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Protokół Nr XXV/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

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

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 
 
 

Obecni na XXV 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 XXV sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 
2. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej. 
 
2a.  Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej  

i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok. 
 SPR. NR 52 

 SPR. NR 52 – przesunięte w porządku obrad z punktu 5, w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 

5. Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej  
i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok. 

 SPR. NR 52 

 SPR. NR 52 – przesunięte w porządku obrad do punktu 2a, w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
6. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 stycznia 2017 r.  

z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w IV kwartale 2016 r. 

 SPR. NR 53 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 

Statutu Miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 492 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka z przeznaczeniem na likwidację 

skutków klęski żywiołowej. 
 DRUK NR 493 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 491 - II WERSJA 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 497 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 498 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/81776.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/81776.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/81793.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_492.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_493.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_491_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_497.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_498.pdf
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi 
zakładami budżetowymi miasta Bielska-Białej. 

 DRUK NR 490 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
 DRUK NR 494 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-

Białej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 DRUK NR 495 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  

do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
 DRUK NR 483 

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

wsparcia. 
 DRUK NR 487 

 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
 DRUK NR 489 

 
17a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

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

 DRUK NR 507 

 Punkt 17a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020. 
 DRUK NR 486 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 
 (im. Ryszarda Dziopaka) 
 DRUK NR 470 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej 
 DRUK NR 496 

 
20a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
 DRUK NR 503 

 Punkt 20a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 50 
stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

 DRUK NR 484 

 
21a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski  
w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2 obręb Mikuszowice 
Śląskie.  

 DRUK NR 499 

 Punkt 21a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_490.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_494.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_495.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_483.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_487.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_489.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_507.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_486.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_470.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_496.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_503.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_484.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_499.pdf
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21b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako: 
dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31 o pow. 17319 m² obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4  
o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1 o pow. 213 m², obj. KW BB1B/00060005/0,  
dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj. KW BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych jako: dz. 122/1  
o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m² obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, 
położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej. 

 DRUK NR 502 

 Punkt 21b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica. 
 DRUK NR 485 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 

stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69. 
 DRUK NR 488 

 
24. Sprawy różne. 
 
25. Zakończenie obrad.  

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Wiceprzewodniczący RM Przemysław Drabek – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radny Szczepan Wojtasik – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.07 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXV sesję Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

w sprawie zmian w porządku XXV sesji Rady Miejskiej. 
 
1) Wniosek Komisji Edukacji i Kultury o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zawartej  

w Druku Nr 470 w punkcie 19. 
Wniosek Komisji znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0014). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_502.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_485.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_488.pdf
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Wynik głosowania uwzględniający reasumpcję głosowania wniosku Komisji Edukacji i Kultury o zdjęcie  
z porządku obrad punktu 19, tj. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 
(im. Ryszarda Dziopaka). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   z d j ę ł a   z porządku obrad punktu 19,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. Wniosek nie uzyskał 
wymaganej większości. 

 
2) Wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności o przesunięcie w porządku obrad Sprawozdania  

Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu 
Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok (SPR. Nr 52) z punktu 5 do punktu 2a. 
Wniosek Komisji znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł  a    z g o d ę    na przesunięcie  w porządku obrad 
Sprawozdania Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-
Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok – z punktu 5  
do punktu 2a.  

 
 

3) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (Druk Nr 503). 

 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 20a,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej. 



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

  

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2017 roku  

RM.0002.1.2017 

  Strona 5 z 33 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony 
ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości 
położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki  
nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie (Druk Nr 499). 

 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 21a,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy  
ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4  
i 1073 o łącznej pow. 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie. 

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

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31  
o pow. 17319 m² obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2,  
dz. 123/1 o pow. 213 m², obj. KW BB1B/00060005/0, dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj. KW 
BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych jako: dz. 122/1 o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m²  
obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej 
(Druk Nr 502). 

 
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 12 do protokołu. 
 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 21b,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonych jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31 o pow. 17319 m²  
obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1 
 o pow. 213 m², obj. KW BB1B/00060005/0, dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj. KW BB1B/00061044/2, 
części działek oznaczonych jako: dz. 122/1 o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m²  
obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, położonych przy ul. Ceramicznej  
w Bielsku-Białej. 

 
 

6) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz  
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania  
(Druk Nr 507). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 17a,  
tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania 
o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu  
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski uzupełniając informacje dotyczące porządku XXV sesji RM 

przypomniał, że Rada Miejska w punkcie 9 obradować będzie nad II wersją projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok (Druk Nr 491). 

 
Przyjęty porządek XXV sesji RM, str.: 1-3. 

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

Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Koalicji Antysmogowej w Bielsku-Białej o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 

reprezentantowi Koalicji Panu Tomaszowi Wawakowi – w punkcie 18. porządku obrad (ws. uwag  
do Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020). 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu Tomaszowi Wawakowi  
w punkcie 18. porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska  
w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020. 

 
2) Wniosek Pana R_______ P______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 19. porządku 

obrad (cyt. „w temacie związanym z Fabryką Samochodów Małolitrażowych”). 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu R______ P______  
w punkcie 19. porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście 
Bielsku-Białej. 
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3) Wniosek Pana J_____ M_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 24. porządku obrad 
(ws. „przebiegu działań podjętych po wniesieniu przez mieszkańców sprzeciwu dla strefy przemysłowej  
w Lipniku”). 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu J____ M_____  
w punkcie 24. porządku obrad „Sprawy różne”.  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 2a 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-
Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok 

 
Punkt 2a – temat przesunięty z punktu 5 porządku obrad, w drodze głosowania w punkcie 1 porządku obrad. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Ewa Golik – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Pan Krzysztof Grygiel – Zastępca Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Dariusz Matusiak – Komendant Miejski Policji.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 52) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”,  
2017 rok (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 52. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.  
z działalności za 2016 rok. 

 
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: 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
▪ Przedstawił wniosek złożony wspólnie przez Kluby Radnych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma 

Obywatelska, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta – w sprawie „przedstawienia informacji dotyczącej 
działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.1.2017. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „darmowej komunikacji”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.2.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.3.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „współpracy z GDDKiA w zakresie budowy S1”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.4.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „układu komunikacyjnego w Hałcnowie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.5.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „miejsca Bielska-Białej w rankingu miast przyjaznych rowerzystom”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.6.2017. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Karolem Markowskim w sprawie „przebudowy 

górnego odcinka al. Armii Krajowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.7.2017. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Baczyńskiego”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.8.2017. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „odpowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta Pana Przemysława Kamińskiego z dnia 

27.12.2016 nr BRM 0003/8/2016/PB na moją interpelację dotyczącą wysokości potencjalnych odszkodowań dla 
inwestorów i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.9.2017. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „oświetlenia dróg miejskich”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.10.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem 

Klimaszewskim w sprawie „wsparcia oraz stworzenia możliwości dalszego rozwoju dla projektu młodzieżowej 
RedakcjiBB”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.11.2017. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niezapewnienia ochrony i zabezpieczenia drzewostanu w Parku im. Juliusza 

Słowackiego w Bielsku-Białej, w związku z pracami wykonanymi w ramach jego rewitalizacji”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.12.2017. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy chodnika w ciągu Al. Gen. Andersa w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.13.2017. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, a także Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta  
Pan Przemysław Kamiński. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Konrad Łoś, Radna Barbara Waluś, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik. 

 
Do ww. wystąpienia odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-
Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok 

 
Temat ujęty w punkcie 5 – przesunięto do punktu 2a porządku obrad, w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 stycznia 2017 r.  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w IV kwartale 2016 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 12 stycznia 2017 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż  

3 lata w IV kwartale 2016 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 53) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”,  
2017 rok (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 53. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 stycznia 2017 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2016 r. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Danuta Brejdak – Dyrektor Biura Rady Miejskiej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 492) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 492. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXV/456/2017 

w sprawie ogłoszenia  
tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka z przeznaczeniem na likwidację 
skutków klęski żywiołowej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
– wnioskodawca projektu.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Ustka z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 493) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 493. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXV/457/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka  
z przeznaczeniem na likwidację  

skutków klęski żywiołowej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

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

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 491) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 491. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Nr XXV/458/2017 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
 na 2017 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

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

na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 497) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 497. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/459/2017 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Małgorzata Zarębska (wystąpienie nie dotyczyło przedmiotu uchwały).  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 498) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 498. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/460/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi 
zakładami budżetowymi miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu 
miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego  

z samorządowymi zakładami budżetowymi 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 490) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 490. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/461/2017 

w sprawie zasad ustalania i przekazywania  
z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych  

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług  
związanego z samorządowymi zakładami budżetowymi  

miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 494) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Krzysztof Jazowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO (przedstawił 
Stanowisko Klubu PO „w sprawie zmiany sieci szkół spowodowanej reformą systemu oświaty”), Radna Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Radny Piotr Ryszka, Radny Roman Matyja, Radny Jarosław Klimaszewski, Radna Grażyna Nalepa. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 494. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 8 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/462/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  

wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  
w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Marcin Lisiński, przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 495) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 495. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 8 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/463/2017 

w sprawie projektu dostosowania  
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej  

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Oświaty. Ponadto Zastępca Dyrektora MZO przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na: 

▪ wprowadzeniu w § 3 ust. 1 projektu uchwały zapisu w brzmieniu: „Ustala się 50% ulgę w opłacie dla drugiego  
i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego”,  

▪ zmianie numeracji jednostek redakcyjnych w § 3 z uwagi na wprowadzenie ww. zapisu. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z uwzględnieniem autopoprawki). 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 483) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 483 z uwzględnieniem autopoprawki. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/464/2017 

w sprawie ustalania opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w przedszkolach prowadzonych  
przez Gminę Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodkach wsparcia 

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

polegającą na: 
▪ dodaniu w podstawie prawnej, w ustawie o samorządzie gminnym, po słowach poz. 446 słów „z późn. zm.”, 
▪ wykreśleniu w Załączniku do uchwały w § 3 słów: „oraz klubu samopomocy”.  

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 487) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 487 (z autopoprawką). 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/465/2017 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  
ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 12.51 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 20-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 

 

_____________________ 

 

O godzinie 13.19 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sobczak – Kierownik Biura ds. Gospodarki 
Odpadami. Pani Kierownik odniosła się także do wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa w sprawie 

wykreślenia z projektu uchwały słów „przez właścicieli nieruchomości” (dot. § 1 pkt 1) projektu uchwały).   

 
W ww. sprawie głos zabrali: Radny Leszek Wieczorek, Radny Konrad Łoś.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 489) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 489 z uwzględnieniem wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa  
o wykreślenie z projektu uchwały słów „przez właścicieli nieruchomości” (dot. § 1 pkt 1) projektu uchwały).   
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/466/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanych przez właścicieli nieruchomości 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 17a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-
Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

 
Punkt 17a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
W ww. sprawie głos zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Zarządzania Energią, Pan Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego 
Rozwoju, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Leszek Wieczorek, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult. 

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

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 507) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 507. 
  
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 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/467/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie zadania pn.:  
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017”  
oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,  

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  
wykonania zleconego zadania 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Jolanta Dalman – Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING 
Sp. z o.o. w Krakowie. 

 
W tym punkcie obrad o godzinie 15.00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał 

prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
____________ 
 
 

O godzinie 15.10 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej, 
Radna Małgorzata Zarębska (wniosek formalny), Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej 

Małgorzaty Zarębskiej o zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku obrad. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 5 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   z d j ę ł a   z porządku obrad punktu 18,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata  
2017-2020. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
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Po głosowaniu głos zabrali: Pan Zbigniew Jędrzejewski – przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o.,  
Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Maurycy Rodak, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna Barbara Waluś, 
Radny Roman Matyja, Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej,  
Radna Małgorzata Zarębska (wniosek formalny). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej 

Małgorzaty Zarębskiej o: 
 wprowadzenie do projektu uchwały § 2 w brzmieniu: „Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia  

w terminie 60 dni projektu uchwały pod nazwą Program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Bielska-
Białej, zawierającej harmonogram działań na rzecz zapobiegania szkodliwym skutkom zanieczyszczeń 
powietrza”, 

 zmianę numeracji pozostałych jednostek redakcyjnych w projekcie uchwały, wynikającą z wprowadzenia 
powyższego zapisu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 7 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   w y r a z i ł a    zgody na wprowadzenie  
do projektu uchwały zapisu zaproponowanego przez Radną Małgorzatę Zarębską. Wniosek nie uzyskał 
wymaganej większości. 

 
Po głosowaniu głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Pan Tadeusz Januchta – Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Pan Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji 
Antysmogowej. 

 
Informację dotyczącą pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 

Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020, przekazał 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 486) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wydruk prezentacji medialnej przedstawionej przez przedstawiciela firmy LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. 
stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu.  
 

Wydruk prezentacji medialnej przedstawionej przez Pana Tomasza Wawaka – reprezentanta Koalicji 
Antysmogowej stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu.  
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 486. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/468/2017 

w sprawie Programu ochrony środowiska  
w mieście Bielsku-Białej  

na lata 2017-2020 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Jodkowska – Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Kartografii. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Piotr Ryszka, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik, 

Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wnioskodawca – Pan R______ P_____, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski.  

 
Do projektu uchwały nie została wydała opinia Komisji Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 470) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 470. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 5 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 



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

  

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2017 roku  

RM.0002.1.2017 

  Strona 26 z 33 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/469/2017 

w sprawie nadania nazwy rondu  
w mieście Bielsku-Białej  

 

(im. Ryszarda Dziopaka) 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Lubowiecki – Kierownik Działu Eksploatacji  
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 496) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 496. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/470/2017 

w sprawie zmiany Statutu  
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20a 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 
Punkt 20a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nawrocka – Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 503) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 503. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/471/2017 

w sprawie przyjęcia Statutu  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. K. Brodzińskiego 50 
stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

 
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 zmiany uchwały nr XVIII/335/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
przy ul. K. Brodzińskiego 50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 484) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 484. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/472/2017 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/335/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

przy ul. K. Brodzińskiego 50 stanowiących własność  
Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 



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

  

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2017 roku  

RM.0002.1.2017 

  Strona 29 z 33 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 21a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 
Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2 
obręb Mikuszowice Śląskie 

 
Punkt 21a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 
57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2 

obręb Mikuszowice Śląskie, 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 499) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 499. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/473/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  

użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu  

do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej 

jako działki nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2  
obręb Mikuszowice Śląskie 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 21b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych 
jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31 o pow. 17319 m² obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 
o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1 o pow. 213 m², obj. KW BB1B/00060005/0,  
dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj. KW BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych jako: dz. 122/1  
o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m² obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, 
położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej 

 
Punkt 21b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonych jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31 o pow. 17319 m²  
obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1 o pow. 213 m²,  
obj. KW BB1B/00060005/0, dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj. KW BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych 
jako: dz. 122/1 o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m² obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice 

Krakowskie, położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radny Roman Matyja, Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 502) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 502. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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



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

  

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2017 roku  

RM.0002.1.2017 

  Strona 31 z 33 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/474/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała,  
oznaczonych jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31  

o pow. 17319 m² obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 o pow. 4209 m²  
obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1 o pow. 213 m²,  

obj. KW BB1B/00060005/0, dz. 2028/10 o pow. 655 m²  
obj. KW BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych jako:  

dz. 122/1 o pow. 1194 m², dz. 2706 o pow. 602 m²  
obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie,  

położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica, 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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 485) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 485. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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



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

  

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 stycznia 2017 roku  

RM.0002.1.2017 

  Strona 32 z 33 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/475/2017 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora,  

w rejonie rzeki Wapienica 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69, 

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”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 488) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 
2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 488. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXV/476/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren  

stacji paliw przy ul. Żywieckiej  
w rejonie węzła z drogą ekspresową S69 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 24 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Pan J____ M_____, (ws. przebiegu działań podjętych  

po wniesieniu przez mieszkańców sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku), Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Adam Ruśniak, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Radna Barbara Waluś. 

 
Ad 25 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 17.03. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 31 stycznia 2017 roku 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Proszę o zajęcie miejsc. 

Witam serdecznie, zaczęliśmy z przytupem.  

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych.  

Witam Kierownictwo Urzędu, czyli Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami.  

Witam Szefów spółek miejskich, Wydziałów, wszystkich Naczelników na dzisiejszej sesji.  

Witam serdecznie przedstawicieli mediów, którzy nas dzisiaj zaszczycili, a za ich pośrednictwem wszystkich 
mieszkańców, którzy oglądają ewentualnie transmisję z dzisiejszej sesji. 

W związku z dzisiejszym sprawozdaniem witam przybyłe służby mundurowe – czynię to na ręce Pana 
inspektora Dariusza Matusiaka. Witamy serdecznie na dzisiejszej sesji. 

W związku z kolejnym punktem też naszej sesji witam serdecznie przedstawicieli firmy LEMTECH 
KONSULTING Sp. z o.o. w Krakowie – Panią Jolantę Dalman i Pana Zbigniewa Jędrzejewskiego. Witamy  

na dzisiejsze sesji. 

Szczególnie serdecznie witam Parlamentarzystów w osobie Pana Posła Jerzego Jachnika. 

Szanowni Państwo, przystępujemy do porządkowania dzisiejszej sesji. Są propozycje zmian, pozwolę  
je przedstawiać sobie Państwu pokrótce. 

Pierwszy wniosek – Komisji Edukacji i Kultury o zdjęcie z porządku obrad uchwały w Druku Nr 470  
z punktu 19. Ponieważ jest to oficjalny wniosek Komisji należy go przegłosować. I przystępujemy do tego 
głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? 

Czy wszyscy Radni wiedzą, nad którym punktem głosujemy? 

Pozwolę sobie zarządzić reasumpcję głosowania, ponieważ to jest moja wina, bo nie odczytałem tematu 
tej uchwały. Wniosek o zdjęcie dotyczy projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście  
im. Ryszarda Dziopaka.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, czy...”. 

 

                                                           
1 Godz. 10.07. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę mi...  – nie, nie udzielam Panu teraz głosu. Wiem, że Pan się zgłasza i otrzyma Pan w tym 
momencie...”. 

 
 

Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej.  

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

„Panie R_______, bardzo proszę pozwolić mi prowadzić obrady, a nie będzie Pan zawiedziony. 

Bardzo proszę przystępujemy do głosowania. 

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

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący...”. 

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

„(...) Proszę zaprotokołować, że Pani Radna Barbara Waluś głosowała jak?”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in.: 

„Za.”. 

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

„Za. Mimo to wniosek nie przeszedł i będziemy nad nim obradować. 

Bardzo proszę kolejny wniosek – Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności o przesunięcie w porządku 
obrad Sprawozdania Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu 
Bielskiego z dnia 15 grudnia, z punktu 5 do punktu 2a. 

Czy wniosek formalny Pani Radna Waluś zgłosiła? Nie, to pomyłka.  

W takim razie przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przesunięciem? Tak, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie. 

Pani Radna...”. 
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Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Czyli dla Pani powtórzyć to, nad czym głosowaliśmy. Tak?”. 

 
 

Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in.: 

„Tak.”. 

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

„Bo wszyscy – 24 Radnych – wszyscy wiedzą i Pani Barbaro jesteśmy po głosowaniu (...). Powiem Pani  
w takim razie, nad czym głosowaliśmy. Głosowaliśmy nad przesunięciem punktu numer 5 – tak, ma Pani 
porządek obrad przed sobą – sprawozdanie, do punktu 2a. Po prostu tylko przyspieszamy ten punkt.  
Nie będę powtarzał tego głosowania, ponieważ większość jest tak znacząca, że Pani głos nie zmieni tutaj 
wyniku głosowania. 

W związku z tym informuję Szanowną Radę, że punkt został przesunięty. 

Następnie – wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – Druk Nr 503. 

Proponuję, aby wprowadzić ten punkt jako punkt 20a. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że wprowadziliśmy ten punkt jednogłośnie. 

Kolejny – wniosek Pana Prezydenta Miasta  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski  
w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała . 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?...”.  

 
Głosy z sali sesyjnej 
M.in., cyt.: 

„Gdzie?”.  

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

„Druk Nr 499 w punkcie 21a – przepraszam. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

Kolejny wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała kilku działek wymienionych w (...) uchwale  
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w obrębie Komorowice Krakowskie, położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej – Druk Nr 502. 
Proponuję, aby wprowadzić to w punkcie 21b. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

I kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli (...) wykonania zleconego zadania  
– Druk Nr 507. Proponuję, aby wprowadzić ten punkt w punkcie 17a. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony. 

Mam tu informację, że Pani Radnej Małgorzacie Zarębskiej nie działa sprzęt.  

Bardzo proszę, jak Pani głosowała w ostatnim głosowaniu?”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Za. Proszę o zaprotokołowanie i usunięcie ewentualnej usterki. 

To były wszystkie zmiany porządku obrad wymagające głosowania.   

Informacyjnie dodam, że w punkcie 9 obradować będziemy nad II wersją uchwały w sprawie zmian 

budżetu. 

Jeżeli żadne wnioski do porządku obrad nie padną w tej chwili, uznam go za przyjęty. Tak też się stało. 

Mamy też wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej, które zgodnie z procedurą należy 
przegłosować. 

Pierwszy wniosek dotyczący zabrania głosu przez Pana Tomasza Wawaka – przedstawiciela Koalicji 
Antysmogowej – w punkcie 18. 

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

Informuję, że Pan Tomasz uzyskał prawo zabrania głosu, jednogłośnie. 

Kolejny wniosek – Pana R________ P______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 19 
porządku obrad. 

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

Informuję, że Pan R_____ P_____ jednogłośnie uzyskał prawo zabrania głosu na dzisiejszej sesji  
w punkcie 19. 

Mamy również wniosek Pana J____ M___ o udzielenie o udzielenie głosu na dzisiejszej sesji w punkcie 24., 
czyli „Sprawy różne”, w sprawie przebiegu działań podjętych po wniesieniu przez mieszkańców sprzeciwu 
dla strefy przemysłowej w Lipniku. 

