To jest z Pana 
sprawozdania i to jest jasne i oczywiste…”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…jasne i oczywiste, że tak to po prostu będzie. Efekt „500+” był, jest i będzie, z czego powinniśmy być 
wszyscy wspólnie i bardzo zadowoleni. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie może zmierzajmy do końca tej debaty.”. 

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

„Ja nie chcę rozwijać tej dyskusji, bo ona jest mało merytoryczna moim zdaniem, ale Przewodniczący 
Drabek – do jednej rzeczy chcę się odnieść – mówi, że jakiś budżet robię i mówię potem «co wyrzucić». 
Proszę, co to są te propozycje w budżecie – to są pana Krywulta prywatne inwestycje? To są wszystko 
inwestycje, które wynikają z wieloletnich nieraz zapotrzebowań mieszkańców, z zebrań Rad Osiedlowych,  
z sesji Rad Miejskich. Proszę pokazać jedną pozycję, która tam jest, która jest jakaś wymyślona i której 
mieszkańcy nie chcą, a ja ją na siłę forsuję. To już biorę personalnie, że ja ją forsuję personalnie,  
a mieszkańcy wcale nie są za tą inwestycją. Proszę taką jedną pokazać. I dlatego jeśli to są inwestycje 
nieraz od wielu lat, na które się oczekuje, to trzeba powiedzieć, jeśli mam coś dodatkowo jeszcze mieć,  
to trzeba powiedzieć co wyrzucić albo dodatkowy kredyt trzeba wziąć. Tak że to nie jest tak, że ja sobie 
konstruuję jakiś tam budżet a później mówię «proszę powiedzieć, co wyrzucić». Nie, nie. To są wszystko 
postulaty Radnych i proszę sobie wziąć i przy okazji jeszcze możemy zobaczyć protokoły z sesji. Każda 
sesja – każda sesja – to są wnioski o remonty, o inwestycje; o remonty, o inwestycje i Klub PiS-u tutaj 
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przoduje w tym zakresie, a później się zarzuca, że ja robię sobie (…) budżet. Ja mógłbym od razu strzelać 
wieloma inwestycjami – ale nie będę tego robił, bo to z pamięci – które są właśnie w budżecie kluczowymi  
są inwestycjami, które Państwo zgłaszali, a teraz mi Pan zarzuca, że to są chyba, nie wiem, moje prywatne 
inwestycje. Naprawdę trochę rzetelności, nic więcej.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Są dwie wersje, jakby dwie odpowiedzi na Pana pytanie. Z jednej strony są inwestycje i faktycznie 
zgłoszone propozycje mieszkańców, ale pytanie co do ich realizacji. Bo na przykład zapewne były wnioski  
i Radnych, i mieszkańców (…) o tym, że niezbędne są toalety publiczne czy wiaty przystankowe, tylko 
niekoniecznie toaleta musi kosztować tyle co mały dom albo wiata przystankowa tyle co mieszkanie  
dla całej rodziny; za 200 tys. zł wiaty przystankowe. Tu jest kwestia wydatkowania, sposobu 
wydatkowania tych kosztów. Co do takich inwestycji ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek na tej (…) sali 
zgłosił wniosek o remont na przykład BCK-u za 16 mln zł. Nie pamiętam takiego wniosku na jakiejkolwiek 
Radzie Osiedlowej. Nie pamiętam wniosku od kogokolwiek z Radnych żeby powiedział żeby przeznaczyć  
3 mln zł na stypendia dla zawodowców czy na jakiejkolwiek Radzie Osiedlowej. Zdarzają się Panie 
Prezydencie decyzje i do tego Pan ma prawo, żeby takie decyzje podejmować, bo został Pan wybrany, ale 
nie przepychajmy się na takie jakby hasła, bo to można by było jeszcze ich kilka znaleźć. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Panie Prezydencie, ja jestem na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa. Budżet miasta na 2016 rok: ogółem 
1,145 mld, wydatki na inwestycje 305 mln. W związku z tym te dane, które mi Pan tutaj operował  
– 1,5 mld, 500 mln – nie są prawdziwe, wręcz przeciwnie moje porównanie było bardziej adekwatne.  
To pierwsza sprawa. A druga sprawa – położenie Rzeszowa. Rzeszów wykorzystuje, może my też możemy 
wykorzystać położenie miasta Bielska-Białej. Współpraca transgraniczna myślę, że też mogłaby dać nam 
pewne pole manewru. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę Panie Prezydencie – jeśli można, to treściwie.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mówię, że dyskusja jest po prostu na pewno nierzetelna, bo stypendia. Ja sobie dałem stypendia?  
Nie, wnioski były Panie Przewodniczący Drabek, wnioski są na stypendia. Nie Krywult siedzi sobie, daje 
przy biurku, tylko wnioski dostaje z klubów i po opinii różnych Komisji i zespołów, które są powołane  
do tego, ja podpisuję te wnioski. I proszę – jeszcze raz powtarzam – jeśli Pan jest przeciwko temu, proszę 
powiedzieć: «proszę zlikwidować sport zawodowy w Bielsku-Białej», ale otwartym tekstem; bo niedanie 
stypendium to jest likwidacja sportu. Czemu Pan nie ma odwagi cywilnej żeby powiedzieć, że Pan jest 
przeciwko temu – może Pan mieć, bo to nie jest powiedziane, że sport zawodowy musi być. I można mieć 
do niego wiele zastrzeżeń, ale trzeba mieć odwagę cywilną powiedzieć, że po prostu tak jest.  

BCK – że (…) nikt nie składał takiego wniosku na BCK. Oczywiście – a kto złoży wniosek na BCK? Nikt nie 
złoży takiego wniosku. Tylko niech Pan idzie do tych ludzi, którzy odchodzą od kas, nie mogą dostać 
biletów na wiele imprez, to wtedy Pan dopiero usłyszy – oni powiedzą, że BCK rozbudować, nie mogą 
dostać biletów (…). Więc z jednej strony Pan mówi, że inne miasta mają sale koncertowe, a my nie mamy. 

Jak chcę jakoś tą sprawę (…), żeby troszeczkę się polepszyła ta sytuacja – bo ja byłem pierwszy, który 
chciał salę koncertową budować, tylko na dzisiaj patrząc na środki unijne, a na salę koncertową nie 
dostaniemy – to trzeba wykorzystać ostatnie środki unijne, które są. I to jest priorytet i ja tak robię, ktoś 
inny by robił inaczej – ciekawe czy by zrobił i stracił środki unijne, żeby salę koncertową z własnych 
środków budować. Dlatego staram się, bo sala koncertowa, jeśli kiedyś będzie budowana – bo jest 
potrzebna w Bielsku-Białej, a może ktoś nam zbuduje tę salę, nie wiem, bo też takie działania podejmuję, 
ale nie będę teraz o tym mówił – to trzeba zrobić, żeby na następne kilka lat, które są w tej perspektywie 
najbliższych kilku lat (czterech, pięciu, sześciu, może nawet więcej), żeby (…) zniwelować tę próbę 
zapotrzebowania na wejścia na różne imprezy, gdzie ludzie odchodzą. I to jest taka sytuacja. I naprawdę 
proszę sobie nie przeczyć samemu, bo to jest nieprawda. 

Do Pani Radnej Zarębskiej wrócę, bo ja te dane, o których mówiłem, ja nie miałem danych,  
ja rozmawiałem w tym roku z Prezydentem Ferencem – on mi takie dane podał, będę musiał zweryfikować 
na pewno. Takie dane mam, mówię od kogo, od Prezydenta Tadeusza Ferenca (…). Ale oprócz tego, żeby 
była jasność, tam są programy „ściana wschodnia”; tam dwa programy, które mają dodatkowe, które nikt 
nie ma, tylko „ściana wschodnia” ma. I nic, żaden transgraniczny nic nie pomoże, bo to są ogromne, 
ogromne środki, które głównie te miasta – jak powiedziałem – Lublin…”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.”. 

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

„…miasto Rzeszów otrzymują. I to w ogóle nie ma żadnych porównań tu z możliwościami współpracy 
transgranicznej. To jest zupełnie inna półka, jeśli chodzi o sprawy finansów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pan Przemysław Drabek i zakończymy dyskusję.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, kolejny raz wkłada Pan w moje usta słowa, których ja nie wypowiedziałem. I gdyby 
podejść do tematu, o którym też na tej sesji padały te uwagi, związane z funkcjonowaniem sportu  
w Bielsku-Białej – niestety prowadzona przez Pana polityka nie przynosi efektów. Ja powiedziałem, kiedyś 
Pan powiedział, że «jak spadnie Podbeskidzie z Ekstraklasy do I ligii to się sport w Bielsku skończy»,  
a ja powiedziałem «nie, że kibice będą chodzili, bo prawdziwi kibice zawsze wspierają swój Klub». I jakie 
pokazują efekty: zmiana Prezesa, który był – tamten ja uważam zaprzepaścił kilka lat dobrych 
Podbeskidzia, chociażby powiem na tym przykładzie – przynosi efekty; mamy kibiców, którzy chodzą  
na mecze. Ale niestety Panie Prezydencie przykre jest to, że Pan znowu wkłada w moje usta, tak jak 
mówię, słowa których nie wypowiedziałem. A kiedy proponowałem debatę na temat…”. 

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

„Panie Przewodniczący dziękuję.”. 

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

„Nie, bo Pan Prezydent mnie nie słuchał, dlatego ja tak bym poprosił o te trzy sekundki.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„…debatę na temat ewentualnie właśnie wsparcia w kontekście nie likwidacji – bo tego ja nigdy nie 
powiedziałem – sportu zawodowego, tylko wsparcia sportu dzieci i młodzieży na bardzo szerokim 
poziomie, zaplanowania realizacji działań z zakresu sportowego od początku do końca, zbudowania  
po prostu programu wspólnie między klubami, jak i samorządem Bielsko-Biała, wypracowania takich 
działań, które przyniosą realne efekty. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie…”. 

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

„Może takie – bo to się przyda myślę… 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan Przewodniczący też się zgłasza. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Chcę powiedzieć tak Pani Radnej: budżet miasta na 2017 rok (…) 1,33 mld, na inwestycje 368 mln zł, 
zadłużenie 744 mln zł. Mamy iść w tym kierunku?  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

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

„Jeszcze taką mam uwagę, że naprawdę krytykują naprawdę ci, którzy na razie się nie mogą pochwalić,  
że w życiu coś zrobili; bo najlepiej krytykować tych, którzy coś robią. Natomiast jak się sam nikt tu nie 
może pochwalić czymś co zrobił, stanowisko krytykować. Jedyną umiejętnością jest tylko krytyka tego, 
który coś robi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Panie Prezydencie apelowałbym żeby (…) wszystkich traktować równo i nie ocierać się o obrażanie. 

Jest wniosek formalny Pana Radnego Jazowego, podejrzewam jaki. Jeżeli Pan Radny się zgodzi, bo Pani 
Radna Barbara Waluś nie uczestniczyła jeszcze w tej dyskusji, czy zechciałby Pan ten wniosek złożyć  
po wystąpieniu Pani Radnej Barbary Waluś?”. 

 
Radny Krzysztof Jazowy 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Cóż, wniosek formalny padł, Pan Radny się nie wycofuje. W takim razie muszę go prosić o zgłoszenie.”. 
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Radny Krzysztof Jazowy 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Chciałem złożyć wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad budżetem  
na 2017 rok.”. 

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

„Dziękuję. 

W takim razie głosujemy.  

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

Wniosek przeszedł, w takim razie przystępujemy do głosowania. 

Tak jak ustaliłem na początku, przy Państwa akceptacji, najpierw głosujemy w punkcie 10, Druk Nr 459,  
tj. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok wraz z autopoprawką Pana Prezydenta. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 460 wraz z autopoprawką: Podjęcie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

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

Proszę zaprotokołować, że Pan Przewodniczący Ryszard Batycki jest za – tak zgłasza, tylko nie może 
wcisnąć przycisku. 

Informuję, że uchwała została podjęta. 

Przechodzimy do kolejnych punktów porządku obrad, tj. Podjęcie uchwały…”. 

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

„Przepraszam, bo ja nie mogę się dostać do głosu. Chciałem prosić o głos.”. 

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

„Wyrażam zgodę, bardzo proszę.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chciałem podziękować Radnym Klubu Platformy i moim za głosowanie. Jeszcze raz, uważam  
że Państwo głosowaliście – ci, co przeciw głosowali, głosowali politycznie, ale w związku z tym Państwo 
głosujecie przeciwko temu, co jest zapisane w tym budżecie. Czyli te inwestycje, które są zapisane, proszę 
nie przypominać więcej o żadnych inwestycjach, które są i na sesjach następnych proszę również nie 
zgłaszać żadnych wniosków o inwestycje, o remonty, bo jeśli Państwo są przeciwko budżetowi, czyli 
przeciwko temu co robimy, to nie wiem… Ja to oczywiście odpowiednim (…) mieszkańcom zgłoszę,  
że na przykład Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko, Pani Radna Zarębska również, przeciwko ulicy 
Podgórnej na przykład, że jesteście przeciwko Szkole nr 37, bo głosowaliście przeciwko temu, więc 
rozumiem, że nie jesteście za tym; bo to nie można sobie wyciągnąć jedną czy dwie pozycje z budżetu za, 
a któreś przeciw. Tak że miejcie świadomość Państwo, że to głosując ustawiliście się w pewnej sytuacji. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie dziękuję, że wracamy ponownie do punktu, natomiast dlatego nie sposób udzielić 
odpowiedzi Państwu Radnym – ja tylko też przy okazji, jeśli mogę jako radny tutaj coś powiedzieć, że dalej 
Państwo z Klubu Prawa i Sprawiedliwość możecie nas kolegów Radnych prosić o zgłaszanie takich 
wniosków i wtedy może będzie łatwiej. Z taką ofertą występuję. 

Bardzo proszę – w trybie ad vocem – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja bym chciał Pana Prezydenta wyprowadzić z błędu: źle Pan rozumie.  

Dziękuję.”. 

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

„Krótko i na temat. 

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący jako już doświadczony radny i Pan jako doświadczony Prezydent, Pan wie, że Pan 
powiedział nie do końca prawdę i to jest oczywiste, dlatego że głosowanie przeciwko budżetowi to wcale 
nie znaczy głosowanie przeciwko danej inwestycji. Ja nie będę się tutaj wymądrzał, bo to nie o to chodzi, 
ale to jest po prostu kwestia koncepcji tworzenia budżetu do całości. Natomiast chcę jasno powiedzieć,  
i Pan o tym wiem, że Szkoła 37 to jest szkoła na moim osiedlu i ja nigdy bym nie powiedział ani nie 
pozwoliłbym na to, żeby tej szkoły nie remontować, tym bardziej że trzecią kadencję walczę o tą szkołę. 
Nawet już jeżeli chodzi o ulicę Podgórną, która nie leży na moim terenie, na moim terenie wyborczym, 
wcale nie znaczy, że jeżeli Pani Barbara czy ja głosowaliśmy przeciwko budżetowi nie chcemy…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo (…) się cieszę z propozycji Przewodniczącego; będziemy wykorzystywać.”. 