Bardzo proszę przystępujemy do głosowania. 

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

Jednogłośnie Pan J___ M_____ uzyskał prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”.”. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 2 porządku obrad, tj. Przyjęcie protokołu  
z poprzedniej sesji. 

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony, do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz one nie 
nastąpią uznam protokół za przyjęty.”. 

 
Ad 2a 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2016.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z działalności za 2016 rok 

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

„W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego – czyli punktu, który został przesunięty – tj. punkt 2a: 
Sprawozdanie Nr 52 Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu 
Bielskiego z dnia 15 grudnia. 

Bardzo proszę o przedstawienie tego sprawozdania w skrócie. 

Bardzo proszę – Pani Golik.”. 

 
p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pani Ewa Golik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„(...) Zgodnie z art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa  
i Porządku. Również z tego samego artykułu wynika obowiązek, iż do końca stycznia należy przedstawić 
Radzie sprawozdanie z rocznej działalności. 

Komisja funkcjonowała w roku 2016 w oparciu o roczny plan pracy, propozycje do niego zgłaszali wszyscy 
członkowie. Głównymi zagadnieniami, jakimi się zajmowała – wynikającymi oczywiście z ustawy – było: 
omawianie budżetu w zakresie bezpieczeństwa, również bardzo dużo czasu Komisja poświęciła 
przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, zabezpieczenia tych Dni pod względem bezpieczeństwa 
bardzo szeroko rozumianego, bo i pod względem bezpieczeństwa fizycznego, ale i zdrowotnego,  
i sanitarnego. Wiązało się to z bardzo dużą liczbą uczestników Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymów 
którzy przebywali na terenie miasta i powiatu.  

Ponadto Komisja zajmowała się sprawami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności 
uwzględniając tutaj bezpieczeństwo pieszych, sprawami monitoringu, rozwoju monitoringu i efektywnością 
funkcjonowania rozbudowanego monitoringu, jak również osiąganymi efektami związanymi ze środkami 
przekazywanymi Komendzie Miejskiej Policji na tzw. ponadnormatywne patrole. Również rozpatrywano 
zagadnienia dotyczące rozbudowy Komendy Miejskiej Policji i stanu budynku przy ul. Rychlińskiego 17, 
gdzie do tej pory będzie on tylko utrzymywany w ramach bieżących napraw. 

Dość duży zakres działalności Komisji stanowiły również zagadnienia dotyczące zabezpieczania imprez 
masowych na terenie miasta, jak również imprez o podwyższonym ryzyku – dotyczy tutaj wszystkich  
w szczególności meczy piłkarskich.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 6 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Dziękuję. 

Czy są jakieś głosy w tej sprawie? 

Nie widzę. Bardzo proszę... 

Widzę jednak. Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś. Mam nadzieję, że wszystko działa.”. 

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

„Mam takie pytanie. Na drugiej stronie jest napisane...”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.  

Ale nie Panią. Nie Panią, proszę kontynuować.”. 

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

„Mam głos już wreszcie. Dobrze.”. 

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

„Tak, proszę kontynuować.”. 

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

„Dobrze. Na drugiej stronie pod koniec napisane, że było «3 365 interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej». Czy to dotyczy miasta Bielsko-Biała czy również i powiatu?  

I drugie. W tym sprawozdaniu – nie wiem czy Komisja nie dysponowała takimi danymi – nie ma żadnych 
danych Komendy Miejskiej Policji, ile było zdarzeń typu przestępstwo, typu wykroczenie i ile było 
wykrytych w roku ubiegłym.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Radna zadała pytanie, bardzo proszę o zabranie głosu – Pan Zastępca Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej. Ciekawe, bo pytanie dotyczyło Policji, ale widzę, że współpracujecie dobrze.”. 
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Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Pan Krzysztof Grygiel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ochrony przeciwpożarowej – pytanie (…); potem na pierwsze.”. 

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

„Dobrze, bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Pan Krzysztof Grygiel 
Powiedział m.in., cyt.: 

„3 300 zdarzeń mieliśmy do jakiegoś czasu ubiegłego roku, bo do końca roku mieliśmy 3 858. Do czasu 
spotkania Komisji było 3 300. Oczywiście dotyczyło to i miasta, i powiatu bielskiego, dotyczyło  
to wszystkich zdarzeń wyjazdu, zarówno jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży 
Pożarnej. To dotyczy odpowiedzi na pierwszą część pytania, na drugą oddam Komendantowi.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie.”. 

 
Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Matusiak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado,  

odpowiadając na to pytanie, bo Pani Ewa przedstawiła wszystkie te tematy, które były poruszane  
na Komisji w ciągu roku i Pani zadała pytanie o rok ubiegły – to dopiero informacja o stanie 
bezpieczeństwa wraz z wykryciem i z ilością przestępstw i wykroczeń będzie podana w tym roku.  
Tak że tę informację przedstawimy w najbliższym czasie.”. 

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

„Tak, to jest zrozumiałe. Te dane wpływają i są...”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Nie ma jeszcze tej statystyki, tak. To jest taki tryb...”. 
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Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Matusiak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale jeżeli chodzi o 2015 to u Pani Ewy informacja z tymi danymi się znajduje. Ja bym nie chciał tutaj teraz 
wracać rok do tyłu, bo tych danych dokładnie nie pamiętam, musiałbym tą informację mieć przed sobą, 
żeby tutaj na to pytanie udzielić odpowiedzi.”. 

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

„Jasne. Dziękujemy bardzo. 

Czy jeszcze są jakieś pytania w tej sprawie? 

Ja dodam, że Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej przyjęła jednogłośnie  
to sprawozdanie, w związku z tym czas na nas, czyli na Radę Miejską. W takim razie przystępujemy  

do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie Rada przyjęła.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy do punktu numer 3: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.  
I jest dzisiaj w sumie tych dokumentów 13.  

Jako pierwszy jest wniosek wspólny Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej oraz Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta, podpisanych przez 
szefów Klubów, którzy poprosili mnie, abym ten wniosek odczytał, co niniejszym uczynię.”.  

▪ Przedstawił wniosek złożony wspólnie przez Kluby Radnych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma 
Obywatelska, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta – w sprawie „przedstawienia informacji 
dotyczącej działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.1.2017. 

Po wygłoszeniu wniosku powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy teraz z kolei do kolejnej interpelacji, Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk. Interpelacja  
w sprawie darmowej komunikacji. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „darmowej komunikacji”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.2.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

I kolejne interpelacje – trzy – Pana Radnego Bronisława Szafarczyka…”. 

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Cztery? Przepraszam, przepraszam najmocniej, czyli cztery, bo (…) Pan Radny raczy numerować swoje 
interpelacje, czyli od 30 do 33. Tak, cztery. Dziękuję za poprawienie Panie Przewodniczący. 

Pierwsza – tak jak mam, ale oczywiście wygłaszanie jest dowolne – dotyczy miejsca Bielska-Białej  
w rankingu miast przyjaznych rowerzystom. Następnie, druga, kolejna – dotyczy ona współpracy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy drogi S1. Oczywiście musi być jakiś 
punkt dotyczący układu komunikacyjnego w Hałcnowie. I realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody 
Śląskiego. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Prezydencie, 

proszę pozwolić mi jednak w odwrotnej kolejności, zgodnie z numeracją.”. 

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

„Mamy demokrację na tej sali, tak że bardzo proszę.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.3.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „współpracy z GDDKiA w zakresie budowy S1”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.4.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „układu komunikacyjnego w Hałcnowie”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.5.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „miejsca Bielska-Białej w rankingu miast przyjaznych rowerzystom”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.6.2017. 

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

„Bardzo dziękuję, czyli to wszystko – tak?”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Okej, dziękuję bardzo. 

W takim razie proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Przewodniczącego Romana Matyję  
w sprawie przebudowy górnego odcinka al. Armii Krajowej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, interpelacja jest również w imieniu Radnego Karola 
Markowskiego.”. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Karolem Markowskim w sprawie „przebudowy 
górnego odcinka al. Armii Krajowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.7.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz wniosek w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Baczyńskiego. 

Bardzo proszę – Pan Radny Karol Markowski.”. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Baczyńskiego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.8.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelacja dotycząca odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia ubiegłego roku  
na moją interpelację dotyczącą wysokości potencjalnych odszkodowań dla inwestorów i mieszkańców  
z rejonu obowiązywania planu zagospodarowania 116 – jest to interpelacja Pani Radnej Barbary Waluś. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „odpowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta Pana Przemysława Kamińskiego 
z dnia 27.12.2016 nr BRM 0003/8/2016/PB na moją interpelację dotyczącą wysokości potencjalnych 
odszkodowań dla inwestorów i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.9.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
W trakcie wygłaszania przez Radną Barbarę Waluś interpelacji, powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę zmierzać do końca, bo czas minął.”. 

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

„Dobrze ani sekundy dłużej dla mnie.  

Dziękuję Panu.”. 

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

„12 sekund. Ja jestem zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Nie robię tego – zachęciłem Panią 
tylko do zmierzania do końca, a nie do zakończenia całkowitego. 

Bardzo proszę, następna interpelacja – Pani Radnej Grażyny Nalepy w sprawie oświetlenia dróg miejskich. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „oświetlenia dróg miejskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.10.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz wspólna interpelacja moja i Pana Radnego Marcina Lisińskiego w sprawie wsparcia oraz stworzenia 
możliwości dalszego rozwoju dla projektu młodzieżowej RedakcjiBB. 

Bardzo proszę o przedstawienie Pana Radnego Marcina Lisińskiego.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Klimaszewskim  
w sprawie „wsparcia oraz stworzenia możliwości dalszego rozwoju dla projektu młodzieżowej 
RedakcjiBB”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.11.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I interpelacja w sprawie niezapewnienia ochrony i zabezpieczenia drzewostanu w Parku im. Juliusza 
Słowackiego w Bielsku-Białej, w związku z pracami wykonanymi w ramach jego rewitalizacji. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 
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Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niezapewnienia ochrony i zabezpieczenia drzewostanu w Parku  
im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej, w związku z pracami wykonanymi w ramach jego 
rewitalizacji”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.12.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I ostatnia dzisiaj interpelacja – w zasadzie wniosek – w sprawie budowy chodnika w ciągu  
Al. Gen. Andersa w Starym Bielsku. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy chodnika w ciągu Al. Gen. Andersa w Starym Bielsku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.13.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na tym wygłaszanie wniosków i interpelacji się zakończyło. Jeżeli Pan Prezydent mógłby się odnieść  
do tego co jest możliwe w tej chwili – bo jak Państwo wiecie, wszystkie interpelacje otrzymają odpowiedź 
na piśmie – bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.  

Pierwsza sprawa – to jest wniosek Klubu Radnych odnośnie niskiej emisji.  

Ja myślę, że chyba ten temat będzie jeszcze dzisiaj omawiany przy przyjmowaniu materiału, który jest 
odnośnie ochrony środowiska. I ja tylko chciałem powiedzieć taką rzecz tutaj dzisiaj – (…) Pan Michniowski 
również zabierze głos, my w tej chwili tylko krótko chcemy odpowiedzieć na to, a później może szerzej 
przy omawianiu tego materiału, jak powiedziałem, odnośnie ochrony środowiska, programu ochrony 
środowiska. 

Proszę Państwa, my na temat niskiej emisji, jako Miasto, od wielu lat pracujemy. W tej chwili się zrobiła  
z tego polityczna sprawa i bardzo bym prosił żeby z tego nie robić sprawy politycznej, bo my od wielu lat 
pracujemy, podjęliśmy szereg działań, podjęliśmy i podejmujemy szereg działań, na bieżąco 
monitorujemy, a teraz nagle się okazało, że wielu zbawicieli jest, że wszyscy się zajęli niską emisją 
powiedzmy. Proszę Państwa, naprawdę proszę żeby nie rozgrywać tego politycznie, bo przedstawimy 
dzisiaj, od kiedy i co zrobiliśmy, co robimy. I naprawdę nie robimy akcyjnie tego – tak jak teraz się zrobiła 
moda na smog – tylko od wielu, wielu lat podejmujemy działania w tym zakresie, mamy wyniki tych 
działań. Tak jak powie Kolega Michniowski, nie wszystko od nas zależy – żeby to była też jasność.  
Bo można na szczeblu miasta, gminy (…) prowadzić pewne działania do pewnego momentu, natomiast  
są elementy, które wpływają na taki a nie innych stan niskiej emisji, które są niezależnie od Miasta. Myślę, 
że tutaj Kolega Michniowski jeszcze krótko odpowie, a później (…) jeszcze przy tym głównym temacie  
tę sprawę rozwiniemy jeszcze.  
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(…) Pani Piegzik-Izydorczyk – za darmo komunikacja. To też jest taka moda w tej chwili, właśnie niektórzy 
jeden dzień dają. To są takie populistyczne działania, które moim zdaniem nic specjalnie nie dają,  
bo to więcej pracy z tym jest, sprawdzania praw jazdy. A oprócz tego u nas nie ma jeszcze dramatycznej 
sytuacji w Bielsku-Białej, bo jak powiedziałem, my monitorujemy na co dzień i u nas nie ma takiej sytuacji 
jak w wielu miastach były, że przekroczenie tego PG10 było nawet po 800, po 600; u nas takich nie było, 
ani razu takich i nie ma takich spraw na dzisiaj. U nas nie ma takiego dramatu – u nas mamy 
przekroczenia, ale to nie jest taki dramat jak w wielu innych miastach (nawet na Śląsku), a badamy 
codziennie, (…) meldunki mam codziennie z całego Śląska, z wszystkich miast jak to wygląda. Tak że nie 
widzę takiej potrzeby, to jest tylko takie działanie marketingowe, ale myślę, że niewiele daje – powiedzmy 
dla samej idei.  

(…) Pan Radny Szafarczyk – realizacja zaleceń pokontrolnych (…). Oczywiście dostanie Pan odpowiedź  
na to, bo to przecież ciężko żebym dzisiaj na to odpowiedział (…) – to są te z 2012 roku. 

Natomiast druga sprawa to jest przebudowa skrzyżowania Witosa, Wyzwolenia i KDZ1. Panie Radny,  
jak czytałem tę interpelację – oczywiście dostałem ją dzisiaj – toby tak wyglądało, że może nie robić  
te KDZ1, bo tyle (…) Pan napisał zagrożeń, które wynikają z tego powodu, że trzeba się będzie 
zastanowić, czy robić ten KZD1; bo więcej jest chyba zagrożeń niż z tego pożytku będzie. Dziękujemy, 
że Pan zwraca uwagę na te zagrożenia, bo faktycznie trzeba będzie przeanalizować, bo to jest poważna 
inwestycja, do której się przymierzamy, ale Pana merytoryczne uwagi jak zwykle trzeba wziąć pod uwagę. 
Tak że myślę, że tutaj trzeba będzie tę sprawę jeszcze przeanalizować po prostu. Na pewno tę sprawę 
przeanalizujemy dokładnie – to, co Pan tutaj napisał. 

(…) Sprawa „rankingu rowerzystów” – sklasyfikowano 39 miast z całej Polski, 19 kryteriów. (…) Panie 
Radny, w Polsce jest trochę więcej jak 39 miast. Samych miast na prawach powiatu jest 85, w ogóle gmin 
jest prawie 3 tys. w Polsce i Pan nie zauważył, że tylko 39 wzięło [udział] i my jesteśmy na 37 miejscu  
– ale na 85 samych miast na prawach powiatu, pomijając jeszcze setki innych miast. Oprócz tego nie 
zauważył Pan, że pierwsi na Śląsku wprowadziliśmy rowery – pierwsi na Śląsku – wypożyczalnię rowerów. 
Nikt przed nami nie wprowadził. Tak że można negatywy wyciągać tego typu, jakieś tam rankingi, ale były 
też takie: dostaliśmy nagrody jako miasto sprzyjające – mamy dyplomy, tu na korytarzu wiszą – jako 
miasto sprzyjające rowerzystom; to zależy, kto te rankingi robi po prostu. Tak że należy brać pod uwagę 
wszystkie rankingi, a nie tylko wyciągnąć jeden.  

(…) Przebudowa Wyzwolenia, Witosa... Jeszcze jest sprawa, wracając do współpracy oczywiście  
z Generalną Dyrekcją, S1 – to oczywiście musimy współpracować, natomiast Pan taki dość ważny temat 

podjął, że wydaje się pozwolenie na budowę. Póki nie ma pozwolenia na budowę, póki nie ma decyzji 
środowiskowych, to my nie możemy wydawać decyzji i pozwoleń na budowę. Z tym że chciałem 
powiedzieć, że Pan powiedział, że «interes mieszkańców». Ja nie wiem co jest interesem mieszkańców. 
Chcę Panu powiedzieć, że niektórzy mieszkańcy na siłę wymusili na nas wręcz, żebyśmy im dali pozwolenie 
na budowę, będąc bardzo świadomi – Pana informuję o tym, że będąc bardzo świadomi – o tym, że będzie 
tam przebiegała droga. Po prostu, mówiąc krótko, nikt nie został przy wykupie, nikt nie został 
poszkodowany, wszystkim się to opłaca, wręcz ludzie chcą żeby ich wykupić po prostu. Tak że tutaj 
pytanie «co jest interesem mieszkańców», Panie Radny. Niektórzy świadomie wymuszają pozwolenie  
na budowę, wiedząc że tam będzie droga – informuję Pana, bo omawialiśmy tę sprawę nawet  
na Kierownictwie, gdzie jedna Pani wymusiła na nas prawie tam budowę szeregu budynków. 

Pan Radny Matyja – przebudowa [al.] Armii Krajowej. To jest temat, którym myśmy się już dawno zajęli 
(…), już mamy, przygotowujemy koncepcję. Tak że to jest temat, który my przygotowujemy (…).  
Nic nowego tu Pan nie poruszył. Dostanie Pan odpowiedź. W każdym razie my (…) przygotowujemy, 
będzie na jednym z najbliższych Kierownictw koncepcja, (…) tam trzeba przesądzić pewne sprawy, bo tam 
jest sprawa wycięcia wielu drzew przede wszystkim, co prawda nie są to może drzewa chronione 
specjalnie (topole), ale jest tam sprawa wycięcia. To jest poważna inwestycja, przymierzamy się do niej, 
jak powiedziałem mamy przygotowaną koncepcję i pracujemy na ten temat.  

Pan Radny Markowski. Nie umiem odpowiedzieć na ten temat, odpowiemy na piśmie. To musi być  
na pewno na BRD iść. Natomiast jeśli Pan powiedział, że tam szybko jeżdżą, to jak będzie jeden kierunek, 
to tym bardziej będą szybko jeździć, będą dwa razy szybciej jeździć jeszcze niż dotychczas.  
To jest oczywiste przecież. Jak jest dwukierunkowa jeżdżą szybko, to na jednokierunkowej będą wolniej 
jeździć? Wręcz przeciwnie, będą jeździć jeszcze szybciej. Tak że tutaj BRD na pewno się tym zajmie,  
ale na pewno nie jest to argument na zwolnienie – jeden kierunek, że będą jeździć wolniej kierowcy – 
wręcz przeciwnie. 
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Pani Radna Waluś. Po pierwsze, tu Kolega, mój Zastępca, odpowie też częściowo na to. Ja rozumiem,  
że Pani tutaj podważa opinię rzeczoznawców. My nie jesteśmy do tego upoważnieni żeby podważać 
rzeczoznawców, ale tu myślę, że jeszcze (…) po moim wystąpieniu Kolega Michniowski i Kolega Kamiński 
odpowiedzą, rozszerzą jeszcze ten [temat]. 

Oświetlenie dróg miejskich. Nie będę wracał, bo mówiliśmy o tym, że z TAURON-em było spotkanie i (…) 
staramy się wspólnie zmienić w ogóle ten stan oświetlenia dróg miejskich w całym mieście.  

Pan Przewodniczący Klimaszewski, Pan Marcin Lisiński. Nie trzeba programu stwarzać, (…) bo ta sprawa 
była już omawiana. Powiedziałem, że na bazie bardzo aktywnej naszej Rady, Młodzieżowej Rady Miasta, 
na pewno tę sprawę przejmujemy, bierzemy się za to i nie ma tu problemu żadnego. I wszelką pomoc  
na pewno tej młodzieży w tym zakresie udzielimy. 

Pan Radny Maurycy Rodak – sprawa NIK-u. Panie Radny, Pan napisał na trzech stronach tą interpelację. 
Ja mam przed sobą ten protokół NIK-u, IV rozdział „Wnioski” – przeczytam, to nie są trzy strony:  
«W dniu 5 sierpnia 2016 roku w trybie art. [51 ust. 1] ustawy o NIK, kontroler poinformował Prezydenta 
Miasta o stwierdzonym w toku oględzin Parku bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, wynikającym z bardzo złego stanu zdrowotnego dwóch drzew na placu zabaw. Prezydent Miasta 
niezwłocznie podjął działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa. Wycięto zagrażające bezpieczeństwu 
konary i posusz, a do właściwego organu skierowano wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.» 
– bo (…) NIK nawet nie wiedział, że prezydent nie ma takiego upoważnienia żeby wydać pozwolenie  
na wycięcie drzew. «Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53, wnosi o rozważenie podjęcia działań zmierzających do pociągnięcia 
Wykonawcy do odpowiedzialności za zniszczenie drzew.». I to są wnioski, które dał NIK. Pan na trzech 
stronach powiedział, że dramat jest, tragedia jest powiedzmy. I jeszcze wcześniej jeden taki akapit jest  
– to są uwagi dotyczące badanej działalności, nie są zalecenia ani wnioski, tylko uwagi: «NIK zwraca 
uwagę, że Urząd do dnia wszczęcia niniejszej kontroli pozostawił 80% drzew zakwalifikowanych  
do usunięcia, w Ekspertyzie dendrologicznej z 2013 r., licząc na ich regenerację, przy czym jedno z tych 
drzew zostało powalone huraganowym wiatrem w lipcu» – to o czym Pan mówił – «2015 r.». Czyli myśmy 
nie tylko, że nie wycinali w pień wszystkich drzew, tylko nawet staraliśmy się ratować te drzewa, które 
były zakwalifikowane do wycięcia. I jak widać, te wnioski NIK-u nie są takie dramatyczne jak Pan  
to przedstawił, bo mam tu przed sobą te wnioski – tak to wygląda (…), to jest kilka zdań; znaczy nie kilka 
zdań, tylko (…) dwa zdania są po prostu. Tak że bardzo bym prosił żeby odpowiednią miarą czytać 
wystąpienie pokontrolne. Nas interesują wnioski i zalecenia zawsze po kontroli. I te zalecenia i wnioski 
mają się nijak, co Pan przedstawił dzisiaj. 

Pan Adam Ruśniak (…) – budowa chodnika. Nie wiem, to jest problem (…) całego układu drogowego, 
który jest przy Andersa, Monte Cassino. Tam przewidujemy w ogóle zmianę tego. (…) Od dawna zresztą 
przymierzamy się do tego żeby wyjazd z Andersa na Monte Cassino i cały ten układ by zmienić,  
bo on w tej chwili na pewno nie jest właściwy (…). Przymierzamy się do tego, nie wiem, nie umiem w tej 
chwili określić terminu, bo to są wszystko ogromne środki przecież potrzebne na to, ale jest ten temat 
znany i pracujemy nad tym tematem. 

Tyle Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Rozumiem, że teraz Pan Panowie Zastępcy czy… – bo zapowiadał Pan wystąpienie Pana…”.  

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

„Tak, tak. Pan Michniowski…”. 

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

„Tak – ad vocem, zaraz po tym.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

chciałbym przedstawić kilka uwag dotyczących wniosku (…) Klubów Radnych, które zostało przekazane 
do Prezydenta. 

Sprawa pierwsza: działania planistyczne. W ramach tego jest kilka w zasadzie pytań, m.in. problem 
pytania dotyczącego paliwa ekologicznego używanego do ogrzewania obiektów mieszkalnych na osiedlach 
mieszkaniowych. Ja rozumiem, że chodzi tutaj przede wszystkim o paliwo w domach gdzie  
nie ma centralnego ogrzewania, czyli sieci zdalaczynnej i są tutaj dwa aspekty. Mianowicie – pierwszy – 
centrum miasta, gdzie mamy duże skupienie budynków starych, gdzie funkcjonują piece w poszczególnych 
mieszkaniach, piece kaflowe, w niektórych są również zainstalowane tzw. kotły etażowe, ogrzewanie 
etażowe. My, jeśli chodzi o uciepłownienia centrum miasta, mamy w tej chwili dwa projekty, właściwie 
założenia projektowe – opracowane i przez nasz zespół i przez THERMĘ – które to opracowania  
są ukierunkowane na możliwość uciepłownienia centrum miasta. Jedyną przeszkodą, właściwie nie jedyną, 
a jedną z przeszkód, jest po pierwsze wysoki koszt takiej modernizacji, zwłaszcza dotyczący przebudowy 
wewnątrz obiektów mieszkalnych, czyli wewnątrz budynków, i brak zgody mieszkańców na to, żeby 
faktycznie zmieniać na ciepło zdalaczynne ich dotychczasowe systemy ogrzewania. I mam nadzieję,  
że to, co się w tej chwili dzieje w zakresie ograniczenia niskiej emisji, że spowoduje, że znajdą się środki, 
które umożliwią dofinansowanie tych działań na tyle, żeby można było takie modernizacje przeprowadzić. 
Zresztą jest to temat, który jest we wszystkich niemal miastach, które mają śródmieścia zabudowane 
budynkami sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat.  

Sprawa druga – (…) ograniczenie emisji pod kątem tworzenia terenów zieleni. Chciałem przypomnieć tutaj 
Radnym, że kilka lat temu był opracowany przez Biuro Rozwoju Miasta plan dotyczący zieleni miejskiej  
– obejmował dosyć dużo obszarów miejskich. I po kilkakrotnych zmianach, na wniosek mieszkańców, 
zaakceptowanych przez Radnych, ten plan został dosyć mocno okrojony. W związku z tym takie plany  
są, natomiast zostały w tym momencie nieco ograniczone.  

Informacja, czy w planach przestrzennego zagospodarowania miasta można nakazać stosowanie pieców 
węglowych odpowiedniej generacji dla nowych inwestycji. Sądzę, że będzie można, po podjęciu uchwały 
przez Sejmik. (…) Projekt tej uchwały wszyscy Radni macie w swoich materiałach, gdyż jest to w tej chwili 
okres, kiedy następuje opiniowanie projektu (…) tej uchwały i 9 lutego na spotkaniu takim, które będzie 
na ATH – prowadzone i przez Miasto, i przez Marszałka Województwa – będziemy chcieli zapoznać się  
z opiniami wszystkich środowisk, które mogą w tym zakresie coś powiedzieć, czyli ta opinia społeczna 
będzie możliwa do przekazania na tym właśnie spotkaniu. Oczywiście nie jest wykluczone, jeśli ktoś  
z Państwa ma jakiejś uwagi do tego projektu uchwały, żeby zgłaszać je osobiście w tej chwili do Urzędu 
Wojewódzkiego.  

Czy w planach tych można nakazać przyłączenie nowej inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej?  
Proszę Państwa problem jest bardzo złożony. Mianowicie tak: nakazywać możemy, tylko jest to mało 
skuteczne w tej chwili. Po pierwsze, tak jak mówię, mamy w tej chwili już te plany, te założenia do takich 
planów technicznych przygotowane, natomiast bardzo często spotykamy się z sytuacją dosyć trudną. Otóż 
kiedy kilka lat temu przygotowywaliśmy projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
w których wyraźnie były określone i narzucone pewne rozwiązania dotyczące ogrzewania tych mieszkań  
– czyli albo przejście na zdalaczynne, albo zakaz używania kotłów opalanych węglem – uchwały te były 
uchylane przez Wojewodę jako niezgodne z koncepcją energetyczną czy strategią energetyczną państwa, 
która w zasadzie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Ta sprawa będzie prawdopodobnie również 
uregulowana po tej awanturze, którą wywołał raport Światowej Organizacji Zdrowia, pokazującej w jakim 
stanie mamy powietrze w naszych miastach (jako najgorszy stan w Europie to wykazano) – to nie tylko 
Sejmik Wojewódzki, ale również i Rząd postanowił stanowczo do tego podjeść. Problem polega na tym,  
że Wojewoda zarzucał nam, że nie ma takich zapisów ani w uchwałach Sejmiku, ani w ustawach, które  
są w tym momencie już przyjęte przez Parlament Polski. Co prawda rok temu została przez Prezydenta 
podpisana już uchwała antysmogowa, ale ona mówi tylko o ogólnych założeniach, natomiast to, co w tej 
chwili się przygotowuje, to jest również problem zakazu używania mułów, flotów czy węgla brunatnego  
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do ogrzewania – ale to jest w tym momencie problem na etapie Sejmiku Wojewódzkiego, który również 
wskazuje procedurę wymiany, przejścia na kotły wyższej klasy, na przestrzeni najbliższych lat.  
Tak że ta uchwała szczegółowo – proszę się z tym zapoznać – określa w jakim trybie będą te zmiany 
następowały.  

Obecnie ważne są (…) w planie przestrzennym aspekty związane z ruchami powietrza i przewietrzania 
Bielska-Białej. We wszystkich planach, które Biuro Rozwoju Miasta opracowywało, ten aspekt był bardzo 
silnie podkreślany i tworzenie tych korytarzy przewietrzania było akcentowane bardzo silnie.  

Ja chcę zwrócić uwagę na taką rzecz: Bielsko ma specyficzne położenie. Z dwóch stron – zwłaszcza  
w części południowej – mamy masywy górskie, które powodują, że przez tzw. bramę wilkowicką, od strony 
Kotliny Żywieckiej, wpływają do nas masy powietrza bardzo zanieczyszczonego; to Żywiec został wskazany 
jako miasto o największym zanieczyszczeniu powietrza w Europie. Wynika to również (…) z tej specyficznej 
sytuacji, że w Kotlinie Kłodzkiej jest kilka wsi gdzie nie ma sieci gazowej, gdzie są wyłącznie domy  
w systemie… 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam – Żywieckiej. Za daleko, za daleko, w Kłodzkiej jest to samo. 

…gdzie w całej Kotlinie nie ma sieci gazowej. W związku z tym, że jest to budownictwo rozproszone,  
tak naprawdę wszyscy palą w cudzysłowie węglem, a tak naprawdę to czym się da: śmieciami, flotami, 
mułami itd. I w momencie (…), w sytuacji kiedy w tym rejonie mamy ponad 80% dni bezwietrznych  
– tzn. że wiatr jest 1,5 m/s – cała ta masa zanieczyszczonego powietrza z (…) Kotliny Żywieckiej spływa 
do naszego miasta. To widać nawet na tych pomiarach, na tych parametrach, które obserwujemy cały 
czas, jak wygląda zanieczyszczenie. Jeżeli zanieczyszczenie w Żywcu sięga tam ponad 200, 300 mg/m3,  
to na drugi dzień przy tych słabych wiatrach to zanieczyszczenie nagle znajduje się na terenie Bielska  
– i to wyraźnie widać z tych pomiarów, które obserwujemy.  

Następne sprawy, które tutaj były poruszane w tej interpelacji Klubów, to kwestia również EkoFunduszy. 
Oczywiście my na bieżąco śledzimy te wszystkie możliwe fundusze, które pozwolą sfinansować działania 
proekologiczne. Przypomnę tylko, że takimi działaniami potężnymi to jest również modernizacja dróg. 
Wprowadzenie dwóch obwodnic w ciągu tych kilkunastu ostatnich lat znakomicie poprawiło sytuację  
w centrum miasta, gdyż ruch tranzytowy w dużej części został przeniesiony na obwodnice. A tam gdzie 
ruch jest dosyć płynny i dosyć szybki, tam wydzielanie spalin jest stosunkowo małe. Przy czym i tak, i tak 
– jak widzimy – nie zmniejszyło to zanieczyszczenia spalinami centrum miasta. Zwłaszcza w momentach 
jakieś gorszej pogody (deszczu) widać, że zwalniają wszystkie samochody i tworzą się potężne korki i ten 
element jest najgorszym, jeśli chodzi o emisję spalin z samochodów. W związku z tym dążymy do tego 
żeby faktycznie, również poprzez sieć szerokopasmową, którą dysponujemy, wprowadzić system 
zarządzania ruchem miejskim, który powinien znacznie zwiększyć płynność ruchu i zmniejszyć przez  
to emisję spalin. Pewnie będą konieczne również inne działania, bo jeśli chodzi o MZK to wiemy,  
że wprowadzają coraz bardziej ekologiczne środki transportu – i to też jest dosyć istotne – natomiast 
widzimy, czym się różnią te stare pojazdy od nowych, jak bardzo przy jeździe pod górę (a tych mamy 
troszeczkę w Bielsku), jak bardzo po prostu emitują zanieczyszczenia, czyli po prostu sadzę, która z rury 
wydechowej wylatuje. (…) I na te drogi i na sieć szerokopasmową uzyskaliśmy potężne środki – zresztą 
Radni sami wiedzą jakie to środki były. 

Istotnym elementem jest również zdobywanie środków na mniejsze projekty, zwłaszcza te edukacyjne.  
To poprzez projekty, które były realizowane wspólnie z Energie Cités (czyli tą europejską siecią  
i Stowarzyszeniem Polska Sieć Energie Cités) kilkanaście projektów w ciągu ostatnich lat było 
prowadzonych, i to projektów, które dosyć wysoko były oceniane, jeśli chodzi o efektywność, zwłaszcza 
przy edukacji młodzieży, dzieci, ale również w czasie chociażby tych Festiwali Dobrej Energii, jak mieliśmy 
okazję również wpływać na świadomość i również osób dorosłych. Jak wyglądają te festiwale, to być może 
część z Państwa wie, natomiast będziemy to i tak kontynuować i te środki na projekty miękkie będziemy 
dalej próbować zdobywać.  
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Drodzy Państwo, jeszcze po prostu tutaj jest kilka spraw związanych z tym oczyszczaniem dróg. Chciałem 
zauważyć taką rzecz, że kiedyś, dawno temu widzieliśmy na ulicach te polewaczki, które zwłaszcza  
w okresie lata spłukiwały kurz z naszych ulic. W tej chwili jest to rzadziej stosowane, bo jednak woda jest 
bardzo droga, natomiast nie ma mowy żeby to robić w okresie zimowym, a właśnie w okresie zimowym, 
zwłaszcza w takim czasie jak mamy w tej chwili, ta emisja wtórna komunikacyjna jest bardzo w tej chwili 
mocno zauważalna. Tak że być może trzeba tu pomyśleć o sprawie włączenia jakichś urządzeń, które  
by niemal nie tylko zamiatały, ale odkurzały ulice – i na pewno trzeba o tym myśleć. 

Działania regionalne. Jak już powiedziałem, 48% zanieczyszczeń to zanieczyszczenia, które przychodzą 
spoza granic naszego miasta. Na czym to polega? Polega na tym, że gdybyśmy – zresztą tak jak w tej 
chwili widzimy – ograniczyli (…) niską emisję ze źródeł miejskich (jak my liczymy o 12% żeśmy  
to wykonali), według tego planu, który przedstawiłem, programu ochrony środowiska (określono, że jest 
to 20%), to tak naprawdę emisja, którą mamy w powietrzu, zmniejszy się tylko o połowę, ponieważ i tak 
połowa zanieczyszczeń jest z zewnątrz. Stąd współpraca z okolicznymi gminami jest bardzo istotna. 

Chciałem powiedzieć taką rzecz: to myśmy przystąpili do Porozumienia Burmistrzów jako pierwsi w kraju 
i pierwsi tę ustawę przyjęliśmy i przegłosowali ten cały system związany z planem zrównoważonej energii, 
ale również udało nam się namówić okoliczne gminy. Wszystkie okoliczne gminy przystąpiły również  
do Porozumienia Burmistrzów, chociaż niestety nie widać – nie realizują tego; to jest inny problem.  
Poza tym (…) bez przerwy bierzemy udział w rozmaitych konferencjach, kongresach, przedstawiciele 
miasta tam występują. Na bardzo istotnej konferencji takiej w Krakowie w zeszłym roku, Pan Prezydent 
również przystąpił do takiego porozumienia największych miast w południowej części kraju i to jest coś,  
co jest bardzo istotne dla całego regionu. Powietrze mamy wspólne, w związku z tym, jeżeli nie będziemy 
działać w całym regionie, niestety nie uda nam się obniżyć emisji znacząco w mieście. My bardzo często 
deklarowaliśmy współpracę przez nasze doświadczenia w działaniach z innymi miastami, okolicznym 
miejscowościom. Taki przykład podam, że jeden z burmistrzów, który natychmiast po ogłoszeniu tego (…)  
raportu Światowej Organizacji Zdrowia wykreował się niemal na lidera (…), natychmiast zaprosił 
wszystkich na mocy uchwały do stworzenia jakiegoś frontu antysmogowego. Chciałem mu zaproponować, 
że zorganizujemy na jego terenie jakieś seminarium, żeby zapoznał swoje służby i okoliczne wsie, żeby 
mógł po prostu wiedzieć, w jaki sposób walczyć z tą niską emisją. To z jednej strony to gdzieś przeniósł, 
aparaturę w inne miejsce, a przede wszystkim nie chciał się spotkać, nie odpowiedział na nasze pytania.  
Ja nawet próbowałem się z nim skontaktować, (…) pismo wystosowaliśmy specjalne, nie odpowiedział  
na to pismo, na tą ofertę naszej współpracy. Tak samo do tego spotkania nie doszło i w sumie  
to seminarium musieliśmy zorganizować gdzie indziej. Zresztą seminaria, które organizowaliśmy, również 
poprzez współpracę z Polską Siecią Energie Cités, na terenie Bielska-Białej, na terenie Czechowic – jeśli 
chodzi o najbliższe – to tam głównie prezenterami tych programów proekologicznych byli pracownicy 
Urzędu. I muszę powiedzieć z przykrością, że oddźwięk – pomimo tego, że przez miesiąc żeśmy 
monitowali, zapraszali wszystkich przedstawicieli gmin okolicznych i Radnych – oddźwięk na to był bardzo 
słaby. A to we wrześniu właśnie i w październiku były te seminaria, które właśnie dotyczyły problemów 
ograniczenia niskiej emisji, możliwości współpracy z sektorem energetycznym, a równocześnie dotyczyły 
również problemów oświetlenia. 

Jeśli chodzi o sprawę naszego wkładu, również w ten program regionalny, uczestniczyliśmy we wszystkich 
gremiach, które rozważały problemy efektywności energetycznej, tak w Zespole w Radzie ds. Energetyki, 
który powstał przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, ale tak samo w Zespole ds. niskiej emisji, który  
w czerwcu powołał Marszałek Województwa. Te działania tego Zespołu zakończyły się w grudniu i w tej 
chwili ten projekt uchwał, który mają również Radni w tych swoich materiałach, to właśnie jest efekt pracy 
tego Zespołu. 9 lutego – jak wspomniałem – Marszałek będzie prezentował to u nas w Bielsku-Białej  
na ATH. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych żeby wziąć w tym udział, bo nasz głos, głos Bielska-
Białej, jak i możliwości być może dostosowania tej uchwały do realiów, może być bardzo istotny.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za tak wyczerpującą odpowiedź.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To był dopiero wstęp… 

I dziękuję.”. 

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

„Znamy Pana możliwości. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński i potem ad vocem.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

odnośnie tutaj interpelacji Pani Radnej, ja chciałem zwrócić uwagę na kilka zagadnień.  

Pierwsze to jest takie, że moja serdeczna prośba do Pani Radnej. W związku z tym, że Pani tutaj 
reprezentuje bardzo często wystąpienia Rady Osiedla, żeby Państwo w końcu, że tak powiem, zaczęli nam 
(…) przestawiać te dokumenty, na które się powołujecie – bo tym razem już Pani tutaj pisze, że  
«dysponując także opinią także innego rzeczoznawcy majątkowego» (i tutaj jest biegły sądowy powołany) 
– żeby te osoby miały pewną odpowiedzialność i w końcu pod tymi dokumentami, na które Państwo się 
powołujecie, po prostu się pod nimi podpisywały, wtedy my również będziemy mogli zabrać opinię w tej 
sprawie. Natomiast w chwili obecnej wnioskowałbym, żeby (…) jednak Pani tego nie robiła i nie podważała 
jednak opinii, które są przygotowywane w oparciu o przepisy i etykę zawodową rzeczoznawcy 
majątkowego, bo przypomnę tutaj jakby genezę powstania tych opinii. 

Pierwsza opinia dotycząca wartości gruntów w rejonie wysypiska odpadów była wykonana po tym,  
jak Państwo podczas zebrań z mieszkańcami mówiliście o tym i w jaki to drastyczny sposób nastąpił 
spadek wartości terenów w całej dzielnicy – w związku z powyższym to opracowanie jest bardzo szerokie.  
I chciałbym zauważyć, że rzeczoznawca majątkowy – zatrudniony w Biurze Rozwoju Miasta – robi  
to opracowanie w oparciu o wszystkie transakcje w Bielsku-Białej jakie były (...). Dlatego w związku  
z powyższym naprawdę widać tam wyraźne trendy, są wzięte lata od 2007 roku. I to pokazuje, w jaki 
sposób realnie kształtują się ceny gruntów, a nie takie, jakie to jest wyobrażenie na ten temat. To jest 
pierwsza sprawa. 

Natomiast druga sprawa i tutaj trzeba rozróżnić te dwie kwestie, bo czym innym jest opinia dotycząca 
wartości gruntów na podstawie cen transakcyjnych, a zupełnie czym innym jest prognoza skutków 
finansowych, która jest przygotowywana w związku z tym, że planujemy zmianę planu miejscowego w tym 
terenie. Otóż chciałbym zauważyć, że do tej pory na tym terenie, tej strefy aktywności gospodarczej,  
w terenach przeznaczonych przez przemysł, rzeczoznawca majątkowy w momencie jak szacował koszty 
odszkodowań, potencjalnych oczywiście, jakie są możliwe w tym terenie, musi porównywać tereny  
z innych stref przemysłowych. W związku z powyższym proszę się nie dziwić, nie jest niczym dziwnym,  
że porównujemy się tutaj z Wapienicą, z Komorowicami i również z tym terenem. I Szanowna Pani,  
nie mogę (...) tutaj odnieść wrażenia, że próbujecie Państwo udowodnić na siłę, że zmiana planu 
miejscowego nie pociągnie żadnych odszkodowań dla Gminy. Natomiast te odszkodowania są bardzo 
realne i trzeba o nich mówić. I nie mówimy tego po to, żeby umniejszać, nie wiem, potrzeby zmiany.  
Tą zmianę robimy, prace trwają, natomiast nie rozumiem, dlaczego już teraz, jeszcze przed wyłożeniem 
projektu planu, coraz częściej, że tak powiem, głoszone są coraz to bardziej odważne, takie powiedziałbym 
już teraz zarzuty skierowane do Miasta. Natomiast tutaj apeluję za Pani pośrednictwem, bo jest Pani byłą 
członkinią Rady Osiedla, żeby Państwo zapraszali Gminę do aktywnego udziału, dlatego że ciężko mówić  
o tym, że dialog został przerwany przez Ratusz w momencie kiedy Państwo nie zapraszacie nas  
na spotkania. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, znając Pana zaangażowanie i merytoryczne podejście do rozwoju układu 
komunikacyjnego naszego miasta, wypowiedź uwypuklającą kwestie zagrożenia bezpieczeństwa,  
a pomijającą istotę zagadnienia, czyli budowę obwodnicy przewidzianej zresztą w miejscowym planie 
zagospodarowania, z próbą wykorzystania możliwości wspólnego z Generalną Dyrekcją przedsięwzięcia, 

traktuję jako polemikę z gatunku przekornej. 