 

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

„Dziękuję bardzo. 

Zanim udzielę głosu Pani Radnej, Szanowni Państwo wszyscy na tej sali ponosimy konsekwencje swoich 
głosowań na wielu płaszczyznach i z tym się zawsze trzeba liczyć. 

Bardzo proszę – w trybie ad vocem – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Panie Prezydencie, ja chciałam powiedzieć, że niekoniecznie jest tak jak Pan twierdzi, że te osoby, które 
krytykują Pana politykę niczego w życiu nie osiągnęły. To nie jest tak. I Pana sugestia dotycząca tego,  
że powie wyborcom, że Radni głosujący przeciw są przeciw budżetowi, są przeciw inwestycjom – skoro 
Pan twierdzi, że nic nie osiągnęliśmy i nic nie jesteśmy warci, to po co nas cytować. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy – bo przechodzimy do punktu 12. – czy Pani Radna w tej sprawie? Bo jesteśmy w tym punkcie, 
jesteśmy po głosowaniu. Chyba że Pani Radna ad vocem do Pana Prezydenta, wtedy mogę udzielić Pani 
głosu. Możemy się tak umówić, że jest to ad vocem?”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ad vocem, ale nie do Pana Prezydenta, tylko do Pana Przewodniczącego z Platformy Obywatelskiej, Pana 

Jazowego.”. 

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

„Ale on nie zabierał teraz głosu w tym punkcie.”. 
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Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Gdy ja zgłaszam się do dyskusji po raz pierwszy na chwilę, to on wtedy [prosi] o zamknięcie dyskusji.”. 

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

„Ja też prosiłem. 

Ja Panią Radną rozumiem i rozumiem rozczarowanie. Natomiast Radny jest niezawisły w swoich decyzjach, 
jeżeli zgłosił…”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja bym to nawet określiła złośliwością. I tyle.”. 

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

„Dobrze. Pani Radna, po prostu ja nawet przekonywałem Pana Radnego. Pan Radny ma prawo zgłosić,  
ja muszę to przegłosować. Ale rozumiem rozżalenie. 

Panie Prezydencie, w jakim punkcie się Pan zgłasza? Bo Pan też już dzisiaj troszeczkę przeciąga to. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Ja do Pani Radnej Zarębskiej. Nie powiedziałem, że «do niczego», to Pani sobie dodała. Ja powiedziałem 
«nic nie osiągnęli» i to wiadomo w aspekcie takiej rzeczy jak konstruowanie budżetu, jak wykonywanie 
inwestycji. W takim zakresie powiedziałem, a nie powiedziałem «do niczego». A Pani dodała «do niczego 
jesteśmy». Nie powiedziałem czegoś takiego, więc proszę mi nie wkładać w usta obraźliwych, bo to są 
obraźliwe słowa w tym momencie. Tak że ja wiem, co ja mówię i odpowiadam za to, co mówię. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„(…) Też dziękuję. 

Myślę, że nikt na tej sali nie myśli, że Pani Radna jest do niczego – absolutnie. A przy okazji, już tak  

na poważnie dosyć – bardzo bym chciał to potraktować przez wszystkich, podkreślam wszystkich 
uczestników tej dyskusji, że musimy, mimo że czasami przeżywamy pewne emocje, unikać odnoszenia 
bezpośredniego, osobistego, personalnego. Bardzo o to apeluję.”. 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2017 

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

„Realizujemy dalej porządek obrad – punkt 12, Druk Nr 472, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja działań  
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które są zadaniami własnymi 
gminy, jest realizowana w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, który przez właśnie radę gminy jest corocznie uchwalany. 

Program, który został przedłożony w załączniku do uchwały generalnie zakłada kontynuację zadań z lat 
poprzednich, a środki na realizację tych zadań ujęte są w przyjętej właśnie uchwale budżetowej  
na 2017 rok.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję  

Dodam, że opinię pozytywną wydała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
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 13, Druk Nr 474, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2016. Druk 474. 

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

„Szanowni Państwo, 

zarówno Powiatowy Urząd Pracy, jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonaniu rozliczenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgłosili jeszcze kwoty do zagospodarowania włącznie w wysokości 
3 855,35 zł, co proponuje się przeznaczyć na zadanie „Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”. Pozwoli  
to na pełne wykorzystanie środków jakie pozostają w dyspozycji naszego samorządu.  

Dodam jeszcze, że uchwała była konsultowana z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych 
i uzyskała pozytywną opinię. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Również opinię pozytywną wydała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu 14, Druk Nr 481 wraz z autopoprawką – dodam, że projekt ten jest (…)  
z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ta uchwała była mocno przedyskutowana na posiedzeniach Komisji, dlatego też była zaproponowana 
zmiana w formie autopoprawki. Uchwała ta dotyczy – może przeczytam kilka zdań z uzasadnienia, tak 
będzie najprościej: 

«Dotychczas obowiązujący przepis § 16 uchwały z dnia 16 marca 2004 r., w odniesieniu do złożonych 
wniosków o pomoc mieszkaniową stanowi, że minimalny okres oczekiwania na dalsze rozpatrywanie  
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wniosków, co do których pozytywnie zakończono weryfikację, wynosi jeden pełny rok. Kryterium tego nie 
stosuje się w stosunku do osób występujących o pozyskanie mieszkania przez nadbudowę, rozbudowę lub 
przebudowę albo adaptację powierzchni niemieszkalnej na cele mieszkaniowe. 

Obowiązująca uchwała w tej chwili niestety nie przewiduje żadnych wyjątków od zasady co najmniej 
rocznego oczekiwania. W praktyce zaś występują i mogą nadal występować sytuacje wyjątkowe, 
szczególnie uzasadnione różnymi okolicznościami takimi jak np. długotrwała, ciężka choroba, sieroctwo, 
bezdomność, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, klęski żywiołowe itd., itd.».  

Właśnie ta uchwała jest niezbędna. Złożyliśmy tę uchwałę dlatego, żeby w tych takich ekstremalnych 
przypadkach, w tych takich naprawdę najtrudniejszych przypadkach, dać możliwość sobie, Radzie 
Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej, jak i Prezydentowi Miasta możliwość pomocy osobom, które potrzebują 
(…) po prostu mieszkania w sytuacjach naprawdę ekstremalnych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Ja chciałem powiedzieć, że podtrzymuję swoje stanowisko, które zaprezentowałem na Komisji Gospodarki 
mieszkaniowej i osobiście uważam, że te poprawki do działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
wniosą więcej zamętu i zamieszania niż pożytku, tym bardziej że, tak jak w kuluarach rozmawiałem  
z Kolegą Przemkiem Drabkiem, Radny argumentował, że sprawa dotyczy w skali roku maksymalnie dwóch, 

trzech przypadków, nadzwyczajnych przypadków co prawda, ale dwóch, trzech, w sytuacji kiedy 
przydzielamy około 100 mieszkań rocznie osobom najbardziej potrzebującym. I ja się obawiam jednak,  
że nastąpi taka sytuacja, w której ktoś będzie musiał zadecydować, kto bardziej jest pokrzywdzony,  
kto bardziej potrzebuje tego mieszkania, a kto mniej, kto jest bardziej pobity przez męża, a kto mniej.  
Tak że ja osobiście zagłosuję przeciwko tym poprawkom. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę… – rozumiem, że Pan Przewodniczący Drabek ad vocem do Pana Radnego.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy o kilku przypadkach, nie wiem czy to będą dwa, trzy czy pięć 
– tego nie wiadomo – ale mówimy o przypadkach ekstremalnych. I ta propozycja uchwały daje nam 
możliwość reakcji, naprawdę daje nam możliwość reakcji. Przy obecnie funkcjonującej uchwale  
nie możemy nic zrobić. Tak jak Pan, Panie Radny mówi, niestety czasami musimy wziąć na siebie  
tę odpowiedzialność i podjąć bardzo trudną decyzję. Tych mieszkań brakuje – to jest m.in. powód, który 
wykazywaliśmy w tej uchwale budżetowej, że zamiast 6 milionów od kilku lat, które powinniśmy  
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inwestować w budownictwo komunalne, tu jest zapisane tylko 3 miliony. I właśnie o to chodzi, żebyśmy 
mogli po prostu czasami ratować życie i zdrowie osób ubiegających się o mieszkania.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

W kwestii formalnej – Pan Konrad Łoś. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Projekt był szeroko dyskutowany już na poprzedniej sesji, był szeroko dyskutowany w Komisjach, zatem 
bardzo proszę o przejście do głosowania. Projekt ma charakter prospołeczny, więc tutaj byłoby dobrze 
żeby uzyskał akceptację większości Radnych.”. 