Natomiast wracając do kwestii rowerowych, chciałem tylko zwrócić uwagę, że są również inne rankingi,  
a w tym rankingu brały udział miasta, które zgodziły się w nim wziąć udział, niektóre się nie zgodziły. 
Patrząc na kryteria, jakie tam zastosowano, można wyciągnąć wnioski, że stosunkowo małym nakładem sił 
i środków możemy, kolokwialnie mówiąc, sporo zapunktować, tak aby w przyszłym roku wypaść znacznie 
lepiej.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Wszyscy trzymamy kciuki, aby w tych rankingach wypaść jak najlepiej. 

Bardzo proszę – ad vocem – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja tutaj chciałem się jeszcze odnieść ad vocem do wypowiedzi Pana Prezydenta Kamińskiego, bo tutaj tak 
przysłuchuję się...”. 

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

„Tylko to nie był do Pana skierowany ad vocem. Tylko przypominam, że procedura jest taka, że ad vocem 
odpowiada się: adresat do odbiorcy. A Pan włącza się do tej dyskusji z boku...”. 

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

„Wobec tego do wypowiedzi.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Akurat w interpelacjach to nie jest przewidziane i proszę się zapoznać, natomiast nie będę Panu zamykał 
ust, rozumiem że Pani Radna nie jest w stanie sama polemiki prowadzić. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja tylko jedno zdanie, bo tutaj mam pewne wątpliwości. W sytuacji, kiedy operat szacunkowy...”. 

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

„Czyli pomogę Panu: w kwestii formalnej.”. 

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

„Dobrze Panie Przewodniczący, bo dłużej tutaj będziemy rozwodzić się nad kwestiami formalnymi...”. 

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

 „Ale ja prowadzę obrady, proszę kontynuować wypowiedź.”. 

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

„…natomiast ja chciałem jedno czy dwa merytoryczne zdania powiedzieć. Mam wątpliwości tego rodzaju, 
że uważam, że pracownik Biura Rozwoju Miasta, pracownik Urzędu Miejskiego jednak nie powinien  
w mojej ocenie wykonywać operatów szacunkowych – bo opinia w przedmiocie wartości gruntu jest  
w istocie operatem szacunkowym, jest sporządzana w formie operatu – bo w takiej sytuacji kwestia 
niezależności i bezstronności może być tutaj narażona na szwank. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
jednoznacznie tutaj wskazuje kwestie związane ze standardami zawodowymi. Tak że lepiej byłoby,  
dla zachowania pewnej czystości, bezstronności i transparentności, żeby te operaty szacunkowe były 
wykonywane przez niezależne podmioty. 

Dziękuję.”. 

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

„Pan Prezydent pewnie odpowie, ale Biuro Rozwoju jest niezależną od Miasta, poza finansowaniem, 
instytucją. 

Natomiast też jest ad vocem – Pani Barbara Waluś. Może Pani Radnej najpierw udzielę głosu, żeby Pan 
Prezydent odniósł się do wszystkiego. 

Proszę bardzo Pani Radna.”. 
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Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
W części wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„...czy nie chciał udzielić głosu Panu Radnemu Łosiowi, to ja się w dyskusję włączę. A więc jeżeli chodzi 
o...”. 

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

„Pan Radny się wypowiedział.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„...to opracowanie nasze – tzn. tym, którym dysponujemy – tj. biegły sądowy 2015 roku. Jeżeli Pan 
Wiceprezydent nie miał okazji się z tym zapoznać, to owszem Panu przedłożymy.  

A poza tym myślę tak, że nic złego nie widzę w tym, że współpracuję jako Radna razem z Radą Osiedla. 
Myślę, że jestem przykładem i dla innych Rad, bo to jest nasz wspólny problem uważam, tak że...  
A odnośnie tych...”. 

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

„Takich zarzutów nie było.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„...wartości odszkodowań, to zrobiła to spółka: Klatka i Spółka – zresztą było to...”. 

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

„Przepraszam, kto? – bo nie dosłyszałem.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„...to było dołączone do mojej interpelacji.”. 

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

„Ale nazwę, bo...”. 
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Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I dlaczego akurat Biuro to robiło z Katowic, a już w Bielsku już nie było żadnego. I (…) było tam 
przytoczone, te kwoty odszkodowań – to Pan Prezydent bierze to chyba za miarodajne. A Pan H_____ nie 
ma w dalszym ciągu na działalność „prowadzenie kruszarni” – to nie rozumiem, dlaczego systematycznie 
wozi tam duże kamienie na swój teren. Czyli chyba żeby podwyższyć wartość tego odszkodowania.  
Nie wiem. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie odnieść się do tych wypowiedzi – może być trudno. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja bardzo króciutko.  

(...) Pani Radna, więc w pierwszej kwestii – otóż chciałbym zauważyć, że Urząd Miejski nie wykonuje 
operatów szacunkowych przez pracowników zatrudnionych. To jest prognoza skutków finansowych 
uchwały – taka prognoza jest robiona jako załącznik nr 2 do każdego planu, który Państwo uchwalacie  
na tej sali. To jest pierwsza sprawa. I to nie są operaty szacunkowe.  

Druga sprawa. Opinia – a nie operat szacunkowy – wcześniej wykonywana przez również tego samego 
rzeczoznawcę majątkowego, który jest zatrudniony w Biurze Rozwoju Miasta, była tylko zrobiona po to, 
żeby poznać realne ceny, jak się kształtują dla dzielnicy Lipnik w oparciu o wszelkie operaty,  

a nie o wybraną próbę, jak to jest zazwyczaj przedstawione przez innych rzeczoznawców na podstawie 
powiedzmy 15 transakcji. Więc dlatego nie widzę potrzeby żeby tutaj deprecjonować tego typu 
opracowań, zwłaszcza [że] były one robione na potrzeby wewnętrzne i tylko wyłącznie w związku z tym, 
że Pani Radna poprosiła o te dokumenty, to ona takie dokumenty otrzymała. Pozostałe operaty  
– są rzeczoznawcy wybierani w drodze przetargów. I tutaj to jest jakby pierwsza kwestia.  

Natomiast w odpowiedzi do Pani Radnej. Szanowna Pani, wnioskuję tylko o to, żeby Państwo nie 
powoływali się na rzeczoznawców, którzy nie wiem czy właśnie przedstawiają te opinie Państwu jako 
dokumenty, dlatego że te, którymi ja dysponuję, są bez podpisów. I myślę, że – nie wiem czy Państwo 
macie taką jakby zgodę tych osób, żeby powoływać się na te dokumenty. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo, bardzo proszę – bo cały czas odzywa się ten sam telefon komórkowy, nie wiem czyj – 
bardzo proszę, kultura jednak wymaga, żeby w czasie sesji wyłączać telefony komórkowe.”. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 4 porządku obrad, tj. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych 
gości. Według ustalenia wcześniejszego Pan Poseł Jerzy Jachnik chciał zabrać głos. 

Bardzo proszę Panie Pośle, zapraszam.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

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

otóż moje pytanie będzie skierowane przede wszystkim do Państwa Radnych, a dotyczy konkretnie 
podatków od nieruchomości, a w szczególe podatków od piwnic, strychów i tych wszystkich pomieszczeń 
związanych z budynkami.  

Otóż uchwałą Rady Miasta z 2016, 2015 i w tej chwili z roku 2017 wynika, że piwnice w budynkach 
mieszkalnych o wysokości powyżej 2,20 – z wyjątkiem powierzchni zajętej na cele związane z działalnością 
gospodarczą – opłaca się tam 0,35 zł za metr. Zatem z tego jest prosty wniosek, że skoro w uchwale nie 
ma piwnic do 2,20 czy strychów do 2,20 to podatku się za nich nie płaci. Państwo jednak w decyzjach 
powołujecie się na druk z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli ustawy z ‘91 roku i naliczacie 
podatki od (…) 1,40 m do 2,20 [m]; liczy się to w połowie metrów w stosunku do pomieszczeń 
mieszkalnych.  

Otóż ja chciałem przypomnieć jedną rzecz, co mówi ustawa o opłatach i podatkach lokalnych. Otóż ustawa 
mówi podstawową rzecz: co się zalicza do powierzchni mieszkalnej, jak się liczy oprócz mieszkań 
powierzchnie, które mają 1,40 m do 2,20 i poniżej 1,40 (…) i podaje się jeszcze kwoty maksymalne, 
natomiast wysokość tych opłat w tym zakresie co roku podejmuje się uchwałą Rady Miasta i one nie mogą 
być wyższe, one mogą być niższe.  

Zatem skoro Państwo nie podejmujecie w uchwale kwot piwnic czy strychów do 2,20 to, to wskazywałoby 
zgodnie z (…) zasadą logicznego rozumowania, że poniżej tej powierzchni Państwo po prostu obywateli  
z tych opłat zwalniacie. To z kolei prowadzi do sytuacji, że podatki dotyczące w wydawanych decyzjach 
rokrocznie od trzech lat są niewłaściwie w stosunku do mieszkańców pobierane.  

Ja nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi. Konsultowałem tę sprawę i z prawnikami, i z innymi burmistrzami, i (…) 
byłymi Radnymi – każdy po przeczytaniu tej uchwały Państwa jednoznacznie odpowiadał «tak, do 2,20 się 
opłat nie powinno pobierać». Uchwałę na przyszły rok czy w tym roku można jeszcze skorygować, ale  
co z uchwałami 2015 i 16, które już przeszły?  

Zatem konkludując, moje osobiste stanowisko jest takie, że powinniście Państwo przemyśleć, jaką uchwałę 
podjęliście, a co za tym idzie, że nienależycie pobieracie podatki od pomieszczeń piwnicznych, strychów 
itd. To tyle w tym temacie proszę Państwa. 

Teraz z kolei prośba do Pana Prezydenta – sprawa dotyczy Straży Miejskiej. Otóż Straż Miejska w moim 
przekonaniu – i myślę również w Państwa Radnych i Pana Prezydenta – ma ułatwiać życie obywatelom  
i być dla nich przyjaźnie nastawionym. Tymczasem Straż Miejska w dalszym ciągu urządza sobie polowanie 
mandatami na kierowców. Ja rozumiem, że jeśli samochód blokuje, jest pozostawiony celowo dłużej itd.  
– tak że ja się z tym zgadzam. Ale nie może być tak – na przykład w tej chwili takim okręgiem najbardziej 

napastliwych Strażników jest ulica Cieszyńska koło Sądu Okręgowego – gdzie potrafi przyjechać pojazd  
do sklepu żeby wyładować cokolwiek, stoi tam, dosłownie jeszcze kierowca nie zdąży wysiąść, a już jest 
Strażnik i mu daje mandat. Myślę, że to nie jest przyjazne nastawienie Straży Miejskiej do mieszkańców 
Panie Prezydencie. I tu jest prośba żeby jednak zwrócić uwagę żeby się Straż Miejska zajmowała 
właściwymi problemami, bo po to ona jest i wydaje się na nią niemałe pieniądze. 

I jeszcze jedna prośba, prosiłbym o odpowiedź mi na piśmie, jaka jest ilość administracyjnych 
pracowników Straży Miejskiej do całkowitej ilości pracowników. Chciałbym wiedzieć po prostu, jaki procent 
pracowników Straży Miejskiej pracuje umysłowo, a jaki jest w rzeczywistości na drodze.  
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Również prosiłbym – Państwa Radnych szczególnie i Pana Prezydenta – aby zastanowić się nad sposobem 
pobierania opłat w tej chwili za miejsca parkingowe, bo reguła jest taka, że parkingowego nie ma, 
człowiek na przykład idzie na pocztę czy coś, przychodzi, ma kartkę z mandatem. Oczywiście wtedy role 
się odwracają. To ten kierowca musi szukać parkingowego żeby mógł uiścić opłatę, żeby on cofną mandat, 
a to wszystko też trwa. Zatem wydaje mi się, że ten poprzedni system był lepszy, nie wiem czy doskonały, 
był lepszy. Ja wiem o co chodzi – chodzi o to, że część kierowców uciekało i w związku z tym Państwo  
to postanowiliście ukrócić. Ale tu znowu mówię, Państwo jesteście Radnymi z wyboru obywateli i stąd 
prośba, że musicie być też przyjaźni dla obywateli. Tak że nie dociskać im ciągle śruby, bo za niedługo 
będą wybory i oni nas wszystkich zweryfikują. Pomyślcie o tym. 

Chciałbym jeszcze jedno zdanie – i tu jest prośba już osobista do Pana Prezydenta – aby przekazać  
i do biura poselskiego odpowiedź na pytania, które postawiłem, dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej, 
bowiem na następnej sesji chciałem się temu tematowi dość szczegółowo przyjrzeć, bowiem uważam,  
że w tej sprawie jest bardzo dużo nieprawidłowości, jeśli nie nawet jakichś specjalnych układów. Ale to już 
na następnej sesji. 

I ostatnie zdanie. Proszę Państwa, ponieważ dzisiaj będziecie rozmawiać na temat tzw. smogu, to ja się 
zgadzam z Panem Prezydentem, że sprawę trzeba stosować pozapolitycznie, a to z innych powodów. 
Proszę Państwa, łatwo jest kupić piece i je dotować w zależności od zasobności Miasta, tylko te piece 
potem trzeba opalać. Proszę Państwa musicie wziąć pod uwagę, że od średniej zarobków wzwyż człowieka 
stać na ten opał. A ja się pytam: Co z tymi, co nie stać bądź są na emeryturze, są sami? Zatem ten 
problem samego wprowadzenia zakupu piecy itd., on naprawdę nie rozwiąże sprawę. Zatem stosowanie 
przymusu w tym zakresie jest bardzo niebezpieczne. Poza tym nie chcę tu przesadzać, ale smog jest  
od 40. lat (…). Szczerze mówiąc to sam nie wiem, co mam o nim sądzić, więc nie będę się wypowiadał, ale 
prośba do wszystkich Państwa: naprawdę, jeśli to (…) będziecie traktować, to należy się zastanowić  
– to już jest rola państwa prawie, nie Państwa Radnych, tylko państwa polskiego – przede wszystkim 
program i jakie oleje się powinno stosować czy gaz. Pamiętacie Państwo jak był promowany olej opałowy, 
ludzie robili instalacje i potem na tym zbankrutowali – żeby się nie okazało, że dzisiaj przejdziemy na gaz, 
a za chwilę gaz będzie taki drogi, że będziemy zmieniać znowu na co innego. Zatem przede wszystkim (…) 
to musi być jakaś rola państwa w tym zakresie. Natomiast Państwo Radni w danych lokalnych 
społecznościach musicie pomyśleć o tym, jak ludzie to wytrzymają finansowo, bo ja mam co do tego 
wielkie wątpliwości. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Pośle. 

Zanim może Pan Prezydent się odniesie, ja też sobie pozwolę, bo tutaj było pytanie do Radnych, à propos 
uchwały, a za chwilę Pan Poseł raczył się powoływać na decyzję. Więc Rada uchwala uchwałę, decyzję 
wydaje całkiem inny organ i jeżeli tutaj są jakieś zastrzeżenia… Na podstawie uchwały, natomiast  
za decyzję Rada nie odpowiada, ale oczywiście powinno się im przyglądać.  

Co do ostatniego punktu i smogu, że: «obciążenia, wydatki na opał, nawet tych zmodernizowanych 
pieców, to jest dodatkowy wydatek dla osób mniej uposażonych» – nazwijmy to tak – znamy ten problem, 
widzimy go i w wielu miastach już też się tym Rady i Prezydenci zajmują. To tyle. 

Panie Prezydencie, bardzo proszę o odniesienie się.”. 

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

„Szanowny Panie Pośle,  

oczywiście na niektóre pytania dostanie Pan odpowiedź na piśmie, natomiast dwie sprawy chciałem 
poruszyć. 

Bezpłatna pomoc prawna. Napisałem pismo, odpowiedź (…), powinien Pan dostać już to pismo, bo ono 
wyszło. Chcę powiedzieć, że są problemy, bo tam za dużo chętnych nie ma w tej sprawie, żebyśmy  
tu mieli jasność. Kolejki nie ma, chętnych którzy się biją o to. (…) Ale jest wszystko ustalone i wszystko  
u nas funkcjonuje w mieście, mimo jak powiedziałem różnych problemów.  
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Sprawa – ciągle wraca – smogu i niskiej emisji; to już tu Kolega Michniowski również mówił. Są pewne 
działania, które Miasto robi, powinno robić i nie tylko nasze Miasto i nie nasza Gmina. Ale jest ściana  
w pewnym momencie i tutaj jest problem legislacji. I tu niestety (…) jest sprawa Sejmu. Ja chcę 
przypomnieć tylko, że (…) do niedawna był problem Huta Trzyniec nas tu zasypywała różnymi 
dziadostwami. Nie ma problemu, bo w Czechach nie wolno sprzedawać kotłów poniżej klasy 5. i nie wolno 
sprzedawać mułów i flotów. I to jest kwestia nie Miasta, bo Miasto nie ma takiej możliwości; nawet nie 
wiem, czy województwo – chyba nie ma takiej możliwości żeby zakazać. Natomiast zakazać sprzedaży 
flotów, mułów i pieców poniżej klasy 5. i już 50% niskiej emisji mamy z głowy po prostu. Ale póki tego nie 
będzie i będziemy dalej muły sprzedawać i floty, to nie dziwmy się, że ludzie będą tym palić, bo to jest to, 
co Pan powiedział, kwestia środków.  

I druga sprawa – sprawa kosztów gazu. Trzeba tu pomyśleć, jeśli faktycznie chcemy walczyć z tą niską 
emisją w kraju, bo to nie jest tylko problem Bielska-Białej czy Śląska, bo to w całej Polsce się odbywa ten 
problem, łącznie z Warszawą – przecież Warszawa też ma problemy – trzeba by pomyśleć o jakiejś 
właśnie, nie wiem, czy o rekompensacie, czy może pomyśleć o cenie gazu, bo to rozwiązuje problem. 
Tylko to już nie jest ani szczebel miejski, ani wojewódzki, tylko szczebel centralny – Sejmu, Senatu. (…)  
Bo albo walczymy naprawdę, albo tylko robimy sympozja, dyskutujemy, towarzystwa powołujemy, a dalej 
będziemy flotami palić i mułami, i piecami starej generacji, albo zrobimy to, co w Czechach zrobiono  
– zakazano i nie ma tematu tam w tej chwili. Moim zdaniem wiele pozornych działań jest tylko, a nie stać 
nas na jakieś takie legislacyjne działania bardzo, bardzo aktywne. Skończyć ze sprzedażą starej generacji 
kotłów, skończyć ze sprzedażą flotów i mułów – i wtedy inna rozmowa jest. A tu (…) cały czas pozwalamy 
żeby te elementy, które są bardzo znaczące, jeśli chodzi o niską emisję, dalej funkcjonowały w kraju.  
I przy pomocy stowarzyszeń, sympozjów, apeli nic nie zrobimy przecież – to nic nie zrobimy. I cena gazu 
oczywiście. To byłaby sprawa. 

Ilość pracowników administracyjnych – dostanie Pan; oczywiście minimalna tam jest. To Pan dostanie. 

Podatki – nie wiem, to wyjaśnimy sobie tę sprawę. Dzisiaj nie odpowiem Panu na to. 

Straż Miejska. Straż Miejska jest sprzyjająca mieszkańcom i chcę powiedzieć, że jakieś tam zakładanie tych 
blokad to jest margines zupełnie i w ogóle to są w tej chwili incydentalne sprawy. Natomiast nie można 
pozwolić na to, jeśli ktoś uporczywie – a mamy takich tutaj klientów, którzy uporczywie naruszają ustawę 
o ruchu drogowym, którzy kpią sobie wręcz z mandatów, mówią «mnie stać na to i będę płacił mandaty»; 
mamy takich klientów. I wielu takich do sądu idzie wreszcie, bo mówi, że go stać na płacenie mandatu  
i dalej narusza zasady bezpieczeństwa po prostu. Żeby daleko nie [szukać], mamy tu ulicę Stojałowskiego, 

gdzie w pewnym momencie chodnika praktycznie nie ma albo jest bardzo wąski i stoją samochody na całej 
długości chodnika – kobiety z wózkiem, z dziećmi muszą ulicą chodzić. To tego tolerować nie można  
po prostu. Mamy park Włókniarzy, w którym codziennie praktycznie mandaty są płacone i dalej ludzie 
wjeżdżają do parku i na terenie parku (…) parkują, mimo że mówimy «nie wolno, zakazy są».  
Tak że Panie Pośle, naprawdę polowania nie ma – i to jest, jak powiedziałem, margines. Pan zobaczyłby, 
co w ciągu doby ta Straż Miejska robi, to jak powiedziałem blokada to jest w ogóle margines działania,  
to tam w tej chwili to są incydentalne sprawy, natomiast naprawdę mamy bardzo dużo do działania. I jeśli 
dzisiaj Bielsko-Biała - Komenda Miejska została oceniona najwyżej w województwie śląskim i miasto 
Bielsko-Biała zostało uznane za najbardziej bezpieczne w województwie śląskim, to jest to również  
m.in. współpraca – i to zostało podkreślone wyraźnie na naradzie rocznej Policji – jest to bardzo dobra 
współpraca właśnie Policji z Miastem i ze Strażą Miejską, bo są wspólne patrole. Ilość przestępstw, która 
maleje i ilość przestępstw (…) gdzie są wykrywani ci, którzy dokonali tych przestępstw, to jest w dużej 
mierze zasługa również Straży Miejskiej i jak powiedziałem dobrej współpracy z Policją. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2016.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 stycznia 2017 r. 
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania 
zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata w IV kwartale 2016 r. 

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

„Realizujemy dalej porządek obrad – punkt 5 mamy już za sobą, ponieważ przenieśliśmy go do punktu 2a. 

Przechodzimy do punktu numer 6, tj. Sprawozdanie Nr 53 – sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
12 stycznia tego roku z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2016. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w IV kwartale 2016 roku Pan Prezydent podjął 74 zarządzenia w zakresie zagospodarowania 
nieruchomościami gminy i miasta na prawach powiatu, w tym: 30 dotyczyło sprzedaży lokali mieszkalnych, 
20 to ustanowienie służebności, 4 dotyczą sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, 18 z tych 
zarządzeń to zarządzenia podjęte w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i 2 z zarządzeń,  
to zarządzenia dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz gminy. 

Bardzo proszę o przyjęcie tego sprawozdania.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że (...) nad tym sprawozdaniem obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska i zostało to sprawozdanie przez Komisję przyjęte. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta. 

Rozumiem, że Pani Radna Waluś nie głosowała czy... – nie działa.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„...do wypowiedzi.”. 

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

„A zgłosiła się Pani?”. 
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Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Nic tutaj nie... To bardzo mi przykro, to widocznie… Proszę o sprawdzenie, czy Pani Radnej działa 
sprzęt.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Dziękuję bardzo.  

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, Druk Nr 492: Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Biura Rady.”. 

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

„Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Radni, 

jest to projekt uchwały, który jak gdyby porządkuje sprawę aktualizacji naszego Statutu. W grudniu 2016 
podjęliście Państwo kolejne zmiany do Statutu. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych zakłada,  
że uchwały powinny być aktualizowane w postaci tekstu jednolitego po wprowadzonych zmianach, więc 

przedstawiamy propozycję zaktualizowania naszego Statutu w formie tekstu jednolitego. 

Uchwała ta w formie obwieszczenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i obowiązuje z dniem podjęcia. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka z przeznaczeniem  
na likwidację skutków klęski żywiołowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 493, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Ustka z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej. 

Jako wnioskodawca tej uchwały chciałem – co już było omawiane na Komisjach – przypomnieć,  
że początkiem tego roku duży kataklizm nawiedził Ustkę, nasze miasto partnerskie. Są duże zniszczenia, 
niespotykane od wielu, wielu lat i zaproponowałem Szanownej Radzie, aby poza tym, że kultywujemy 
nasze partnerstwo, odwiedzamy się, wymieniamy się doświadczeniami, tudzież promujemy swoje własne 
atrakcje turystyczne na swoim własnym terenie, żeby też w momencie potrzeby być razem z nimi.  

Kwotę, którą ustaliliśmy na Prezydium, między Klubami, to jest 50 tys. Ona oczywiście nie pozwoli  
na naprawienie wszystkich zniszczeń, które są wyjątkowo, wyjątkowo duże, ale będzie gestem solidarności 
między naszymi miastami. 

Dodam też, że opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej oraz Komisji Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej są pozytywne. 

Bardzo Państwa Radnych proszę o poparcie tej uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie... 

Bardzo proszę – Pani Radna... Myślałem, że Pani Radna się zgłasza do głosu. 

W takim razie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie i bardzo dziękuję za poparcie mojego wniosku.”. 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punktu numer 9, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok – wersja II. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 29 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tym projektem uchwały w wersji II proponuje się następujące zmiany w budżecie, mianowicie: 

 Proponuje się wprowadzenie środków niewykorzystanych w ubiegłym roku z uwagi na skomplikowaną 
procedurę przetargową dotyczących zadania, które realizuje Miejski Zarząd Dróg „Rozwój 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” – są to środki unijne. 

 Wprowadzenie do budżetu środków, wyższych dochodów, które będą realizowane przez BBOSiR.  

 Jak również wprowadzenie środków, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku – dotyczy  
to Geodezji – na zadanie współfinansowane ze środków unijnych; tego nie było w pierwszej wersji. 

 Ponadto w związku z tym, że została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Realizacja zadań 
Instytucji Pośredniczącej RIT” również jest konieczność wprowadzenia środków po stronie dochodów  
i wydatków do budżetu. 

 Zwiększenia dotyczą również działu „Pomocy społecznej”, m.in. ze zwrotów niewykorzystanych 
dodatków energetycznych, jak również środki, które nie zostały wykorzystane na realizację projektu 
„Efektywniejsze usługi opiekuńcze”.  

 W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej są to odszkodowania – jest to wypłacone 
przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony sprzęt na realizację projektu „Internet oknem na świat”. 

 W zakresie działu „Rodzina” mamy środki głównie związane z zadaniem dotyczącym podpisania umowy 
na projekt „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” z Regionalnego Programu Operacyjnego i wprowadzenie 
tych środków do budżetu miasta, jak również nienależnie pobrane dodatki wychowawcze. 

 Zwiększenie środków w zakresie „Gospodarki komunalnej” – dotyczy to gospodarowania odpadami  
i przeznaczenie tych środków na ten cel. 

 I ponadto zwiększenie wydatków z budżetu na łączną kwotę 6 775 383,15 zł – są to środki, które 
dotyczą zadań inwestycyjnych, m.in. w następujących działach: „Transporcie i łączności” na kwotę 
4 171.000 zł.  

 I w pierwszej wersji nie było „Rozbudowy ul. Stojałowskiego”. Ponieważ staramy się o dofinansowanie 
tego zadania z tzw. rezerwy subwencji ogólnej konieczne jest zabezpieczenie na tym etapie całości 
środków na finansowanie tego zadania; nie było tego w pierwszej wersji.  

 Również udzielenie pomocy, o której Pan Przewodniczący mówił – tego też nie było w pierwszej wersji, 
więc tutaj wprowadzamy te środki dla Ustki.  

 Ponadto chodzi o dokończenie zadań, które były w ubiegłym roku planowane inwestycyjne  
– m.in. przebudowa placu Niemczyka, jak również zapewnienie środków własnych na (…) zadanie (…) 
„Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego”. 

 A ponadto środki, które otrzymaliśmy na budowę kładki nad rzeką Białą pomiędzy Grażyńskiego  
a Komorowicką, które wpłacił Fiat Auto Poland. 

 W zakresie „Gospodarki mieszkaniowej” z kolei zwiększenie środków dotyczy zadania (…) przebudowy 
Domu Kultury w Mikuszowicach, w związku z dodatkowymi pracami koniecznymi do wykonania w tym 
zakresie. 

 W „Oświata i wychowanie” mamy zwiększenie środków niewykorzystanych w zakresie projektów 
unijnych w ubiegłym roku. Są to projekty, które realizują szkoły (…), głównie na to, że projekt jest 
realizowany w roku szkolnym i zahacza o dwa lata budżetowe. Wobec tego te środki należy po prostu 
przywrócić, ażeby mogły szkoły zrealizować zadania związane z dofinansowaniem. 

 W zakresie „Pomocy społecznej” proponuje się wprowadzić środki, które są przeznaczane  
na dofinansowanie zakupu czterech busów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy 
społecznej. 

 Jak również niewykorzystane środki na realizację projektów realizowanych przez „Podkowę”, przez 
projekt, który realizuje MOPS.  

 I niewykorzystane środki na „Efektywniejsze usługi opiekuńcze”, które również realizuje MOPS  
– przywrócenie tych środków w tegorocznym budżecie. 

 To samo dotyczy „Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej” – tutaj też niewykorzystane środki. 
Związane to jest z odszkodowaniem, które otrzymaliśmy na „Internet oknem na świat”.  
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 W zakresie „Gospodarki komunalnej” tutaj również są zadania, które w ubiegłym roku były realizowane 
i te środki dotyczą inwestycji:  
  kanalizacji sanitarnej – są to z ochrony środowiska, które musimy również wprowadzić, ponieważ one 
są środkami celowymi; 

  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – darowiznę otrzymało w ubiegłym roku, końcem roku, więc też 
należy to przywrócić zgodnie z wolą darczyńców na ten cel, na który zostały przeznaczone. 

 I w zakresie „Kultury” – tutaj mamy zwiększenie wydatków. Wynika to z tego, że jest zapotrzebowanie 
na większe dotacje na restaurację (…) obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  
i pozyskanie tych środków na finansowanie tego. Proponuje się przeznaczyć środki, tzw. wolne środki, 
które wprowadzamy do budżetu. 

 W zakresie projektów unijnych, które tutaj zwiększamy, zostały one wprowadzone do załącznika nr 4, 
gdzie mamy wszystkie projekty, które są finansowane z udziałem środków unijnych, więc jest zmiana 
tego załącznika.  

 Jak również, w związku z tym, że ZGM otrzymał dofinansowanie konieczne są zmiany dwóch 

załączników w zakresie dotacji, jak i w zakresie kosztów i przychodów tego Zakładu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja mam takie zapytanie. Ta druga wersja do uchwały, do Druku 491, pojawiła się w poniedziałek  

w skrytkach, więc na Komisji Budżetu owszem była omówiona, natomiast na Komisji oświaty nie.  
(…) Czy to muszą być te drugie wersje i tak późno? To jest jedno. A poza tym, czy to jest regułą,  
że co miesiąc są uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i drugie w sprawie zmian w budżecie miasta? 

Dziękuję.”.  

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

„Tak, to jest regułą, ponieważ (…) uchwały odzwierciedlają życie i bieżące przepływy finansowe – i jest  
tu Komisja Budżetu. Oczywiście tutaj ubolewam również z Panią Radną, że czasami dostajemy coś  
w ostatniej chwili, ale to jest też naszym obowiązkiem żeby reagować na takie sytuacje. Zgadzam się:  
im mniej, tym lepiej – natomiast nie da się pewnych rzeczy, informacji, które do nas przychodzą  
z zewnątrz, uniknąć. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie, chociaż nie wiem, czy ja byłem adresem… 

Nie odpowiedziałem do końca? To bardzo proszę dopytać jeszcze.”. 

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

„… materiały powinien Radny dostać tydzień przed sesją. 

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

„Tak nie jest, ale to jeżeli Pani sobie życzy przedstawię opinię prawną na piśmie. 

Czy Pan Prezydent się chciał odnieść do tego? Bo widzę, że (…) mowa ciała na to wskazuje.”. 

 
 

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

„My możemy oczywiście dawać tydzień wcześniej – tak normalnie to robimy – natomiast są sytuacje, 
przychodzą środki czy są sprawy, które wymagają żebyśmy podjęli bardzo szybko decyzję. I oczywiście 
możemy za miesiąc podjąć te wszystkie dzisiejsze decyzje – za miesiąc – tylko miesiąc czasu opóźni się 
wykonawstwo wielu spraw (…). Przecież nam chodzi o to, żeby operatywnie działać, a nie żebyśmy  
w sprawach formalnych się zagmatwali tutaj. Jak są środki, to trzeba te środki wykorzystać. Często  
od Wojewody przychodzą w ostatniej chwili – znaczy nie w ostatniej chwili, przychodzą po prostu  
i my normalnie je wprowadzamy; nikt nie wie, kiedy mamy sesję przecież. Zresztą inne są sytuacje i to nie 
jest wynik zaniedbania – to tłumaczyliśmy wiele razy. Każdą sprawę możemy omówić, dlaczego tak późno 
jest. Nie jest to wynik zaniedbania, tylko sytuacji, które życie przyniosło normalnie. (…) I możemy 
opóźniać o miesiąc działanie, ale myślę, że to nie jest w interesie miasta ani mieszkańców.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja chciałem tylko dodać, że Rada zajmuje się tylko tym, czym zechce się zająć – jeżeli nie pada żaden 
wniosek formalny. Zawsze może paść wniosek formalny – tu jestem w obowiązku Panią poinformować – 
aby Rada się nie zajmowała albo Komisja. Jeżeli taki wniosek padnie, to Komisja przegłosuje: albo się 
zajmie w takim trybie tą sprawą, albo nie. Jesteśmy niezależni i jako Radni, i Komisje zajmujemy się tym, 
czym chcemy. Przez wiele lat chcemy się zajmować sprawami, nawet tymi które są w ostatniej chwili, ale 
są ważne dla miasta i mieszkańców. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie. Dodam, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego i opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 497, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tu jest tylko jedna zmiana, dotyczy ona przeniesienia środków z „Ochrony środowiska” do działu 
„Bezpieczeństwo publiczne”. Chodzi o Straż Miejską z przeznaczeniem tych środków właśnie dla Straży 
Miejskiej na przeprowadzenie szkoleń pracowników dotyczących poboru próbek popiołu z palenisk, zakup 
sprzętu do poboru tych próbek i zakupu fotopułapek, jak również na realizację szkoleń. 

Dziękuję.”. 

 
 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dwie Komisje obradowały nad projektem tej uchwały, tj. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
i Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 498, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016, tj. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta uchwała oprócz oczywiście zmiany ogólnej kwoty dochodów, wydatków, jak i przychodów i rozchodów 
zawiera w zasadzie skutki zmian, które są zawarte w uchwale w sprawie zmian budżetu. Czyli wszystkie  
te zadania inwestycyjne, które są zadaniami wieloletnimi, są wprowadzone do tego projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

„Ja nie w kwestii, o której mówiła Pani, tylko zgłaszają mieszkańcy taką sugestię, że nie ma transmisji 
sesji, cały czas jest przerywany obraz, nie słychać. W związku z tym chciałabym faktycznie prosić  
o naprawę tego.”. 

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

„Tak, już tutaj interweniowałem u jednego z Panów. Mówił, że zakłóceń żadnych nie ma, ale niniejszym 
prosimy o sprawdzenie jeszcze raz. 

Dziękuję za tą informację.  

Wracamy do punktu, w którym jesteśmy, czyli podjęcie uchwały w punkcie 11. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Nie widzę więcej 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 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej 
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego  
z samorządowymi zakładami budżetowymi miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 490, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania  
i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku 
od towarów i usług związanego z samorządowymi zakładami budżetowymi miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie również Panią Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta uchwała ma związek z wprowadzoną oczywiście ustawą, obowiązkową centralizacją rozliczeń podatku 
VAT w miastach, w ogóle we wszystkich gminach w Polsce, w tym oczywiście w naszym mieście. I zgodnie 
ze zmianami, które zostały zawarte również w przepisach dotyczących ustawy o finansach publicznych, 

zakład budżetowy, który dotychczas samodzielnie rozliczał się z podatku VAT i otrzymał zwroty tego  
VAT-u, na podstawie tej dyspozycji, która została zmieniona w ustawie o finansach publicznych, zakład 
budżetowy może otrzymać z budżetu miasta, czyli z budżetu jednostki samorządu, środki finansowe 
wynikające z rozliczenia podatku VAT, z tym że wysokość tych środków nie może być wyższa niż 
wynikająca z ich rozliczenia, czyli z rozliczenia tego zakładu. I w związku z tym ta uchwał dotyczy jakby 
dwóch zakładów, które mamy: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Zostały w tej uchwale określone zasady zwrotu środków dla tych zakładów, oczywiście po ich uzyskaniu  
z Urzędu Skarbowego. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– opinia jest pozytywna. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy zatem 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 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13 porządku obrad, Druk Nr 494, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

15 stycznia weszły w życie dwie ustawy, które regulują nowy ustrój szkolny w obszarze jego struktury. 
Pierwsza – ustawa Prawo oświatowe i druga – Przepisy wprowadzające to Prawo oświatowe. W tych 
dokumentach określone są zasady zmiany istniejącego systemu szkolnego i w związku z tym przedstawiam 
Państwu dwa projekty uchwał dotyczące poszczególnych typów szkół, pojawiających się w ustawie.  

Ustawa ta, jedna i druga, obie ustawy określają precyzyjnie charakter zmian i określają także precyzyjnie 
sposób procedowania nad tymi zagadnieniami. Dziś więc przedstawiam Państwu dwa projekty uchwał 
intencyjnych, które po podjęciu przez Radę Miejską stają się projektem sieci, który wymaga dalszego 
działania prawnego – czyli kierowany jest ten projekt, który jest już prawem w sensie uchwały intencyjnej, 
ale jest projektem w sensie organizacyjnym, do urzędu Kuratora, który w ciągu 21 dni wydaje opinię.  
Ta opinia musi być pozytywna i wtedy te proponowane rozwiązania stają się z dniem 1 września prawem, 
tak że wtedy ta uchwał jest opiniowana także przez związki zawodowe. 

Ta procedura jest także ściśle określona, że całość tego procesu, określania nowej sieci według stanu 
organizacyjnego na 1 września 2017 i na 1 września 2019, powinna zostać zakończona do 31 marca  

2017 roku.  

Teraz, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to pierwsza uchwała dotycząca dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I w uchwale mamy poszczególne paragrafy, 
które tylko zapowiadają treść, która właściwe znajduje się w załącznikach, bo chodzi o miejsce 
funkcjonowania szkół. Sieć to jest po prostu wskazanie miejsca gdzie szkoła funkcjonuje. Ilość tych 
załączników określa jakby także zapis ustawowy, ponieważ za każdym razem – chociaż treść jest 
porównywalna – dotyczy to punktu odniesienia. Raz mówimy o szkołach podstawowych, raz o szkołach 
gimnazjalnych, raz o szkołach ponadgimnazjalnych, ale przeplatają się one w tych zestawach adresowych, 
ponieważ za każdym razem, zgodnie z ustawą, sieć musi być powtarzana, mimo że dotyczy tych samych 
szkół. 
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Istotą wprowadzanych zmian – tutaj (…) mówimy o systemie, jak gdyby zmieniającym systemie szkolnym, 
to jak Państwo wiedzą, jest mowa o wygaszaniu gimnazjów i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej; 
to na poziomie tej uchwały, o której teraz mówię. I druga uchwała, która jak gdyby w generaliach dotyczy 
tych samych zamierzeń, ale szkół, które są dziś ponadgimnazjalnymi i będą szkołami ponadpodstawowymi 
w trybie ustawowym, to tamta zmiana będzie dotyczyć tylko pojawienia się w miejsce zasadniczych szkół 
zawodowych nowego typu szkoły, branżowych szkół pierwszego stopnia. Ale o tym powiem  
w odpowiednim czasie.  

I teraz gdyby analizować tą przygotowaną sieć, która jest w dalszym ciągu projektem sieci do analizy  
– tak jak wcześniej wspomniałem – mówimy o wykorzystaniu zapisów ustawowych do takiego 
przekształcenia sieci szkolnej, żeby po pierwsze zachować dotychczasowe obwody szkolne, a więc nie 
wywoływać konieczności przemieszczenia uczniów. I drugie, żeby zachować dotychczasową kadrę 
nauczycielską, tak żeby ten czas dwuletni, czas przejściowy, kiedy będą jeszcze funkcjonować klasy szkół 
gimnazjalnych, żeby jak najbardziej optymalnie zagospodarować i budynki, i kadrę nauczycielską,  
i w jak najlepszych warunkach żeby mogły funkcjonować oddziały przekształcanych szkół podstawowych, 
czyli klasy siódmej, która pojawi się we wrześniu 2017 roku i funkcjonujących w dalszym ciągu,  
aż do sierpnia 2019 roku (…) klas gimnazjalnych, bo w dalszym ciągu one będą funkcjonować.  

Najbardziej przejrzysty, z uwagi na ten charakter zmian, jest załącznik nr 6 – gdyby Państwo byli łaskawi 
tam zajrzeć w tej chwili. W załączniku numer 6 mamy określone miejsca funkcjonowania szkół, a jakby  
w tle te zmiany, na które chciałbym teraz skupić Państwa uwagę.  

Wygaszanie gimnazjów. Ta technika polega na generalnie albo przekształcenie szkół gimnazjalnych  
w szkoły podstawowe, albo włączeniu tych szkół w istniejące szkoły podstawowe bądź szkoły licealne,  
a także w niektórych wariantach, gimnazjum można zamienić czy przekształcić w szkołę branżową.  
W tej propozycji – jak Państwo zwrócili uwagę – w niektórych załącznikach też o tym mówimy  
w kontekście szkół specjalnych, ponieważ wygaszają te typy gimnazjalne szkół specjalnych i w niektórych 
przypadkach są one także przekształcane w szkoły branżowe; chodzi tu o np. szkołę specjalną  
w Wapienicy. 

I teraz poszczególne punkty tego załącznika. Mamy takie gimnazja, które funkcjonują w budynkach,  
w których równolegle funkcjonują szkoły podstawowe, jako osobne byty. Istotą reformy, przypominam 
Państwu, jest przekształcenie dzisiejszych szkół 6-letnich podstawowych w 8-letnie, ale docelowo mówimy 
o rozpoczęciu procesu, który zakończy tę restrukturyzację sieci dopiero w 2021 roku. Dzisiaj mówimy  
o rozpoczęciu tego procesu od września 2017, kiedy nie ma naboru do pierwszych klas gimnazjów i (…) 

klasa szkoły podstawowej szósta staje się siódmą i pozostaje w szkole.  

Więc wracam do załącznika nr 6. Punkt pierwszy określa takie miejsca gdzie gimnazja funkcjonują  
w jednym budynku ze szkołami podstawowymi, ale nie tworzą z nimi zespołu (Gimnazjum 4, Gimnazjum 7, 
Gimnazjum 8) i z dniem 1 września w tym projekcie sieci zostają włączone do szkół podstawowych, które 
znajdują się w tym samym budynku. I odpowiednio: Gimnazjum 4 – Szkoła Podstawowa nr 13,  
Gimnazjum 7 – Szkoła Podstawowa nr 25, Gimnazjum nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 37. W tabelach macie 
Państwo adresy, gdyby ktoś nie pamiętał gdzie ta szkoła jest zlokalizowana (…). I tutaj, zgodnie  
z zapisami ustawowymi, mamy punkt „wskazania”, od kiedy te nowe ciało strukturalne funkcjonuje.  

W drugim przypadku mówimy o takich gimnazjach, które już dziś tworzą zespół razem ze szkołą 
podstawową bądź z inną szkołą. I tutaj proponujemy: 

▪ W przypadku Gimnazjum nr 2, które dziś funkcjonuje w tym samym budynku w ramach Zespołu Szkół 
z Asnykiem – mówiąc w skrócie – włączenie tego Gimnazjum w skład Liceum.  