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

„Rozumiem, że wniosek jest o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania. Okej mam tę samą 
prośbę, którą przedtem miałem do Pana Krzysztofa Jazowego – jeżeli Pan nie wycofa tego wniosku,  
to przegłosuję – jest parę osób zgłoszonych, sam też chciałem się wypowiedzieć, rozumiem że wniosek 
Pan podtrzymuje?”.  

 
Radny Konrad Łoś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„W takim razie głosowanie może wyglądać inaczej niż mogłoby wyglądać – ale, przepraszam bardzo,  
nie będę komentował. 

Bardzo proszę, padł wniosek formalny o (…) zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. 

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

Za 13, przeciw 10, wstrzymało się 0. 

W takim razie wniosek przeszedł i przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. 

Szanowni Państwo – Pan Przewodniczący przedstawił – kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Za 12, przeciw 7, wstrzymało się 3. W takim razie uchwała została podjęta. 

Dziękuję bardzo. 

Pozwolę sobie na chwilę słowo komentarza, jako radny Rady Miejskiej. Dlaczego lepiej było dopuścić  
do tej dyskusji? Ponieważ to jest niejednoznaczne rozwiązanie. Uważam – oczywiście wyrażam swoje 
zdanie tylko, bo nie Klubu – uważam, że jest to uchwała troszeczkę fasadowa, bo w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia to są inne procedury i tu Pan Prezydent samodzielnie może działać, jak również ja wierzę  
w to, że Pan Prezydent robi to dobrze; i te procedury, które działają w ZGM-ie i tak je będziemy stosować 
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w ramach tej Komisji. Obawiam się jednego, że wtedy wszystkie te osoby, które ubiegają się o mieszkanie 
będą uważały – i mają do tego prawo – swoją sytuację za wyjątkową i tak naprawdę dwa razy przejdą.  
Ale to jest moje osobiste zdanie. 

Bardzo proszę, ale oczywiście uchwała jest podjęta i będziemy ją stosować. Być może będę musiał się 
przyznać, że nie miałem racji i moje obawy były niesłuszne – i tak naprawdę bardzo bym chciał.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

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

„Bardzo proszę przechodzimy do – bo jesteśmy po głosowaniu – przechodzimy do punktu numer 15,  
Druk 473, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Bardzo proszę Panie Komendancie.”. 

 
Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz Gładysz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

należności z tytułu grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze mandatu karnego stanowią 
dochód gminy zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawy  
o zastosowanie tych ulg w formie umarzania w całości albo części, rozłożenia spłaty na raty bądź 
odroczenia spłaty grzywny, nałożonej w drodze mandatu karnego, toczą się w trybie postępowania 
administracyjnego. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje 
prezydent miasta, który może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy  
do wydawania decyzji w jego imieniu. W przypadku gdy decyzje w indywidualnych sprawach ma wydać 
komendant straży miejskiej to upoważnienie dla niego, jako kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie  
z ustawą o samorządzie gminnym wydaje Rada Miejska w Bielsku-Białej. 

Dodam, że w I półroczu br. takich decyzji było wydanych 34, w części dotyczących umorzenia w związku 
ze zgonem, w części dotyczącej odmowy oraz decyzje z uwagi na bezprzedmiotowość oraz wydano trzy 
takie decyzje, jeżeli chodzi o rozłożenie na raty. 

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie.  

Dodam, że Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności nad tą uchwałą obradowała i wydała opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 435, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o. 

Opinia Komisji jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

(…) Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 16a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Sp. z o.o.) 

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

„Bardzo proszę przechodzimy do punktu numer 16a, Druk 481, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. (…) 

Kto z Państwa Radnych jest za? Komisja [Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego] – opinia pozytywna 
(…). Tak Druk Nr 481. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Proszę do protokołu, że Pan Radny – już działa, tak.  

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 16b 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o.) 

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

„Bardzo proszę przechodzimy do punktu 16b, Druk 482, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: CASINOS POLAND Sp. z o.o. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem decyzji? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/190/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 627/3 o pow. 1418 m² 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk 471, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr IX/190/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako 
działka 627/3 o pow. 1418 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Aleksandrowickiej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 
przy ul. Aleksandrowickiej. Wynika to z tego, że mieszkańcy osiedla Słonecznego – ulicy Aleksandrowickiej, 
Michałowicza, tych terenów – zwrócili się z prośbą o przeznaczenie tego terenu na urządzenie miejsc 
rekreacji, placu zabaw. W związku z tym bardzo proszę o podjęcie uchwały o uchyleniu tej wcześniejszej.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję  

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja (…) Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
– opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Rozumiem, że Pani Radna Grażyna Nalepa jest za?”.  

 
Radna Grażyna Nalepa  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Bo tak Pani tutaj na czerwono. I Pan Przewodniczący Ruśniak również.  

Bardzo dziękuję za głosowanie. Uchwała została przyjęta.”. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 września 2016 r. Pana D____ T___  
na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 18, Druk Nr 480, tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 15 września 2016 r. Pana D____ T___ (…) na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę, tradycyjna kolejność wystąpień: najpierw bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji 
Panią dr Katarzynę Balicką.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach w dniach 28 września br., 26 października br.  
oraz 30 listopada br. rozpatrywała skargę z dnia 15 września 2016 roku Pana D____ T___ na Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.  

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy zarzutów przedstawionych w skardze, a także zapoznała 
się z ustnymi i pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Bielsku-Białej oraz Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 

Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja nie znalazła wystarczających podstaw do uznania zarzutów 
podniesionych przez Skarżącego i dlatego też w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi 
za bezzasadną. 

Całość uzasadnienia Państwo Radni mieli w skrytkach. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania to bardzo proszę, 

przedstawię szerzej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Czy Pan Skarżący – Pan D____ T___ – jest obecny, bo ma prawo teraz zabrania głosu?  

Nie widzę.  

W takim razie, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Stanowisko Komisji jest przedstawione. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 480? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta a tym samym skarga została uznana za bezzasadną.”. 
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Ad 19 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”. Przypominam, że Pani J____ C____ jest z nami i chce  
zabrać głos.  