▪ W drugim przypadku Gimnazjum nr 5, które funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnego – włączenie do Szkoły Podstawowej, która w ramach tego Zespołu funkcjonuje, czyli 
Szkoły Podstawowej Nr 18.  

▪ W przypadku Gimnazjum nr 22 – włączenie do funkcjonującej w Zespole Szkoły Podstawowej nr 23. 

▪ W przypadku Gimnazjum Dwujęzycznego – włączenie do funkcjonującego w ramach Zespołu Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w ramach tego Zespołu. 

▪ Podobnie w przypadku Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – włączenie do Szkoły 
Podstawowej nr 36, która funkcjonuje w ramach tego Zespołu. 

▪ Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – włączenie do Szkoły 
Podstawowej nr 38, które funkcjonują w ramach tego Zespołu.  

Te rozwiązania ustawowe pozwalają zachować te elementy jak gdyby bezpieczeństwa dla uczniów i dla 
kadry nauczycielskiej, do momentu określenia, jak po zakończeniu restrukturyzacji – czyli we wrześniu 
2019 roku – będzie wyglądać stan jak gdyby demokratyczny i strukturalny szkół. 
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W trzecim zestawie mówimy o tych szkołach gimnazjalnych, które funkcjonują w odrębnych budynkach.  
I tutaj, zgodnie z tą zasadą ustawową, o której wcześniej wspominałem, dla zachowania tego 
optymalnego kierunku restrukturyzacji sieci i jak najbardziej spokojnego przekształcenia gimnazjów  
w szkoły podstawowe, proponujemy takie oto rozwiązania, łączące gimnazja ze szkołami podstawowymi, 
czyli gimnazja będą włączone w szkoły podstawowe, które funkcjonują w obwodach tychże szkół  
po to, żeby zachować dla rodziców dzieci tą samą jak gdyby stabilną sytuację dostępu dziecka do szkoły, 
czyli: 

▪ Gimnazjum nr 1 w obrębie Szkoły Podstawowej nr 33, 

▪ Gimnazjum nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 9; cały czas mówimy o włączeniu tych gimnazjów  
w strukturę, oczywiście z zachowanie oddziałów klas gimnazjalnych, aż do zakończenia funkcjonowania 
gimnazjów, czyli do sierpnia 2019 roku, 

▪ Gimnazjum nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 28, 

▪ Gimnazjum nr 11 – Szkoła Podstawowa nr 27, 

▪ Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi – Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna, 

▪ Gimnazjum nr 14 – Szkoła Podstawowa nr 29, 

▪ Gimnazjum 15 – Szkoła Podstawowa nr 32, 

▪ Gimnazjum 16 – Szkoła Podstawowa nr 3. 

Takie włączenie szkół gimnazjalnych do szkół podstawowych pozwala optymalnie wykorzystać także 
istniejącą sieć budynków, ponieważ jak Państwo pamiętają, nie zmienia się liczba dzieci poprzez zmianę 
strukturalną szkół, a więc tą samą grupę młodzieży musimy pomieścić w tych samych budynkach, tylko 
przypisując je do różnych typów szkoły. Pełny kształt ośmioletni dopiero będzie możliwy po przejściu całej 
procedury od klasy pierwszej. 

Dysponentem budynków, tak przekształconych szkół, będą dyrektorzy szkół podstawowych, do których 
włączamy gimnazja w tym projekcie sieci i to pozwoli dysponentowi budynku, jednej osobie, w taki sposób 
zaplanować zadania, że zgodnie z zapisami ustawowymi w sytuacji, kiedy w jednej części dzielnicy będzie 
możliwość zagospodarowania pomieszczeń, po braku naboru dla gimnazjów, dla klasy szkoły podstawowej 
będzie to możliwe – od tego zależeć będzie z jakiej części obwodu, jaka duża grupa dzieci funkcjonuje. 
Dzięki aktywności Wydziału Informatyki mamy mapy numeryczne, które dokładnie pokazują – jeżeli 
obywatele dopełniają obowiązku meldunkowego oczywiście – jaka kategoria dzieci, w jakim czasie 
możemy się spodziewać, w jakim obwodzie szkoły. To takie działanie pozwoli w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć te potrzeby społeczności lokalnej. Dyrektorzy tych szkół ze sobą już prowadzą rozmowy, 
ponieważ – tak jak wcześniej powiedziałem – terminy ustawowe są tutaj bardzo krótkie i zdecydowane,  
a do tego jeszcze dochodzą przepisy wykonawcze, których projekty już się pokazują, których działania 
dotyczące reorganizacji szkoły będą konieczne do wykonywania, już od początku właściwie kwietnia, tym 
bardziej że przepisy w wielu obszarach się zmieniają, włączając na przykład w przygotowanie struktury 
szkoły i organizacji pracy związki zawodowe i kuratora, i to także z prawem głosu czy też zanegowania 
możliwości organizacyjnych. Tak więc proceduralnie będzie to wymagało więcej czasu niż w tej chwili.  

Taki projekt sieci w rozumieniu projektu, który po – jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę jako intencyjną – 
będzie przekazany do analizy przez Kuratora Oświaty, który zgodnie z ustawą musi wydać pozytywną 
opinię nad takim kształtem sieci.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Pan Krzysztof Jazowy. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowny Panie Prezydencie, Koleżanki, Koledzy, chciałem w imieniu Radnych Klubu Platformy 
Obywatelskiej przedstawić stanowisko w sprawie uchwał w punkcie 13 i 14 w sprawie zmiany sieci szkół 
spowodowanej reformą systemu oświaty. 

Z uwagi na fakt, że dniu 20 grudnia 2016 roku z inicjatywy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rada 
Miejska w Bielsku-Białej zajęła stanowisko w sprawie wprowadzanej zmianie systemu oświaty w Polsce, 
pragniemy odnieść się do wówczas postawionego problemu. Mianowicie nadal uważamy, że idea 
wprowadzanej reformy systemu oświaty nie niesie za sobą żadnego merytorycznego uzasadnienia ani 
racjonalnej poprawy stanu naszej edukacji. Nie przekonują nas argumenty mówiące o podnoszeniu jakości 
nauczania czy też dbania o wychowanie młodego pokolenia. Wszystkie prowadzone badania (zarówno 
polskie jak i międzynarodowe) wskazują na bardzo dobre wyniki naszej młodzieży, osiągnięte  
na wszystkich poziomach kształcenia. 

Likwidacja czy – jak to woli określać pani Minister Zalewska – wygaszanie gimnazjów spowoduje tylko 
zaprzepaszczenie wysiłku i osiągnięć nauczycieli oraz organów prowadzących te szkoły. Pomijając 
niebotyczną kwotę wydaną na doposażenie bazy tych szkół czy też wręcz budowę nowoczesnych 
placówek, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zmarnowany potencjał świetnie przygotowanej 
kadry pedagogicznej, która przez te lata wypracowała sprawdzające się metody pracy z młodzieżą w tak 
trudnym wieku rozwojowym. Od lat nie słyszeliśmy o żadnych wybrykach czy choćby złych zachowaniach 
(…) w bielskich gimnazjach – to zasługa dobrze przygotowanych nauczycieli, którzy potrafią wdrażać 
programy adresowane do nastolatków w wieku 14-16 lat zgromadzonych w jednym środowisku. Właśnie 
takie – nazwijmy to – wydzielenie im własnego terytorium szkolnego, daje możliwość dotarcia 
bezpośrednio do tej grupy wiekowej. Ich problemy rozwojowe i emocjonalne rozpoczynają się i kończą tak 
naprawdę na poziomie szkoły gimnazjalnej. Należy ubolewać nad tym, że znowu ta młodzież zostanie 
wtłoczona do szkół podstawowych bez możliwości określenia własnej nastoletniej tożsamości budowanej  
w tym wieku w nowym środowisku, co dawało do tej pory przejście z podstawówki do gimnazjum. Będzie 
to z pewnością budziło agresję, próbę pokazania własnej odrębności na oczach 7, 8, 10-latków, które będą 
naśladowały swoich starszych kolegów. 

Jeśli chodzi konkretnie o nasze miasto – przygotowane uchwały z pewnością optymalnie rozwiązują 
problem zmian systemowych narzuconych siłą przez rząd PiS-u. Podkreślmy, siłą narzuconych  

– bo my również konsultowaliśmy te MEN-owskie projekty z szeroką grupą nauczycieli i rodziców, wiemy, 
że w naszym mieście bardzo źle ta reforma jest odbierana, są głośne słowa sprzeciwu w sprawie tak 
barbarzyńsko wprowadzanej zmianie, niekonsultowanej tak naprawdę z samorządami, o czym Pan 
Prezydent wielokrotnie wspominał. Dowodem jest choćby dzisiejsza wizyta w Bielsku Pani Minister Edukacji 
Anny Zalewskiej, o której to wizycie nikt z nas nie został poinformowany, nie mówiąc o zaproszeniu  
na spotkanie z nią osób najbardziej zainteresowanych. To całkowite lekceważenie samorządów przez 
przedstawicieli Rządu PiS. 

Biorąc pod uwagę powyższe Klub Radnych PO jest zmuszony wstrzymać się od głosowania nad uchwałami 
oświatowymi z uwagi na fakt, że nie zgadzamy się z wprowadzanymi zmianami. Z całą pewnością 
przygotowane projekty uchwał są, jak już wspomniałem, optymalne i przyczyniają się do ochrony miejsc 
pracy nauczycieli i pracowników administracji, i obsługi szkół – tak jak o to prosili przedstawiciele tego 
środowiska w tym właśnie miejscu na ostatniej sesji. I dziękujemy, że Pan Prezydent przychylił się do tej 
prośby, proponując właśnie takie rozwiązania, choć oczywiście realnie należy przewidzieć, że i tak dojdzie 
do zwolnień. 

Mimo to nie zgadzamy się z zaprzepaszczeniem dorobku bardzo dobrych bielskich gimnazjów, takich 
choćby jak znana powszechnie Jedenastka, Szesnastka, Czwórka, czy Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2, które 
stracą nie tylko swoją rozpoznawalną od lat nazwę, ale i renomę. Można snuć obawy, że również szkoły 

podstawowe obniżą jakość pracy – kształcenia i wychowania – gdyż przez najbliższe lata będą musiały 
swoją uwagę skupiać na organizacji pracy zamiast na podnoszeniu jakości. 

Wyrażamy również niepokój nad sytuacją edukacyjną, która nastąpi w 2019 roku, kiedy to do szkół 
średnich trafią dwa roczniki młodzieży – absolwentów szkół gimnazjalnych i absolwentów szkół 
podstawowych. Jak wtedy będzie wyglądała praca wychowawcza – która młodzież będzie gorsza, a która 
niby lepiej przygotowana? 

Nasza decyzja dotycząca wstrzymania się od głosu w powyższej sprawie spowodowana jest również tym, 
że nie możemy wziąć odpowiedzialności za koszty związane z proponowaną przez PiS reformą – jesteśmy 
przekonani, że dostosowanie budynków, przenosiny sprzętów, pracowni, mebli, itp. pociągną za sobą 
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koszty, które nawet nie są ujęte w tegorocznym budżecie miasta z prostej przyczyny – w grudniu ustawa 
była tylko projektem, a trudno podejmować zobowiązania na podstawie nieistniejącego aktu prawnego. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

 
 

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

„Proszę Państwa,  

dla potwierdzenie tego, co powiedział mój przedmówca – oczywiście z reformą można się zgadzać bądź 
nie, mam nadzieję, że to naprawdę będzie dobra zmiana, aczkolwiek rankingi ogólnoświatowe nam o tym 
nie mówią. Przytoczyłam na ostatniej sesji taki ranking gdzie Polska była na 14. miejscu. Według rankingu 
OECD na rok 2015 nasze miejsce to jest 11, więc idziemy do przodu, mimo tego, że reforma jeszcze nie 
zaistniała. Przypomnę Państwu tylko, że pierwszych pięć miejsc (…) zajmują państwa azjatyckie takie jak: 
Singapur, drugie Hongkong, trzecie Korea Południowa, Japonia. Miejsca od 6 do 11 przypadają krajom 
europejskim i Kanadzie. Są to kolejno: Finlandia, Estonia, Szwajcaria, Holandia, Kanada i Polska.  
12. miejsce zajął Wietnam, 13. przypadło Niemcom. W pierwszej dwudziestce krajów z najlepszym 
poziomem nauczania znalazła się Wielka Brytania, poza nią znalazły się: Francja i USA. Ja nie mam 
komentarza do tego, zobaczymy jakie będą rankingi po wprowadzeniu tej reformy.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Trudno się dziwić, że Przewodniczący Komisji Edukacji chce zabrać głos.  

Bardzo proszę – Pan Piotr Ryszka.”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie,  

z uwagą wsłuchałem się w słowa, które Szanowny Kolega Radny w oświadczeniu odczytał. Trudno mi się 
zgodzić z niektórymi stwierdzeniami, które są w moim przekonaniu, nieprawdziwe. Przede wszystkim 
nauczycieli z gimnazjum nikt nigdzie nie wyrzuca. Ich dorobek codzienny pracy, która jest zauważana 
również przez nas, będzie z wielkim pożytkiem w szkołach podstawowych. Wydaje mi się zaś, że słowa 
takie jak «barbarzyństwo» czy inne są słowami, które na tej sali paść nie powinny. Jestem ostatnim, który 
kiedykolwiek w tym miejscu – a jestem trochę dłużej już Radny – [by] padały z ust moich, bym 
polemizował w takich słowach jak to robił mój przedmówca. Dlatego jeśli chodzi o te słowa to bardzo 
protestuję. Uważam, że możemy się spierać, ale używanie takich słów jest nie na miejscu. 

Chcę też również podkreślić – i tutaj nie ulega wątpliwości, że zgodzić się muszę i chcę z tym –  
że wszystkie te propozycje, które zostały tutaj przygotowane, są przygotowane w moim przekonaniu  
i Komisji w taki sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu dotykały uczniów i nauczycieli. Dlatego też 
Komisja oświaty i kultury pozytywnie zaopiniowała ten projekt. O oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
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że takie prawo, Panowie i Panie Koleżanki z Klubu Platformy mogą nie głosować. Ale czy to coś da?  
Nie wiem. Generalnie rzecz biorąc ustawodawca nałożył obowiązek, który nam trzeba wykonać. I jeżeli 
będziemy to robić wspólnie to jestem przekonany, że będzie nam łatwiej, czego Państwu ogromnie życzę. 

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję. 

Pozwolę sobie na osobisty komentarz. Łatwiej coś robić wspólnie, jeżeli przygotowuje się wspólnie.  

A teraz bardzo proszę – Pan Przewodnicząc Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, taką krótką uwagę do Pana Przewodniczącego. 

Szanowny Panie Przewodniczący, myślę, że Pan Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej w 85% 
przedstawił Waszą pozycję co do zmiany ustawy o oświacie, natomiast w punkcie porządku obrad…  
– te 15 może 10% tych uwag dotyczyły punktu porządku obrad; zarówno Pani doktor Komor również takie 
uwagi miała natury ogólnej, a nie dotyczyły to punktu porządku obrad. Dlatego Panie Przewodniczący 
bardzo bym prosił o to, żeby Pan dyscyplinował wszystkich nas do tego żebyśmy się zajmowali i omawiali 
tematy związane z punktem porządku obrad.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja mam rzeczywiście kłopoty, bo czasami rzeczywiście jestem zbyt łagodny – wezmę to pod uwagę Panie 
Przewodniczący. Natomiast nie do końca się zgadzam. Odpowiadam dlatego, bo jako przewodniczący nie 
komentuję wypowiedzi, ale jako radny – i tutaj wywołany przez Pana do odpowiedzi – muszę powiedzieć,  
że nie zgadzam się, że nie dotyczyło to uchwał – wystąpienia tutaj przedmówców – z tego powodu,  
że ponieważ był jasny sygnał Klubu, że będziemy się wstrzymywać od głosu, więc należało wyjaśnić 
przede wszystkim mieszkańcom i Państwu, dlaczego taka decyzja zapadła. I to tyle.  

Co do ostrzejszych słów, rzeczywiście tutaj zawsze apeluję o to, żeby takich nie używać. Słowo 
«barbarzyńskie» z tego, co pamiętam nie dotyczyło żadnej osoby, tylko reformy. Czasami taka hiperbola, 
alegoria czasami, czasami przenośnia jest stosowana w języku nawet literackim, cytowany nawet  
na akademiach państwowych, w kościołach. I tutaj myślę, że oczywiście należy jak najbardziej zwracać  
na to uwagę, natomiast kontekst, kontekst słów ma takie samo znaczenie, jaki i samo słowo. A skupianie 
się na jednym, być może zbyt ostrym słowie, a nie meritum jest techniką woalowania meritum sprawy. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

jeszcze też chciałam do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Jazowego.  

Zwracał się, sugerował, że wybudowane są nowe obiekty szkolne. Jak widać z tego przygotowanego 
programu żaden obiekt szkolny, który jest w tej chwili użytkowany – czy to jako gimnazjum czy inne szkoły 
– nie będzie pozostawiony bez użytku, będzie nadal wykorzystywany jako obiekt szkolny. A jeśli jest  
 
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 40 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

wyposażony to tylko z dobrem dla uczniów, bo nie trzeba będzie w wielu wypadkach doposażyć tych 
nowych szkół. Myślę, że to jest krzywdzące takie stwierdzenie, że (…) «obiekty będą zaprzepaszczone». 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Myślę, że dyskusja dobiegła końca, czas przystąpić do głosowania. 

Opinię Komisji przedstawił jej Przewodniczący, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa jest za podjęciem (…) uchwały zawartej w Druku 494? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
 

Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  
w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 495, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tak jak wcześniej wspomniałem ta druga uchwała, ten drugi projekt właściwie, tylko zmienia formalnie 
sieć, ponieważ do czasu tych zmian, o których też Państwo tutaj wspominali, czyli września ’19 roku, 
lokalizacja i kształt tych szkół nie zmienia się tyle, zmienia się nazewnictwo i konieczność określenia tej 
sieci ponownie. Stąd w tej tabeli mamy te szkoły, których lokalizacja się nie zmienia i o których wszyscy 
Państwo wiedzą, tyle że w rozbiciu na poszczególne typy szkoły. I tak: Technikum nr 1 – to jest Bielska 
Szkoła Przemysłowa, Technikum nr 2 – Zespół Szkół Budowlanych, tyle że w projekcie sieci one muszą być 
tak rozpisane jak Państwu przedstawiamy. 

I w drugiej części tej uchwały mowa jest o kształceniu specjalnym, ponieważ zgodnie z tym podziałem 
samorządowym, szkoły podstawowe gimnazjalne to jest kompetencja Miasta w obszarze gminy, a szkoły 
ponadgimnazjalne i specjalne to jest kompetencja Miasta w obszarze powiatu. Stąd ta lokalizacja 
dotycząca zmiany nazewnictwa, na przykład Szkoła Podstawowa nr 11 będzie po przekształceniu Szkołą 
Podstawową Specjalną nr 11, tyle że 8-letnią w tej samej siedzibie. I tak w dalszym ciągu każdy ten typ 
szkoły jest w tych załącznikach rozpisany. I na końcu już jakby zbiorcze zestawienie dotyczące tej nowej 
szkoły, czyli szkół branżowych. One podobnie jak 8-letnia szkoła podstawowa w miejsce gimnazjum, 
branżowa szkoła pierwszego stopnia wejdzie w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Te planowane  
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w tym projekcie sieci zmiany dotyczą tego, że od września 2017 będzie prowadzony nabór do pierwszych 
klas branżowych szkół pierwszego stopnia, natomiast będzie w dalszym ciągu funkcjonowały druga bądź 
trzecia klasa zasadniczej szkoły zawodowej, aż do sierpnia 2019 roku. 

Taki projekt uchwały Panie Przewodniczący przedstawiam.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

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

„Mam pytanie odnośnie uzasadnienia, bo w nim czytamy, że «z dniem 1 września 2019 roku 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym»  
i w drugim punkcie «dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum».  
Mam pytanie odnośnie tego właśnie: te dzieci, które będą za dwa lata kończyły gimnazjum – ja rozumiem, 
że pójdą jeszcze do trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, a nie jak tutaj napisano odwrotnie,  
do czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Czy to będzie jakby tak, że w jednym liceum będą 
jakby dwa toki nauczania: trzy i czteroletnie liceum, i cztero i pięcioletnie technikum?”. 

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

„Jeśli chodzi o sposób kształcenia czy podstawę programową, to dystans czasowy powoduje, że ten jakby 
etap jest przygotowywany w dalszym ciągu, w sensie merytorycznych zapisów, natomiast mówimy o tych 
zapisach ustawowych, ponieważ jak Państwo pamiętają, 8-letnia szkoła podstawowa pierwszych 
absolwentów wypuści w sierpniu 2019 roku i oni już będą szli inną podstawą programową, a już dla nich 
będzie budowana podstawa czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Natomiast uczniowie, którzy  
od września 2016 roku są w szkołach gimnazjalnych, czyli kończą teraz pierwszą klasę, to będą trzecią 
klasę kończyć w sierpniu 2019 roku i dla nich będzie funkcjonowało liceum trzyletnie w rozumieniu 
zakończenie edukacji. Natomiast sam typ szkoły staje się czteroletnim. (...)”. 

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

„Bardzo dziękuję, to oczywiście bardzo proste, nieskomplikowane, ale Pan Radny Lisiński ma jeszcze 
pytanie.”. 

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

„Ja rozumiem, że to tylko kwestia zapisu, bo będzie funkcjonowało trzyletnie liceum również.”. 

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

„Tak.”. 
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Radny Marcin Lisiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Okej.”. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Komisji branżowej – Edukacji i Kultury jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  
w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15 porządku obrad, Druk Nr 483, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę, ponownie Pan Dyrektor.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały wynika ze zmian w prawie finansowym. Zmiana sposobu finansowania dzieci w wieku 
6 lat, objęcie ich subwencją, spowodowała konieczność usunięcia z dotychczasowej uchwały z 2014 roku 
zapisu, że dotyczy to tylko dzieci w wieku do 5 lat. W związku z tym, że taka zmiana jest konieczna, żeby 
można było od pozostałej grupy dzieci pobierać opłaty – oczywiście jak Państwo pamiętają poza  
5-godzinną darmową podstawą programową i złotówkę za każdą godzinę dodatkową zajęć – przedstawiam 
ten projekt uchwały z uwzględnieniem już tutaj stanowiska Komisji Edukacji i Komisji Budżetu,  
tzn. z zachowaniem 50% ulg na drugie i trzecie dziecko w rodzinie. Nie dotyczy to oczywiście rodzin  
w sytuacji złej w sytuacji materialnej, tylko rodzin, które mają odpowiednią ilość dzieci i to w przedszkolu. 
Taki projekt uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Dodam, że opinia Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest 
pozytywna.  

Tutaj mam taką jeszcze uwagę, że opinia Edukacji i Kultury…”.  
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Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Proszę?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Został skonstruowany, zostało to spełnione.  

Panie Dyrektorze, tutaj słuszna uwaga Pana mecenasa – nie powiedział, w którym punkcie  
Pan to wprowadza.”. 

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

„Przepraszam bardzo.  

W brzmieniu uchwały z marca 2014 roku był to § 3 i dziś w proponowanej wersji uchwały,  
tej po podniesieniu stanowiska Komisji Edukacji i Komisji Budżetu, będzie to w § 3, tylko ten paragraf 
rozpocznie się nie tak jak w wersji, którą Państwo mają przed sobą, ust. 1 «Zwolnienie z ponoszenia 
opłaty przysługuje na dzieci w wieku do 5 lat», tylko teraz będzie § 1 punkt 1 brzmiał: «Ustala się 50% 
ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego». Pozostała 
treść będzie tylko przesunięta…”. 

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

„Tak dziękuję Panie Dyrektorze. Ta zmiana jest dla wszystkich jasna i w takim kształcie ją teraz głosujemy. 

Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została jednogłośnie podjęta – tak jak to już widać Pani Radna. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodkach wsparcia 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 487, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przypomnę, że (...) z uwzględnieniem 
autopoprawek Pana Prezydenta w zakresie (...): podstawy prawnej dotyczącej ustawy o samorządzie 
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gminnym; uzupełnienie: z późn. (…) [zm.] oraz w § 3 – wykreślenie słów „klubu samopomocy”. A resztę 
pozostawiam Panu Naczelnikowi. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,  

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, natomiast zgodnie z tą ustawą ośrodkami wsparcia są m.in.: 
dzienne domy pomocy, schronisko dla bezdomnych oraz kluby samopomocy. 

Zgodnie z ostatnim rozstrzygnięciem Wojewody Śląskiego zasady ponoszenia odpłatności, jakie należy 
uchwalić, powinny znajdować się w jednym akcie prawnym i dotyczyć właśnie wszystkich ośrodków 

wsparcia. Załącznik do proponowanej uchwały zawiera takie szczegółowe zasady odpłatności za pobyt – 
odrębnie dla ośrodków prowadzonych w miejscach całodobowego, okresowego pobytu i osobno dla 
ośrodków wsparcia dziennego pobytu. I w związku z dyskusją, o czym też Pan Przewodniczący wspomniał 
i przedstawił te autopoprawki, autopoprawka poprzez wykreślenie „oraz klubu samopomocy” dotyczy  
§ 3 załącznika do uchwały – tak, właśnie tam gdzie są te szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności – 
natomiast też jest jeszcze korekta polegająca na dodanie zapisu „z późniejszymi zmianami” w podstawie 
prawnej samej już uchwały. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną i do tej opinii się 
odnoszę, bo tam wprowadzono na tej Komisji autopoprawki. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszymi sygnałami Radnych ogłaszam 20-minutową przerwę2,  
przy czym proszę o punktualność. Czyli rozpoczynamy 13.10.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady po przerwie.3  

Przypomnę, że jesteśmy w punkcie numer 17, Druk Nr 489, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
(...) przez właścicieli nieruchomości. 

                                                           
2 Godz. 12.51. 
3 Godz. 13.19. 
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Zanim poproszę o przedstawienie przez Panią Kierownik treści uchwały, mamy taką oto sytuację,  
że Komisja Gospodarki Miejskiej zaopiniowała pozytywnie, ale wystąpiła o zmianę treści i o wykreślenie  
z § 5 ust. 1 pkt 2) słów: «przez właścicieli nieruchomości». Sprowadza się to do tego, że w obecnym 
zapisie (…) «dokumenty przesłane są przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej»  
– propozycja Komisji jest, aby brzmienie było: «dokumenty przesłane są w formie elektronicznej  
za pośrednictwem» z pominięciem «przez właścicieli nieruchomości». 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały Panią Kierownik, a następnie – bo wiem, że tutaj tą sprawą 
zajmuje się Pan Radny Konrad Łoś – uzasadnienie, co ta zmiana zmienia, bo dla mnie przynajmniej  
nie jest to do końca czytelne, ale oczywiście jeżeli ma jakieś to znaczenie to będę prosił.  

Czyli według tego, co zaproponowałem, bardzo proszę Pani Kierownik o przedstawienie krótkie treści 
uchwały.”. 

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

„Dzień dobry. 

Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

przedstawiany projekt uchwały reguluje kwestię umożliwienia właścicielom nieruchomości, którzy składają 
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możliwość składania również 
deklaracji poza wersją papierową, również w formie elektronicznej i również w formie tzw. e-deklaracji. 

Niniejsza uchwała za delegacją ustawową wprowadza sposób, określenie, wzory i opis tego zapisu,  
tego odzwierciedlenia elektronicznego (...) wzoru deklaracji, który został uchwalony przez Radę Miejską  
w zeszłym roku. Załącznikiem do uchwały jest ponad 600-stronicowy skrypt, który definiuje informatyczną 
wersję tej deklaracji i będzie ona dostępna za pomocą systemu SEKAP. 

Podczas Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Pan Radny Konrad Łoś zgłosił uwagę co do zapisu 
fragmentu treści tej uchwały. I tak jak Pan Przewodniczący przytoczył na początku, (...) zgodnie  
z projektem przedstawionym przez Prezydenta Miasta zapis brzmi: «dokumenty przesłane są przez 
właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem (...) Systemu Elektronicznej 
Komunikacji Administracji» itd. i jest napisane, w jaki sposób mają być opatrywane podpisem 
elektronicznym, jakie są wymagania dla tego podpisu. Propozycja Pana Radnego, przedstawiona  
na Komisji, została przedstawiona w formie wniosku Komisji o dokonanie usunięcia tego zapisu «przez 
właścicieli nieruchomości». 

Jeżeli chodzi o stanowisko tutaj Urzędu Miejskiego, po konsultacji z radcami prawnymi ustalono,  
że usunięcie tego zapisu nie ma merytorycznego wpływu żadnego na tą uchwałę. Będzie zapis – będzie, 
nie będzie – nie będzie, ponieważ (...) ten zapis nie konstytuuje kto składa deklaracje, tylko inny zapis 
wynikający wprost z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zapis ten tutaj po prostu 
powtarza to, kto przesyła te dane i ma na celu przede wszystkim – ponieważ to jest uchwała zmieniająca – 
wskazanie, ułatwienie odbiorcy tej uchwały, że te dokumenty elektroniczne mają być przesyłane przez 
właściciela nieruchomości. Tak że jeżeli to usuniemy to oczywiście nadal pozostaje ten obowiązek dla 
właściciela nieruchomości, natomiast nie wynika to wprost z tej uchwały, tylko trzeba się cofnąć  
do uchwały zmienianej. 

Dziękuję.”. 

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

„Rozumiem. Dziękuję bardzo. 

Natomiast jest to wniosek Komisji, więc sesja nie może ignorować takich wniosków, czyli najpierw 
poproszę – ponieważ jest to wniosek Komisji – Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu w tej sprawie, 
a potem ewentualnie Pana Radnego Konrada Łosia. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący, (...) jakby Pan mógł zabrać głos.”. 
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Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący,  

prawnicy w czasie Komisji ustalili, że ten zapis nie ma znaczenia i że możemy się przychylić do postulatu 
Pana Radnego Łosia. I Komisja z tego skorzystała i dlatego żeśmy tak przegłosowali.”. 

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

„Dobrze. Dziękuję.  

W takim razie poproszę Pana (...) Radnego Konrada Łosia o wyjaśnienie, bo mamy opinie takie, że nic  
to  nie zmienia, ale być może coś zmienia, bo znając Pana doświadczenie prawnicze nie wnioskowałby  
Pan o coś, co nic nie zmienia. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ta propozycja ma charakter porządkujący w kontekście uzasadnienia głosowanej uchwały, z którego 
wynika, że ta uchwała ma umożliwić składanie elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio przez portal internetowy. I tylko to jest tutaj 
przedmiotem tejże zmiany w porównaniu z obowiązującą w tym zakresie uchwałą z dnia 31 maja  
2016 roku. Obowiązująca uchwała w analogicznym przepisie w § 5 ust. 1 pkt 2) niedookreśla przez kogo, 
tylko mówi, że dokumenty przesyłane są poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego,  
z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP. Dlatego też nie widzę powodu, dla którego  
w przedłożonym projekcie miałyby następować jakieś dodatkowe zmiany, poprzez wprowadzanie jakichś 
tutaj dookreśleń „przez kogo”. Skoro do tej pory tego nie było, a zmiany nie dotyczą tej problematyki, 
uważam, i Komisja tak uznała, że nie jest zasadne wprowadzanie dookreślenia «przez właścicieli 
nieruchomości». To jest kwestia, która była przedmiotem dyskusji na Komisji Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa. 

Natomiast jeszcze od siebie tutaj chciałbym dodać, że uważam, że zamieszczanie w projekcie uchwały 
załączników w takiej formie, w formacie danych, który jest niemożliwy do odczytania, jest wysoce tutaj  
z punktu widzenia opinii mieszkańców, niewłaściwe; bo Panie Przewodniczący, niech Pan sobie tam zerknie 
do tych załączników – co mieszkańcy mają na ten temat pomyśleć. Przecież to się mija z jakąkolwiek 
logiką.”. 

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

„Panie Radny już odpowiadam. 

Te zapisy nie pierwszy raz pojawiają się w tego typu uchwale i we wszystkich (...) zapisach 
elektronicznych. Wynika to nie dlatego, że ktoś komuś robi na złość, tylko wynika to z prawa. Po prostu 
ustawodawca przewidział, że ma być ten załącznik w takiej formie, gdzie tylko zaawansowany informatyk 
może się domyśleć o co chodzi – i tu się z Panem zgadzam. Natomiast my, tak jak wprowadzamy 
chociażby reformę oświaty z tego powodu, że jest ustawa, tak nam nakazuje, tak samo i tutaj  
ten załącznik musi być – a zgadzam się, że on jest nieczytelny dla nikogo. 

A odnosząc się do meritum sprawy, czyli tej zmiany, rozumiem że Pan jako prawnik wprowadził zasadę 
tzw. brzytwy Ockhama, czyli nie stosujemy bytów ponad potrzeby w zapisach prawnych i stąd jest ta Pana 
motywacja. Ja nie widzę problemu żeby taką zmianę wprowadzić, więc Wysokiej Radzie przedkładam pod 
głosowanie projekt uchwały uwzględniający wykreślenie zgodne z wnioskiem Komisji.  
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Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. 

Dodam, że opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa jest pozytywna plus ten wniosek.  
W takim razie jeszcze wypada mi powiedzieć, że uchwała ta była poddawana konsultacjom społecznym, 
ogłoszonym w dniu 23 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku było wyłożenie i w wyznaczonym 
terminie nie zgłoszono uwag do tej propozycji. 

Przystępujemy zatem do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 17a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 

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

„I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj. 17a – wprowadzony dzisiaj – Druk Nr 507, tj.: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2017” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

przedstawiona uchwała wprowadza zmiany i uzupełnienia w uchwale podjętej już w październiku  
2016 roku w sprawie zdania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego” – popularnie 
zwanym programem wymiany kotłów – na rok 2017, ale wówczas w oparciu jedynie o pożyczkę  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oczywiście umarzalną i korzystną dla miasta. Niemniej, 
jak prowadzimy ten program od 2007 roku, po raz drugi w tej historii, ostatnio właśnie pojawiła się 
możliwość skorzystania z dotacji w wysokości spodziewanej 460 tys. zł i chcieliśmy właśnie poprzez zmiany 
w tej uchwale umożliwić właśnie wykorzystanie tych pieniędzy, zwiększając ilość puli modernizowanych, 
wymienianych kotłowni ze 150 zakładanych na 210. A więc w znaczny sposób byśmy zwiększyli ilość 
zlikwidowanych kotłowni węglowych, co na pewno będzie znakomicie sprzyjać naszemu powietrzu.  

W związku z tym, że sprawa wyszła dosyć nagle, dlatego uchwałę tę wprowadzamy w trybie pilnym. 
Zresztą chodzi też o to – ta uchwała umożliwi nam jak najszybsze wystąpienie o środki do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, właśnie z tej dotacji, gdyż wiemy o tym, że bardzo wiele innych gmin się 
również o to stara, więc im szybciej zareagujemy, tym lepiej, tym większe szanse mamy na te pieniądze. 
Jeśli chodzi o finanse – bo to jest uchwała intencyjna i regulaminowa, wprowadzająca zasady, jeśli chodzi  
o sprawy finansowe – uchwały odpowiednie podejmiemy na kolejnej sesji. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A o zabranie głosu proszę Panią Radną Małgorzatę Zarębską.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

To niewątpliwie jest dobra uchwała w dobrym kierunku zmierzająca, tylko chciałam zapytać, czy nie 
można by było przyspieszyć tempa tych zmian, bo z danych NIK-u zdaje się – o ile dobrze pamiętam – 
kotłów do wymiany jest 6,5 tysiąca, a my zwiększamy limit ze 150 na 210. To oznacza, że zrobimy 3% 
zapotrzebowania, czyli 40 lat będziemy te piece wymieniali w takim tempie. Czy nie można by było 

przyspieszyć tego? 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Już odpowiadam na to pytanie.  

Otóż od 2004 roku wymieniliśmy 1 860 kotłowni. Jest jeszcze pula kotłowni, które były wymieniane  
w latach 90. – powiedzmy, że zapomnijmy o tych, one się już zestarzały, niemniej też były z dotacji miasta 
finansowane. Następnie do 2015 roku średnio żeśmy usuwali koło 100 tych kotłowni, troszeczkę ponad 
100 tych kotłowni rocznie. W 2016 podnieśliśmy do 250, w tym roku 210 – i ja myślę, że przynajmniej 
utrzymamy to tempo. I jak wynika z wyliczeń związanych z raportem NIK-u – który operował na danych  
do 2015 roku – tempo przy tym obecnie tempie zmian, niekoniecznie to wyjdzie 3%. Ta wielkość wychodzi 
nieco większa tych wymiarów, (...) czyli można powiedzieć gdybyśmy utrzymali tempo z roku 2015 
usuwamy problem niskiej emisji za 12 lat, nie za 40. Natomiast przy tempie, który w tej chwili 
proponujemy, 150 i więcej kotłów, ten okres spada do 7, 8 lat. Więc to myślę, że to nie jest tragedia.  
Ja myślę, że jeżeli się do tego włączą okoliczne gminy – jak tutaj była mowa już na wypowiedzi Pana 
Michniowskiego,  rano była mowa o tym, że 48% zanieczyszczeń mamy z zewnątrz – jeżeli do tego dołożą 
się akcje z zewnątrz, to tempo jeszcze wzrośnie; bo ja mówię teraz o tempie, który by wynikał wyłącznie  
z naszych wymian. Tak że jest to pozytywna informacja.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Radna Zarębska ad vocem czy...”. 

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

„Jeśli można jeszcze....”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Aha, jeszcze nieskończona odpowiedź. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja tu chciałem o jeszcze jednej rzeczy przypomnieć, mianowicie te przymiarki na rok 2016 wynikały stąd, 
że w roku 2015 mieliśmy problem ze znalezieniem pełnej puli na kotły, które mieliśmy do wymiany.  
W związku z tym na tych 150 zapisanych początkowo, okazało się, że musieliśmy wszystkich  
600 zapisanych na liście zapytać, żeby skompletować tych 150 chętnych. Gdybyśmy nie skompletowali tej 
ilości po prostu mielibyśmy niezrealizowany plan dotyczący tego programu.  

Natomiast na pewno jeszcze warto tutaj o tym powiedzieć, że uchwała Sejmiku, która jest 
przygotowywana, ona narzuci niemal tempo wymiany kotłów. Jakie będą związane z tym finanse, jeszcze 
nie wiemy, bo to już jest w gestii Sejmiku i być może również w gestii Rządu. Natomiast jesteśmy 
przekonani, że muszą takie rzeczy być i jeśli po prostu chodzi o ten aspekt, zachęcam do wzięcia udziału  
w tych konsultacjach, które są 9 lutego, gdyż tam takie elementy, ewentualnie postulaty, można zgłaszać 
bezpośrednio do Marszałka.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Pani Radna była w trybie ad vocem? – bo jeżeli tak, to ma Pani pierwszeństwo. Czyli w trybie ad vocem  
– tak?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ustąpię pierwszeństwa.”. 

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

„Dobrze.  

To bardzo proszę – Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja też w trybie ad vocem, tylko źle przycisnęłam.  

Mam krótkie pytanko: Czy istnieje jakaś kontrola tych beneficjentów tych kotłów, które zostały 
zamontowane w ramach tego programu? Czy Państwo kontrolujecie te miejsca, czy te kotły tam  
są, czy funkcjonują? Czy w związku z tym, że na przykład inne paliwa są tańsze ktoś je zamienia? 
Nie mam wiedzy na ten temat, chciałam do Pana takie zapytanie skierować. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Takie kontrole się odbywają, ponieważ są to pieniądze – pożyczka jest umarzalna – z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska również takie kontrole 
przeprowadza.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę... – teraz ad vocem, tak? 

Bardzo proszę – Pani Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Czy jest jakiś czas, kiedy te kontrole się odbywają, np. 5 lat czy 4 lata, czy przez jakiś czas?”. 

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

„5 lat – dokładnie; tak, tak.”. 

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

„5 lat. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska. 

Drugi raz w tym samym temacie, czyli 2 minuty.”. 

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

„Właściwie w kwestii, o której mówiła Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, bo doszły właśnie takie słuchy 
mnie osobiście, że mieszkańcy jakby zamieniają piece, palą czymś innym niż deklarowali w związku  
z wymianą pieca i dofinansowaniem – stąd chciałam zadać to samo pytanie.  

Tak że dziękuję bardzo.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 51 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Dziękuję. 

Miło patrzeć jak się Panie dogadują. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Mam wrażenie, że brak zapełnienia tej listy chętnych – o którym była mowa przed chwilą – wynika z tego, 
że nie jesteśmy w stanie do końca dotrzeć do właściwych adresatów tych propozycji. Rozmawiałem  
z wieloma ludźmi stosunkowo niedawno i prawdę mówiąc nie zdają sobie sprawy z tego ile i na co mogą 
otrzymać dopłaty w trakcie wymiany kotła. Takie pojęcie jak koszty kwalifikowane to dla nich „czarna 
magia”. Wydaje mi się, że należałoby zintensyfikować całą akcję informacyjno-propagandową  
z wykorzystaniem wszelkich możliwych źródeł informacji, z wykorzystaniem współpracy z Radami Osiedli  
i z organizacjami pozarządowymi czy wręcz z wykorzystaniem ambon parafialnych, bo sądzę, że parafie  
by się chętnie do tego włączyły – o tym już kiedyś była mowa i jakoś zrezygnowaliśmy z tej drogi 
informowania. To jest bardzo poważny problem, bo ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy  
ze szkodliwości palenia tego czy tamtego i nie zdają sobie sprawy z możliwości poprawy tych warunków 
spalania w kierunku właśnie ograniczenia niskiej emisji. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Leszek Wieczorek.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący myśmy się tutaj dzisiaj, a w ostatnich dniach bardzo, zatrzymali na tej emisji  
i na wymianie kotłów uważając, że wymiana kotłów to już jest panaceum na wszystko zło, które jest  
w naszej okolicy.  

Mi się wydaje, że należy się zastanowić nad tym, czy w ogóle korzystając z tej dopłaty, dofinansowania  
do tych kotłów, czy naszych mieszkańców w ogóle stać. Ja nie wiem, bo tutaj tak szafujemy, że kotły 
piątej generacji należałoby zastosować – czy ktoś na tej sali umie powiedzieć ile taki kocioł kosztuje?  
Ja w ostatnich dniach znalazłem taką broszurkę producenta kotłów do centralnego ogrzewania i z bliskiej 
Bielsku odległości – on tam w tej broszurce ma wiele propozycji kotłów od takich gorszych do tych kotłów 
piątej generacji. Najtańszy kocioł piątej generacji – w tej broszurce – kosztował ponad 11 tys. złotych  
i to jest taki kocioł o mocy, takiej średniej chyba, 20 kW. Czyli, Szanowni Państwo, jeżeli ktoś mieszka  

w domu i ma emeryturę lub rentę w granicach tysiąca złotych, to sam taki kocioł to jest jego budżet, jego 
utrzymanie na cały rok. A sam kocioł jeszcze nie załatwia sprawy, dlatego że jeszcze trzeba jakiś osprzęt 
do tego, niewykluczone, że jakieś rury trzeba wymienić i zapłacić za tą wymianę tego kotła, a potem 
należy jeszcze superpaliwo kupić do tego.  