Bardzo Panią proszę o zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pani J______ C____-C_______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Szanowny Panie Prezydencie i Szanowni Zebrani,  

jestem mieszkanką Bielska-Białej. Dokładnie na miejsce życia mojej rodziny wybrałam dzielnicę Lipnik.  
Rok temu dowiedziałam się o planach ulokowania w moim sąsiedztwie ponadnormatywnej strefy 
przemysłowej i jak ponad 4 tys. osób wyraziłam swój sprzeciw dla degradacji tej części miasta. Obecnie  
ja i osoby wybrane do reprezentowania tutejszych mieszkańców mamy poważne obawy, czy działania 
realizowane na zlecenie Rady Miejskiej przez urzędników Ratusza doprowadzą do naprawienia błędnie 
podjętych decyzji z 2012 roku. Przede wszystkim dziś z trwogą zastanawiamy się, czyje dobro jest 
nadrzędne w prowadzonym przez Ratusz procesie. Z pełną powagą zadajemy sobie pytanie, czy obecnie 
prowadzony proces zmiany miejscowego planu doprowadzi do zabezpieczenia dobra mieszkańców Bielska-
Białej czy tylko bliżej nieokreślonych przedsiębiorców. Nasze obawy mają wiele przesłanek, ale przytoczę 
trzy główne.  

Po pierwsze my wnioskujemy o zablokowanie ponadnormatywnego hałasu, smrodu, toksycznego pyłu,  
a Ratusz forsuje zezwolenie na jeszcze jedną przerażającą dla nas uciążliwość, a mianowicie powiększenie 
o dodatkowe 50 hektarów strefy na przetwarzanie odpadów. Dodam, że nawet w pierwotnym planie, który 
chcemy zmienić, nie było na rzeczonym obszarze dopuszczenia gospodarki odpadami, a teraz Ratusz,  
w ramach poprawy planu, oferuje mieszkańcom ryzyko np. toksycznego śmietniska, 150 metrów  
od domów gdzie mieszkają ludzie.  

Po drugie, mając na uwadze niekorzystny upływ czasu, strona społeczna zrezygnowała z pełnych 
oczekiwań wyrażonych w petycji i zgodziła się na choć częściowe rozwiązanie problemu. Przystaliśmy 
wówczas na zaproponowany przez Ratusz proces szybkiej zmiany planu zamiast pierwotnego oczekiwania, 
zupełnego uchylenia planu i budowy go od początku. I dziś zastanawiamy się, czy to nie jest stracone  
pół roku: czasu Was Radnych, którzy zleciliście to zadanie Ratuszowi, czasu urzędników Ratusza i przede 
wszystkim naszego czasu, ludzi którzy tam mieszkają…”. 

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

„Bardzo przepraszam, tylko przekazuję na chwilę prowadzenie Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.7 

Proszę kontynuować.”. 

 

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

„Proszę bardzo, proszę kontynuować.”. 

 
                                                           
7 Godz. 15.26. 
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Wnioskodawca – Pani J______ C____-C_______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…, bo zamiast szybkiej, sprawnej zmiany proponuje nam się 15-miesięczny proces, którego zakończenie 
planuje się na sierpień 2017 roku, choć zakładany termin jest już skazany na wielomiesięczne, a może 
wieloletnie opóźnienie, bo wszyscy dziś wiemy, że zaproponowany plan nie uzyska podczas konsultacji 
społecznej akceptacji. Dodam, że podobne procedury w innych urzędach realizuje się w 9 miesięcy  
i na to liczyliśmy. Mamy nadzieję, że to przedłużanie procedury w czasie nie ma na celu perfidnego 
dociągnięcia do krytycznego okresu 5 lat od uchwalenia miejscowego planu, tj. do września 2017 roku, 
kiedy to będzie mogło mieć miejsce pozbawienie mieszkańców prawa do roszczenia odszkodowań  
od spadku wartości ich nieruchomości, a może też, czy nie dąży się do uwolnienia tego terenu od opłaty, 
tzw. renty planistycznej i wzmożenia handlu tymi terenami, bo dziś mamy tylko jednego inwestora,  
a po wrześniu 2017 może być ich więcej i to może wtedy dopiero znacznie narazić wszystkich 
mieszkańców Bielska-Białej na prawdziwe wymierne konsekwencje odszkodowań i naprawienia tego błędu 
planistycznego. 

Po trzecie – i ostatnie na dzisiaj – strona Urzędu Miejskiego zerwała deklarowany publicznie dialog między 
stroną społeczną a urzędnikami Ratusza. Urzędnicy prowadzący to zadanie zlecone przez Radę Miejską, 
mimo naszych zastrzeżeń, są wysoce zadowoleni z przebiegającego procesu poprawy planu i mimo 
kierowanych od sierpnia 2016 roku wniosków, zastrzeżeń, sugestii, a nawet skarg do Prezydenta Miasta, 
nie zamierzają podjąć dialogu. Mimo wniosków mieszkańców czy też Rady Osiedla od kilku miesięcy  
nie odbyło się żadne spotkanie, wyjaśnienie czy też rzeczowe wytłumaczenie takiego toku postępowania 
przez Urząd.  

Panie Przewodniczący, zebrani Radni zwracam się do Państwa z apelem o zweryfikowanie procesu 
odpowiedzi na sprzeciw mieszkańców Bielska-Białej w stosunku do degradacji części miasta Bielska-Białej 
położonej w Lipniku. W szczególności proszę Radę Miejską oraz Prezydium Miasta: 

▪ o pilne uruchomienie rzeczywistego dialogu społecznego w procesie zmiany planu, pomiędzy 
mieszkańcami a Urzędem Miejskiej,  

▪ o przedstawienie nam pełnej propozycji zmiany planu i podanie przyczyn niekorzystnych propozycji,  
jak w piśmie z 25 października tego roku, 

▪ o pilne zorganizowanie spotkania i przedstawienie publicznie analiz i ekspertyz, jakie opracował Urząd 
Miejski w zakresie odszkodowań dla inwestora – podkreślam dla inwestora vs. odszkodowań dla nas 

mieszkańców; chcemy poznać ten bilans rzekomych kosztów, jakie miałoby ponieść miasto,  

▪ o przedstawienie planu dalszego postępowania, jeżeli z jakichś względów proces zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przedłuży się poza 25 wrzesień 2017 roku. 

Wierzę, że nam wszystkim zależy na jak najszybszym nawiązaniu prawdziwego dialogu i rzeczywistego 
naprawienia nieporozumienia, jakie nastąpiło przez wprowadzenie strefy ponadnormatywnego 
oddziaływania przemysłu w podgórskiej części Bielska-Białej. W każdym razie mieszkańcy, sąsiedzi  
i sympatycy tego obszaru będą z nadzieją oczekiwać pozytywnych efektów działań. 

Dziękuję za wysłuchanie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu przez Pana Dariusza Michasiowa. Bardzo proszę. 

Proszę spocząć tutaj.”. 

 
Wnioskodawca – Pani J______ C____-C_______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„W tej sprawie?”. 
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Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Nie w tej sprawie, to już są sprawy różne.”.  

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

„Nie w tej sprawie (…). A Pan Prezydent chciał odpowiedzieć od razu. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja chciałem krótko Pani odpowiedzieć – trzy sprawy. 

Po pierwsze nie zakończyła się sprawa, więc jak będzie zakończona sprawa, będzie wyłożony plan,  
to wtedy będziemy dyskutować, czy on jest dobry czy on jest niedobry, czy on załatwia problemy 
mieszkańców czy nie – te które mieszkańcy chcą. Więc ciągle gdybamy, bo jeszcze nie jest zakończony 
plan. To jest po pierwsze. 

Po drugie – Pani powiedziała «mieszkańcy i inwestor». Inwestor, tak dla przypomnienia, też jest 
mieszkańcem miasta Bielska-Białej. Inwestorzy też są mieszkańcami Bielska-Białej. Nie dzielmy, bo gdyby 
nie było inwestorów w Bielsku-Białej, to by nie było pracy dla mieszkańców Bielska-Białej. 

I trzecia sprawa, że «zerwany jest dialog». Nie wiem, przepraszam, ja z Panią nie miałem okazji 
rozmawiać, ale ja tam byłem w Lipniku ostatnio – jestem zaproszony następny raz za kilka dni – i tam jest 
dialog; rozmawiam ze wszystkimi – z Radą Osiedlową, z wszystkimi. Więc nie wiem, kto z kim zerwał 
powiedzmy. Chyba że Pani mnie w ogóle już nie liczy, bo mnie Pani tutaj nie wymieniała – to przepraszam 
bardzo.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

W takim razie powracamy do kolejnych wniosków. Proszę bardzo – Pan Dariusz Michasiów. 

Proszę Panie Radny. 

Jeszcze chwileczkę. Jeszcze w tej sprawie ponownie. 

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,  

bo to jest bardzo poważny temat. Ja rozumiem, że to była tylko taka krótka odpowiedź. Ale Pani tutaj 
zawarła dosyć precyzyjnie swoje zapytania i uwagi, i rozumiem, że Pani otrzyma odpowiedź na piśmie  
na to swoje wystąpienie, z którym będziemy mogli się zapoznać. Tak? Tak jak zawsze.”.  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie tak jak zawsze; bo to, co będzie w przyszłym roku, we wrześniu 2017 roku, to nie napiszę na piśmie 
co będzie, naprawdę.”. 

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

„…ale odpowiedź na wystąpienie.”. 

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

„Przepraszam, co będzie w 2017 roku we wrześniu to dzisiaj nie napiszę.”. 

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

„Ale generalnie jakąś odpowiedź na pewno.  

Dziękuję.”. 

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

„Tylko chciałem zapytać, czy odpowie Pan Pani na piśmie? O to chodzi.  

Dziękuję.”. 

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

„Będzie, będzie. 

Proszę bardzo – powracamy do tematu – Pan Dariusz Michasiów ze swoim wnioskiem. 

Proszę uprzejmie, udzielam Panu głosu.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, dziękuję bardzo, trzecie podejście.”. 

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

„Tak jest, przepraszam bardzo.”. 
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Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I mam taką gorącą prośbę do Pana Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Pana Wojciecha Walusia, jak 
również do Pana Tadeusza Januchty – bo tam widzę w progu Pana Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska. Taka sytuacja z ostatniego piątku z wieczora i z soboty rana, z godziny siódmej – zostałem 
wyciągnięty z łóżka przez mieszkańców – ciężki sprzęt wjechał na ulicę Ciżemki; to jest połączenie z ulicą 
Zapłocie Duże. Okazuje się, że podwykonawca w znaczny sposób zaczął poszerzać drogę. (…) Kiedy 
przybyłem na miejsce, mieszkańcy poinformowali mnie, że teren który znajduje się za siatką również 
należy do nich i bez żadnych uzgodnień, bez żadnych dokumentów ten podwykonawca próbował jakby  
tę drogę poszerzyć i tę ziemię tam z jednej strony wywiózł. Ja tam spojrzałem, stoi słup telegraficzny, 
grozi on w tej chwili przy jakimś większym wietrze zawaleniem i być może jakimiś większymi, gorszymi 
skutkami. Jedna z mieszkanek, Pani K_____, wezwała Straż Miejską, ta wezwała Policję itd., itd.  
W każdym razie na tę chwilę te prace są wstrzymane, natomiast bardzo bym prosił żeby tę sprawę 
dogłębnie wyjaśnić.  

A taka jeszcze uwaga do Pana Naczelnika Tadeusza Januchty, ponieważ Pani K______ stwierdziła,  
że (…) 40-letni jesion został wycięty bezprawnie, który znajdował się za siatką, ale (…) należał do terenu 
działki sąsiadki z przeciwka – nie był to jesion, który należał do miasta.  

Tak że gdyby można tę sprawę w jakiś sposób wyjaśnić i mnie później poinformować – ja z mieszkańcami 
się skontaktuję jak to wygląda –  to będę wdzięczny. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Proszę bardzo o zabranie głosu Pana Radnego Marcina Lisińskiego. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Na początku podziękowania przede wszystkim za zrealizowanie inwestycji tych pomieszczeń socjalnych 
dla kierowców na osiedlu Beskidzkim przy ul. Babiogórskiej, za wprowadzenie do…”. 

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

„Przepraszam bardzo, przekazuję prowadzenie obrad.8  

Proszę kontynuować.”. 

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

„… za przekazanie do planu realizacji tej interpelacji, którą składaliśmy z Koleżanką Bleidowicz, tej windy 
(…) dla osób niepełnosprawnych w szkole na osiedlu Beskidzkim, jak również wprowadzanie w budżet 
początku inwestycji ulicy Pocztowej, którą też wspólnie z Koleżanką Dorotą Piegzik składaliśmy. 

Również podziękowania składam z Domu Kultury w Lipniku oraz Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich 
za taką szybką interwencję w sprawie pieców, które uda się zakupić jeszcze w tym roku. Także dziękuję 
bardzo. 

                                                           
8 Godz. 15.34 
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I z takich próśb, które mam do MZD, to dwie takie sprawy dość pilne. To jeżeli chodzi o Radę Osiedla 
Beskidzkiego, która składała taką prośbę o poprawę chodnika, który łączy dwa osiedla – osiedle Słoneczne 
z osiedlem Beskidzkim, od przejścia dla pieszych przez ulicę Andersa. Tam w dół, w kierunku osiedla 
Beskidzkiego jest część, która jest już wybrukowana, ale część jest taka poniszczona chodnika. To jedna 
prośba. 

 A druga, to jeśli chodzi o Mikuszowice Śląskie – też prośba z Rady Osiedla. To jest odcinek ulicy Olszówka 
od ulicy Startowej w kierunku – jak się skręca w prawo – w kierunku miasta, po prawej stronie; też prośba 
o chodnik w tym miejscu.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

ja zgodnie z obietnicą powracam do kwestii związanej z transparentnością przekazu, wolnych mediów, 
postulatów (…), m.in. Pana postulatu na dzisiejszej sesji, ale w kontekście nas tutaj wszystkich zebranych. 
Mianowicie rozumiem, że chodzi nam wszystkim o rzetelny przekaz. Jeżeli chodzi nam o rzetelny przekaz, 
to mam pytanie do Pana i jednocześnie do wszystkich Radnych, którzy to deklarują na ławach,  
w tym mnie, ale przede wszystkim do Pana Przewodniczącego: Czy poprze Pan mój wniosek związany  
z transmisją (…) obrad Komisji naszej Rady, Rady Miejskiej? Złożyłam taki wniosek na poprzedniej, nie, 
jeszcze wcześniejszej, dwa miesiące temu sesji, nie spotkał się z aprobatą. Rozumiem, że nasza dzisiejsza 
akcja nie jest propagandowa, chodzi na o rzetelny przekaz. Proszę o poparcie, a przed wszystkim 
stanowisko Pana w tej sprawie.”. 

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

„To moje stanowisko jest jednoznaczne, zresztą wnika to ze Statutu Miasta wprost. Wszystkie posiedzenia 
Komisji są publiczne i wszystkie media mają swobodny dostęp do nich. Jeżeli uznamy jako Radni,  
że bezpośrednie transmisje – bo rozumiem, że o to Pani chodzi, bo to są też jakieś koszty…”.  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Nie chodzi Pani o bezpośrednie transmisje?”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bo tak to zrozumiałem. To proszę o wyjaśnienie.  

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

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

„Nie śmiałabym tutaj proponować jakiekolwiek koszty, bo usłyszałabym «skąd wziąć, żeby te koszty 
pokryć?». W związku z tym proponuję ustawić kamerę. Dziękuję bardzo. To nie kosztuje.”. 

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

„Jest już dyktafon, ale oczywiście będziemy rozpatrywać. Wszystkie media zawsze – potwierdzam to –  
są zaproszone na każdą Komisję i na każdą sesję. Nie ma żadnych ograniczeń, więc media są wolne.  
Ale tu już mam ad vocem Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego.  

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Jedną część Pan już (…) [wyjaśnił]; bo po prostu media wolne to mają wstęp – nie mylmy spraw  
po prostu – a co innego instalowanie kamer. Nikt w Sejmie nie każe nikomu kamer instalować przecież. 
Tak że to są dwie różne sprawy.  

Chcę powiedzieć, że bardzo często różne Komisje się odbywają poza budynkiem Ratusza oprócz tego.  

Tak że media mają wszędzie wstęp, na każdą Komisję, natomiast na pewno nie będziemy ani ponosić 
kosztów, ani nie będziemy utrudniać sobie życia, bo to – jak powiedziałem – Komisje często się odbywają 
również poza obiektami Ratusza. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Tylko dodam, że nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli Pani Radna chce wziąć ze sobą kamerę na Komisję, 
to nikt Pani nie zabroni. 

Bardzo proszę – ad vocem – najpierw Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja ad vocem, bo właśnie to jest kwestia techniczna, jak ten temat rozwiązać, bo to, że media mogą 
uczestniczyć w posiedzeniach, jak i wszyscy obywatele w posiedzeniach, mieszkańcy Bielska-Białej  
w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i na sesji, to mam nadzieję wiadomo i powinniśmy tę informację 
rozpowszechniać, żeby z tego mieszkańcy korzystali. 

Druga rzecz, ja myślę, że właśnie tak jak to w Sejmie jest rozwiązane i funkcjonuje bardzo dobrze  
– to pokazywałem Pani Radnej Zarębskiej w dniu wczorajszym – że nie ma żadnego problemu z dostępem 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.10.2016  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 20 grudnia 2016 roku 

 
 

Strona 82 z 87 
VII kadencja RM: 2014-2018 

do informacji, do tego co się dzieje na posiedzeniach Komisji i w trakcie posiedzenia Sejmu, gdyż tam 
 są zainstalowane na stałe kamery, które w trakcie posiedzenia transmitują bezpośrednio. Online każdy 
obywatel naszego kraju może sobie przejrzeć, nawet się cofnąć, nie wiem, pół roku wstecz, rok wstecz,  
w całą kadencję, sobie obejrzeć wszystkie posiedzenia Sejmu. I tak jak mówię, posiedzenia Komisji też  
są transmitowane, więc ja rozumiem, że Pani Radnej o to chodziło. A naszym bielskim mediom chciałbym 
podziękować za to, bo dostaję sygnały, że to są bardzo szybkie media, nie wolne, bo już te informacje  
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej są transmitowane, przekazywane i wszyscy obywatele mogą wiedzieć 
Bielska-Białej, mieszkańcy Bielska-Białej, co się dzieje. Taki żart na koniec, na rozluźnienie, bo naprawdę 
musimy w tym czasie troszeczkę złapać dystansu do życia. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Ja mam nadzieję, że te dwie sprawy, które chcę przekazać, są miłymi.  

Po pierwsze, Panie Prezydencie, na Pana ręce chciałbym złożyć podziękowania i życzenia  
od ks. Proboszcza z Katedry lwowskiej ks. prałata Jana Nikla za pomoc, za dobroć mieszkańców; ona 
została przed Mikołajem dostarczona i te życzenia Ksiądz Prałat przekazuje. 

A druga – podziękować też Wydziałowi Gospodarki Miejskiej za to, że na peryferię, jaką jest Straconka 
dotarły świąteczne oznaki, oświetlenie świąteczne. I myślę, że te rogi obfitości będą świadczyć,  
że w Straconce nastąpią lata tłuste na inwestycje.  

To dziękuję.”. 

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

„Tak, tak, bo te malutkie Bulwary Straceńskie to jest nic. Przepraszam, to taki żart. 

Bardzo proszę – Pani Radna Bogna Bleidowicz.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

(…) Więc ja kontynuując temat świąteczny chciałam wyrazić uznanie dla organizacji jarmarku 
świątecznego na Starówce w tym roku. Świetnym pomysłem było zaproszenie gwiazdy już w piątek  
– to nam zapewniło rewelacyjną frekwencję wśród mieszkańców. Tak że już od piątku wszystko działało 
pełną parą. I przede wszystkim iluminacje świetlne w tym roku, zarówno podświetlenie kamienic,  
jak i te projektory naprawdę robiło wrażenie; z takimi opiniami się spotkałam wśród mieszkańców, wśród 
wystawców. Kiermasz rękodzieła też duże powodzenie w tym roku. No i co – tylko kontynuować.  
Nie śmiało spytam, czy jest możliwość wydłużenia jarmarku na przyszłe lata, bo widzę, że cieszy się coraz 
większym powodzeniem.”. 

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

„Wydłużenia.”.  

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wydłużenia oczywiście, nie wyburzenie.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Chciałam na wstępie się zapytać, bo na poprzedniej sesji chciałam zadać pytanie Panu Naczelnikowi 
Adamowi Grzywaczowi, ale wyszedł ze sesji i w ciągu miesiąca nie dostałam odpowiedzi. I dzisiaj nie 
wiem, czy jest znowu czy go nie ma. Chodzi o i na jakim etapie jest złożony mój wniosek z 21 grudnia 
2015 w sprawie doświetlenia łącznika pomiędzy ulicą Żeleńskiego a Polną. Konkretnie chodzi to o dwie 
lampy. I jeszcze druga była kwestia – ulica Zagrody, odcinek od Janowickiej do mostku, czy podjął jakieś 
rozmowy z Naczelnikiem Gminy Bestwina odnośnie naprawy istniejących tam dziur, gdyż (…) z budżetu 
miasta nie mogą te naprawy być wykonane, gdyż to nie jest odcinek drogi miejskiej, miasta Bielsko-Biała. 

I teraz jeszcze mam takie pytanie – jest Pan Dyrektor Waluś – chodzi mi o przejście dla pieszych, tutaj  
jak idzie się ulicą Stojałowskiego i dochodzi do Dmowskiego. Tam światła są bardzo krótko ustawione,  
że praktycznie przejdzie się jedną część drogi, a drugą to już praktycznie trzeba przebiegać, bo już się 
zmieniają światła. 

I teraz odnośnie Pana Radnego Jazowego, który opuścił sesję…”.  

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

„Salę.”. 

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

„…15.26 i myślę, że już mi nie przeszkodzi. Chodzi…”.  

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

„…Chodzi o taką rzecz – już odnośnie budżetu nie zadam pytania, ale tylko do Pana Wiceprezydenta 
Zawieruchy – bo ja składałam interpelację 29 listopada 2016 w sprawie rozbudowy ulicy Podgórnej  
i w odpowiedzi dostałam takie sformułowanie, że zostało zapisane to zadanie na listę zadań rezerwowych 
inwestycyjnych na rok 2017 w kwocie 3,2 mln zł. Tylko teraz tak: nie wiem ile tam tych zadań jest na tej 
liście rezerwowej i jak jest w ogóle szansa, że to zadanie wejdzie w roku przyszłym. A poza tym jest 
następne zdanie, że: «Informuję, że zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Lipnik zadaniem wiodącym jest 
rozbudowa ulicy Krzyżowej.». Nie wiem, czy to jest po prostu… – Rada Osiedla nie stawiała taki wniosek 
czy postulat żeby rozpocząć rozbudowę od ulicy Krzyżowej. Myśmy byli…”. 

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

„Ale proszę o ciszę.”. 

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

„… zdania, że zaczynamy od ulicy Podgórnej i właśnie nie wiem, skąd się ten zapis wziął po prostu w tej 
odpowiedzi. Jeżeliby można, to proszę to uściślić. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Leszek Wieczorek.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

dzisiaj nie pytam o nic, nie proszę o nic, a chciałem tylko podziękować – a mam za co. (…) Chciałem 
podziękować przede wszystkim Prezydentowi i Dyrektorowi Walusiowi, dlatego że moje zawsze prośby 
jakby tyczyły dróg, jakiejś komunikacji. Dzisiaj chciałem podziękować za te inwestycje, które w tym roku 
się udało zrobić, a była to: ulica Kromparecka, ulica Za Kuźnią, ulica Fredry, ulica Sejmowa dokończona; 
Sejmowa łączy Bielsko z Czechowicami – bardzo, bardzo ładnie zrobiona. Bardzo dziękuję. A to są nie 
wszystkie jeszcze, bo jeszcze dziękuję za ulicę Braterską, za ulicę Olimpijską, która jeszcze nie jest 
skończona, ale to była duża inwestycja i to jeszcze pewno potrwa parę tygodni. Dziękuję też za zrobiony 
plac Niemczyka – on też się jeszcze kończy. Wszystkich Radnych tu zapraszam żeby przyszli, zobaczyli  
– pięknie jest to zrobione. I też dziękuję wszystkim Radnym, którzy przyjęli budżet dzisiejszy, bo w tym 
budżecie jest zapisana ulica Komorowicka na przyszły rok. Bardzo się cieszę. Ja po prostu mam dzisiaj 
dobry dzień i powiem, że rok 2016 był dobrym rokiem dla mieszkańców z Komorowic, a w ogóle dla 
mieszkańców północnej części naszego miasta. Dziękuję bardzo.  

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

„Dziękuję. 

Myślę, że mieszkańcy pozostałej części miasta też mieli dobry rok. A sądząc po ilości podziękowań widać, 
że głosował Pan za budżetem.  

W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu Panią Radną Agnieszkę Gorgoń-Komor.”. 

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

„Nie wiem jak zacząć w ogóle, bo tak wszyscy dziękują. Ja też jestem rada Panie Prezydencie, bo bardzo 
szybko został przyjęty mój wniosek o zmieszczeniu fotoradaru na S1 na zakręcie w Hałcnowie. I zadzwonił 
do mnie Pan Michał Siuta – Specjalista Ruchu Drogowego, Sekcja Kontroli Drogowej z GDA, abym 
przybliżyła lokalizację tego fotoradaru. Byłam trochę zakłopotana, gdyż nie jest to moja profesja, mogłam 
zwrócić się do Radnego Szafarczyka w tej kwestii. Natomiast nie chciałabym tej decyzji, znaczy jakichś 
takich wskazówek dawać we własnej osobie, bo to do końca się na tym nie znam. Natomiast zrobiłam 
wizję lokalną, nie zatrzymując się tam na tym zakręcie, bo tam jest bardzo wiele wypadków  
– bo to mogłoby być groźne – i myślę, że najlepszym miejscem byłoby środek jezdni na pasie 
rozdzielającym, gdzie fotoradar mógłby być okresowo umieszczany w obu stronach, w obu kierunkach. 
Tyle chciałam się tutaj usprawiedliwić, bo zapytano mnie o to, a ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, 
dlatego tutaj pozwoliłam sobie zabrać głos w tej sprawie drogowej. Ale te drogi całkiem mi się podobają, 
więc myślę, że mogę się w tej kwestii tutaj jeszcze dokształcić. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie ja z taką prośbą wielką. Niekiedy zbiegają się dwie Komisje w podobnych terminach, 
tak że przyjeżdża więcej Radnych, a tych miejsc tutaj jest dosłownie na parę samochodów. Mamy problem 
wtedy z zaparkowaniem; utrudnia to i ruch pieszych i wszystko. Żeby przemyśleć, jakoś możliwie 
zwiększyć tę ilość parkowania dla Radnych, miejsc parkowania. 

A drugie – mam zapytanie. Ja dwukrotnie zwracałam się w interpelacjach o upamiętnienie miejsca  
w Mikuszowicach Krakowskich, tj. u zbiegu ulic Kusia i Przędzalniczej. Miała ta sprawa być skierowana  
do Instytutu Pamięci Narodowej i chciałam się dowiedzieć, czy już jakaś odpowiedź w tej sprawie  
z Instytutu przyszła. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Wszystkie pytania zostały zadane, mam propozycję dla Państwa Radnych – jeżeli choć jeden Radny będzie 
przeciwny to oczywiście tego nie zrobimy – ponieważ wszystkie te sprawy i tak Państwo otrzymacie 
odpowiedź na piśmie, a jest dosyć późno, czy ktoś z Państwa jest przeciwny propozycji, aby Pan Prezydent 
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odniósł się do tego na piśmie? Czy jest to konieczne w tej chwili, w trakcie obrad? Czy jest choć jedna 
osoba przeciwna mojej propozycji? 

Pan Prezydent.”. 

 
Śmiech. 

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

„Nie, nie, ja się nie będę odnosił, bo to są konkretne sprawy. Natomiast tutaj to (…) do Pani Waluś  
w zasadzie powinienem się odnieść. Ja nie rozumiem teraz Pani wystąpienia, że Pani chce na temat 

Podgórnej, po głosowaniu przeciwko budżetowi – nie wiem, czego Pani oczekuje teraz? Naprawdę tego nie 
rozumiem. Więc napiszemy oczywiście (…), żeby nie było wątpliwości żadnych. 

Dziękuję.”.  

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

„Panie Prezydencie dziękuję. 

Każdy Radny, w każdym temacie, o każdej porze może się wypowiedzieć, niezależnie od tego jak głosował 
za budżetem. To chciałem potwierdzić. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Jedno zdanie – to w imieniu Pani Radnej. Ja rozumiem, że Pani Radna, Panie Prezydencie, oczekuje 
możliwości wykonywania swojego mandatu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Jeszcze raz ad vocem? Nie. 

Szanowni Państwo, Pan Prezydent.”. 

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

„A ja powiedziałem Panie Przewodniczący to, co powiedziałem.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy któryś z Panów chce coś jeszcze dodać do dyskusji? Myślę, że nie. 

Szanowni Państwo, pozwólcie że powstanę. 

Szanowni Państwo w imieniu wszystkich Radnych Rady Miejskiej, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
Platformy Obywatelskiej, Klubu Wyborców Jacka Krywulta oraz Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej, 
chciałem za pośrednictwem transmisji na żywo, życzyć przede wszystkim, wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta zdrowych, wesołych i co ważne w tym roku, szczególnie spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia, szczęścia w Nowym Roku, tego abyśmy dalej tutaj pracowali dla dobra mieszkańców, żeby 
byli jak najbardziej, bo w stu procentach nie będą, zadowoleni z naszej pracy i żeby te plany, zwłaszcza  
w kontekście, tego że uchwaliliśmy dzisiaj rekordowy budżet na kolejny rok, żeby był zrealizowany  
jak najlepiej i podnosiło to i status naszego miasta i komfort życia naszych mieszkańców. Tego życzę  
w imieniu całej Rady Miejskiej.  

I proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja chciałem w pełni przyłączyć się w imieniu swoim i swoich współpracowników do życzeń Pana 
Przewodniczącego – dla wszystkich Radnych i mieszkańców.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Jeszcze raz dla wszystkich: Wesołych Świąt.”. 

 
Ad 20 
Zakończenie obrad  

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

„I wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.9 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Godz. 15.54. 