Ja nie wiem, czy Państwo może nie słyszeli, ale w ostatnich dniach w radio występował Burmistrz Żywca  
i on powiedział tak: «Szanowni Państwo, swojego czasu mieliśmy w Żywcu taki program, w którym 
zachęcaliśmy mieszkańców do kupowania kotłów na ekogroszek, na ekopaliwo – żeśmy zachęcali, 
robiliśmy dofinansowanie i co? Wielu mieszkańców to kupiło i wtedy ekogroszek kosztował 250 złotych  
za tonę, dzisiaj ekogroszek kosztuje 850 za tonę. I ci mieszkańcy, których zachęciliśmy do wymiany kotłów 
na ekogroszek czują się oszukani – czują się oszukani. ».  
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Ja myślę, że sprawę emisji pyłów należy załatwić kompleksowo. Przyłączałbym się tutaj do głosu Pana 
Posła, który z nami jest dzisiaj, który też mówił «należałoby jakieś rozwiązanie systemowe i to na 
najwyższym szczeblu zrobić, żeby zachęcić». To, że palenie gazem jest ekologiczne – bardzo dobrze, ale 
Szanowni Państwo, kogo na ten gaz stać? Niewielu mieszkańców. Ja bym proponował żebyśmy się 
zastanowili nad samochodami, bo podobno diesle bardzo, bardzo zanieczyszczają powietrze. Nie wiem....”. 

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

„Tylko samochód jest droższy niż kocioł jeszcze – tak że nie wiem, czy to jest dobra ścieżka.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„A więc...”. 

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

„Dziękuję Panie Radny.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”. 

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

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

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

„Więc z tymi dieslami to jest sprawa dość, że tak powiem, trudna – ale jak (...) nie demontuje się filtrów 
cząstek stałych to tak bardzo nie zanieczyszczają; to jest tylko 12%.  

Co do kosztów. Oczywiście jest to drogie, ale sprawa jest nagła i wszyscy wiemy jak smog działa  
na zdrowie. Ja nie będę tutaj kontynuować – może w następnym punkcie, bo jestem na to przygotowana 
– ale koszty leczenia związane z leczeniem chorób, które są związane ze smogiem, to są też bardzo duże 
koszty. Więc o kosztach możemy mówić (...) w tych dwóch aspektach. (…) Tu muszę się zgodzić z Panem 
Prezydentem – i to też mam takie przemyślenia – tak jak Czesi sobie poradzili, czyli zakaz sprzedaży 
mułów i mułoflotów, by rozwiązał sprawę, a nie zakaz palenia; bo kontrola nad tym systemem będzie 
bardzo trudna. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Ja myślę, że – bo tu są różne racje, oczywiście ciężko powiedzieć, że Pan Przewodniczący Wieczorek  
nie ma racji, natomiast musimy sobie powiedzieć, co chcemy uzyskać po prostu. Bo jeśli z jednej strony 
mówimy o smogu, mówimy o zatruwaniu, a z drugiej strony mówimy, że nas nie stać, czyli podtekst jest 
taki, że nie ma wyjścia, na dzisiaj muszą ci ludzie palić tym, czym palą czy w takich piecach, jakie są.  
Nie, jeśli nie będzie jakichś systemowych rozwiązań w kraju, to będziemy się tak „dookoła Wojtek”  

– jak się to mówi – „kręcić”, bo z jednej strony sprawa jest finansów, a z drugiej strony jest smog.  
To nie mówmy o smogu, tylko mówmy o zamożności mieszkańców w takim razie. Bo jak naprzód mówimy 
o smogu, wszyscy mówimy, że trzeba walczyć, tworzy się różne stowarzyszenia, akcje – tak jak dzisiaj – 
apele, a z drugiej strony mówimy, że nas nie stać na to. To trzeba połączyć, przecież to jest jedno;  
bo dwa głosy różne i w tej chwili nie wiem, czy walczymy ze smogiem czy z czym walczymy?  

A to, co powiedziała Pani doktor przed chwileczką – oczywiście, w Czechach jakoś sobie poradzili z tym,  
bo nie można kotłów sprzedawać i nie można flotów i mułów sprzedawać też. Ale to jest (...) sprawa 
władzy centralnej, bo na przykład muły i floty to jest sprawa górnictwa znowu. Górnictwo, krótko mówiąc, 
sprzedaje tego ogromne ilości i tu jest problem. To my nie rozwiążemy tego tutaj. To jest naprawdę 
sprawa na szczeblu Sejmu, Parlamentu, Senatu, że trzeba coś, jeśli faktycznie mamy się tym smogiem 
zająć, żeby coś robić musimy kompleksowe rozwiązania mieć. Bo tak naprzód będziemy o smogu mówić  
– wszyscy są za, a za chwilę ubóstwo jest społeczeństwa, że nas na to nie stać. To coś trzeba z tym zrobić 
po prostu naprawdę, bo tak, to ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Znaczy (…) żadnych wyników  
z tej dyskusji nie ma, bo racja jest z jednej strony – to, co Państwo mówią i Pan Przewodniczący –  
że zubożenie społeczeństwa jest jakie jest, a z drugiej strony smog jest też, o czym też wszyscy wiemy. 
Tylko nie krzyczmy, że smog jest, jeśli wiemy, że nie jesteśmy w stanie z nim skutecznie walczyć.  

Nawiasem mówiąc – jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówił Pan Radny Szafarczyk – oczywiście 

część społeczeństwa jest nieświadoma, tu się zgadzam, ale część jest bardzo świadoma. Ja miałem nawet 
kilka pytań osobiście, bo jak chodzę gdzieś na zakupy (…), ludzie mnie znają, to się pytają, czy to prawda, 
że w przyszłym roku nie będą sprzedawane floty i muły. Pytają się mnie wprost, pytają ludzie, bo «palimy 
tym i tym, bo to jest tanie, mam dobry piec z wszystkimi jakimiś urządzeniami, ale palę flotem (...) czy 
mułem». I to kilka takich pytań już miałem. Czyli widać, że ludzie są zorientowani, natomiast jest problem 
właśnie tej zamożności prawdopodobnie i coś trzeba powiedzieć. Znaczy kompleksowo my tu nie 
rozwiążemy tej sprawy. W Krakowie z tego co wiem, bo tu rozmawialiśmy z Kolegą Michniowskim,  
są dopłaty w zależności od zamożności. Może tu jest jakieś też w przyszłości wyjście, że trzeba będzie coś 
przemyśleć – kwestia dopłat – ale właśnie jakaś skala żeby była w zależności od zamożności. Jest to jakieś 
jedno z takich może nie do końca pełnych środków, ale jakiś półśrodek na pewno jest też, a może  
i załatwienie. Pytanie znowu: Na ile stać miasto będzie na to. Tak że tutaj myślę, że problem trzeba 
kompleksowo rozwiązywać, bo co chwilę o czym innym mówimy, a te rzeczy często są – tak jak tu dzisiaj 
widać – sprzeczne ze sobą. 

Tyle na razie. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ale ja myślę, bo jeszcze mamy następny punkt, w którym na pewno będziemy o tym rozmawiać, dlatego 
apeluję do wszystkich (…), bo tutaj przedmiotem uchwały nie jest generalnie smog; oczywiście związane 
jest to z wymianą kotłów – myślę, że oczywiście to jest jedna z tych cegiełek, która doprowadzi  
do oczyszczenia powietrza w naszym mieście. Dlatego bardzo proszę o zmierzanie już do końca dyskusji  
w tym punkcie, bo będziemy mieli pole do popisu w następnym. 

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

„Ja zrezygnuję, zabiorę głos w następnym punkcie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

(...) Pani Radna Małgorzata Zarębska – proszę coś powiedzieć.”. 

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

„Na zawołanie Panie Przewodniczący. 

Dziękuję bardzo. 

W takim razie ja nie rezygnuję, bo w sprawie kotłów jednak chciałabym zadać pytanie, czy nie istnieje 
możliwość taka żeby dofinansowanie na te kotły było 100%, a nie 70% – wtedy być może byłaby większa 
liczba osób zainteresowanych.  

Jeszcze w kwestii promocji czy informacji. Wydaje mi się, że tutaj należy przede wszystkim zmienić 
świadomość mieszkańców tego miasta, bo tej świadomości nie ma, bezpośredniego przełożenia, jeśli 
chodzi o kopcenie w kominach a zachorowania na różnego typu choroby układu krążenia, oddechowe  
czy onkologiczne. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Tak to jest rozwinięcie tego, co już mówiliśmy. 

Szanowni Państwo, opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego do tej uchwały jest 
pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata  
2017-2020 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk 486, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony 
środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 55 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Bardzo proszę na początek o przedstawienie tego programu przez przedstawicieli firmy LEMTECH 
KONSULTING w Krakowie i są to: Pani Jolanta Dalman i Pan Zbigniew Jędrzejewski. 

Bardzo proszę w lapidarnym skrócie, ponieważ było to omówione na Komisji, przedstawienie tego 
Programu.”. 

 
Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pani Jolanta Dalman 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„W skrócie – dobrze. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni mieszkańcy,  

mam dzisiaj przedstawić Państwu nowy Program ochrony środowiska, który został opracowany dla miasta 
na lata 2017-20 z perspektywą do 2024 roku. 

Podstawą prawną do sporządzenia nowego Programu ochrony środowiska była zmiana przepisów ustawy 

Prawa ochrony środowiska, która nałożyła na podmioty samorządowe, które opracowują programy 
ochrony środowiska, wykonanie nowych programów, uwzględniających nie tylko realizację polityki 
ekologicznej państwa, ale również uwzględnienie w zapisach programów, zapisów założeń, strategii 
rozwoju, programów, dokumentów programowych. 

We wrześniu 2015 roku dodatkowo Ministerstwo Środowiska (...) opracowało wytyczne dotyczące 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które 
konkretyzowały podstawowe zasady tworzenia programów, ich strukturę oraz obszary interwencji.  
I wszystkie programy ochrony środowiska, które do tej pory funkcjonowały na terenie Polski musiały 
zostać zaktualizowane i opracowane zgodnie z (...) ustawą Prawo ochrony środowiska oraz z wytycznymi 
Ministerstwa Ochrony Środowiska. Nasz program jest zgodny z tymi wytycznymi i wytyczne...”. 

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

„Ale bardzo proszę o zachowanie ciszy.”. 

 
Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pani Jolanta Dalman 
Powiedziała m.in., cyt.:4 

„Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska, przystępując do opracowania programów 
ochrony środowiska powinna być stworzona grupa robocza, powinny być wyznaczone ramy czasowe, które 
powinny być zgodne, zbieżne z okresem obowiązywania głównych dokumentów strategicznych  
i programowych, powinna być spójność z innymi dokumentami programowymi strategicznymi oraz musi 
być uzyskana opinia organów opiniujących – w naszym przypadku to jest Marszałek Województwa, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

W tworzeniu programów ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi, powinien być zapewniony udział 
społeczeństwa. Grupa robocza została stworzona w dniu 12 maja 2016 roku, było to spotkanie 
organizacyjne, na którym ustaliliśmy zasady współpracy, terminy przekazywania danych oraz ustaliliśmy 
członków grupy roboczej. Wykaz imienny członków grupy roboczej znajduje się w Programie ochrony 
środowiska.  

Ramy czasowe, które obowiązują nasz Program ochrony środowiska dla Bielska-Białej, warunkuje 
dokument szczebla regionalnego. Jest to dokument Programu ochrony środowiska dla województwa 
śląskiego, który został opracowany do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Gdyby 
nasz dokument nie był kompatybilny czasowo z tym dokumentem, mógłby on nie uzyskać pozytywnej 
opinii Zarządu Województwa Śląskiego. Mówię to, ponieważ na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska 
padło pytanie, «dlaczego jest wyznaczony taki okres, a nie inny». 

                                                           
4
 Wypowiedź połączona z prezentacją multimedialną. 
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Spójność Programu ochrony środowiska z innymi dokumentami.  

Przystępując do Programu ochrony środowiska musieliśmy uwzględnić w celach i kierunkach działań 
programy strategiczne, takie jak: Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego  
i Środowisko, również z dokumentami sektorowymi, programowymi, które już są opracowane  
i zatwierdzone. Kompatybilność naszego projektu z tymi dokumentami jest zawarta w tabelach ujętych  
w Programie ochrony środowiska. 

Ponadto Program ochrony środowiska, nowy Program ochrony środowiska, musiałby również uwzględniać 
założenia oraz stan aktualny, który został przedstawiony w dokumentach sektorowych, takich jak: 
Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego Bielska-Białej na lata 2014-2023, Program ochrony środowiska przed hałasem oraz Programu 
niskiej emisji i planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej. Te dokumenty 
lokalne były również danymi źródłowymi do opracowania aktualnego stanu środowiska na terenie miasta 
Bielska-Białej.  

Obowiązek uzyskania opinii. 

Program uzyskał akceptację Zarządu Województwa Śląskiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Projekt został złożony do tych organów  
w sierpniu i – zgodnie z tym co jest na slajdzie – został zatwierdzony w sumie bez uwag. Jedyne uwagi 
przyszły z Zarządu Województwa Śląskiego. Dotyczyły one żeby uwzględnić również w naszym Programie 
te cele i kierunki działań, które zawiera Program województwa śląskiego, a niekoniecznie dotyczą one 
naszego rejonu. 

Udział mieszkańców w tworzeniu POŚ. 

Tak jak mówią wytyczne Ministerstwa Środowiska oraz zapisy – dokładnie art. 39 ustawy środowiskowej – 
taki udział mieszkańców w tworzeniu POŚ musi być zapewniony. Są to tzw. konsultacje społeczne projektu 
POŚ. I konsultacje społeczne są prowadzone już po opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska. 
Taki projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej, ewentualnie wersja papierowa jest umieszczana 
na terenie siedziby organu, który go opracowuje, i jest udostępniana przez 21 dni do wglądu dla 
społeczeństwa, dla mieszkańców. Zgodnie z art. 41 ustawy POŚ, jeżeli jakieś uwagi czy wnioski wpłyną  
po tym terminie, czyli po 21 dniach, nie będą one już respektowane i uwzględniane w analizie POŚ-u. 
Takie konsultacje społeczne zostały przeprowadzone, projekt POŚ został umieszczony na stronie 
internetowej urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz wersja papierowa została udostępniona w siedzibie 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W trakcie konsultacji społecznej nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa, dlatego też nie były one rozpatrywane. Jednak  
my zawsze mamy taką zasadę, przystępując do opracowywania programów ochrony środowiska,  
że na samym początku tworzymy ankietę, która ma nam po prostu zaktualizować problemy, jakie 
występują na terenie miasta oraz ma zasygnalizować mieszkańcom, że miasto przystępuje  
do opracowywania nowelizacji takiego Programu, że coś takiego będzie realizowane, żeby po prostu 
mieszkańcy byli świadomi, że mogą uczestniczyć aktywnie w tworzeniu tego Programu.  

Taka ankieta została stworzona, ona w pierwotnej wersji miała 11 pytań, później po konsultacjach z grupą 
roboczą, z pracownikami Urzędu Miasta, ilość tych pytań została zwiększona do 29. Wersja papierowa 
ankiet, w ilości tysiąca sztuk, została przekazana tutaj do Urzędu Miasta, te ankiety papierowe zostały 
rozesłane do siedzib (…) Rad Osiedla oraz zostały udostępnione w Biurze Obsługi Interesanta.  
W korespondencji zwrotnej otrzymaliśmy 75 sztuk ankiet w wersji papierowej, natomiast wersja 
elektroniczna została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w wersji 
zwrotnej otrzymaliśmy wypełnionych 255 sztuk ankiet. W porównaniu do poprzedniego Programu ochrony 
środowiska takich ankiet spłynęło o 159, w tej chwili jest to ponad 300 ankiet, które spłynęły przed 
przystąpieniem do realizacji Programu ochrony środowiska. Czyli to zainteresowanie mieszkańców było 
znaczne i one przede wszystkim dotyczyły – te pytania zwarte w ankietach – dotyczyły: stanu środowiska 
przyrodniczego, uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do środowiska oraz niezbędnych inwestycji, 

jakie muszą być podjęte na terenie miasta, które wpłyną na poprawę stanu jakości środowiska, zgodnie  
z tym co uważają mieszkańcy.  

I tak jak przeanalizowaliśmy wszystkie ankiety, które wpłynęły do nas, udział mieszkańców poszczególnych 
osiedli w tych ankietach był następujący; tu macie Państwo wykres i tak jak widać z wykresu, największy 
udział, największe zainteresowanie wśród mieszkańców to było wśród mieszkańców osiedla Śródmieście, 
Wapienica, Złote Łany i Leszczyny. To byli ci mieszkańcy, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli  
w ankietyzacji przez przystąpienie do Programu ochrony środowiska, do opracowania. I według (…) osób 
biorących udział w ankietyzacji, stan poszczególnych komponentów środowiska przedstawia się 
następująco (…).  
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Jakość powietrza atmosferycznego – tj. 60% ankietowanych opowiedziało się, że stan i jakość powietrza 
atmosferycznego w mieście jest zła. Jest to (…) porównywalna ocena tego komponentu środowiska  
do ankiet z 2013 roku, pomimo że miasto podjęło w tym czasie, w ciągu ostatnich czterech lat szereg 
działań mających za zadanie wyeliminowanie (…) niskiej emisji i w ogóle podjęła wiele działań 
edukacyjnych.  

Następnym komponentem to jest oczywiście zły stan wód powierzchniowych i mała ilość obszarów 
zielonych. Pomimo, że w ostatnich czterech latach ta ilość terenów zielonych w mieście wzrosła o 4 ha,  
to według interpretacji mieszkańców, ich oceny, tych obszarów zielonych nadal jest mało. Mało jest 
również ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych.  

Jeśli chodzi o opinię mieszkańców na temat stopnia uciążliwości poszczególnych zagrożeń, to oczywiście 
najbardziej uciążliwe jest zanieczyszczenie powietrza z kominów – to są te kominy, emisje punktowe  
z zakładów na terenie miasta.  

Następnie jest uciążliwość związana ze spalaniem śmieci przez mieszkańców w piecach domowych.  

To są te podstawowe uciążliwości, które zostały zasygnalizowane przez mieszkańców, jako uciążliwość  

w bardzo dużym stopniu, czyli cały czas jest to emisja powietrza brana pod uwagę przez mieszkańców.  

Jakie inwestycje i działania, które należy podjąć w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego, należy 
podjąć według mieszkańców? To jest przede wszystkim: likwidacja tzw. niskiej emisji do powietrza, 
budowa tras rowerowych, edukacja ekologiczna, stworzenie większej ilości terenów zielonych, zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. I tak jak pamiętam z ankiet to też tutaj mieszkańcy wnioskują 
o podniesienie edukacji ekologicznej właśnie dotyczącej odnawialnych źródeł energii.  

Tworzenie nowego Programu ochrony środowiska to jest również…, tzn. Program ochrony środowiska  
ma za zadanie określenie aktualnego stanu i jakości środowiska na terenie miasta. I takie badania zostały 
wykonane, przez nas taka analiza została dokonana. Analizy takiej dokonaliśmy na podstawie opracowań, 
programów, które zostały nam udostępnione przez Urząd Miasta, które zdobyliśmy sami. Również to były 
dane z raportów dotyczących stanu środowiska, opracowywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, w tym również delegaturę w Bielsku-Białej. Były to również dane 
sprawozdawcze z Urzędu Marszałkowskiego, dane z Urzędu Miasta oraz dane z jednostek terenowych 
Urzędu Miasta. I na podstawie tych danych oraz biorąc i analizując ankiety, które wpłynęły  
od mieszkańców, stworzyliśmy taką analizę SWOT – mocne i słabe strony dla poszczególnych 
komponentów środowiska – i ta analiza została również zawarta w programie ochrony środowiska. Tutaj 
tak szybciutko, skrótowo, ponieważ w tej chwili głównym problemem jest zanieczyszczenie powietrza,  

to tutaj jest analiza SWOT, która została… – pewne elementy tej analizy – która została oceniona dla 
zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych na terenie miasta Bielska-Białej.  
I oczywiście mocnymi stronami to jest: modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych, opracowanie 
programów powietrza – ponieważ tu trzeba przyznać, że Miasto opracowało kilka programów, które są już 
uchwalone i zatwierdzone – także modernizacja linii przesyłowych (energetycznych, ciepłowniczych)  
i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i komunalnej. To jest kilka z tych mocnych stron, 
które zostały wyszczególnione w Programie. Natomiast do słabych stron: to jest przede wszystkim 
ponadnormatywny poziom emisji na terenie Bielska-Białej, to są te zanieczyszczenia, które pochodzą  
ze spalania węgla, które są bardzo kancerogenne i które wchodzą z reakcję z pyłem PM10, PM2,5 oraz 
przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10, PM2,5 i co najważniejsze, tutaj właśnie – to już było 
mówione od samego rana, tu Pan Zastępca Prezydenta Państwu dosyć szczegółowo omówił – to jest 
napływ zanieczyszczonego powietrza do miasta z zewnątrz. Tak że bardzo ważną sprawą to jest  
to zanieczyszczenie zewnętrzne, które jest niezależne od ilości emisji zanieczyszczeń na terenie samego 
miasta.  

I po analizie stanu aktualnego, stanu środowiska poszczególnych komponentów miasta, po wykonaniu 
analizy SWOT, zostały ustalone cele, które będą realizowane w ramach Programu ochrony środowiska. 
Zostało ustalonych 12 celów, celi długoterminowych do 2024 roku oraz 23 cele krótkoterminowe  

do 2020 roku; i tutaj są cele z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – to cel długoterminowy  
to jest: znacząca poprawa jakości powietrza w Bielsku-Białej, redukcja emisji ze źródeł punktowych, 
powierzchniowych, komunikacyjnych, poprawa przewietrzania miasta i regeneracji powietrza.  
Już po zatwierdzeniu tego Programu ochrony środowiska miasto (…) opracowało program przewietrzania 
miasta, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku właśnie Bielska-Białej. Następnie zwiększenie  
m.in. wśród tych celów, które zostały wyznaczone dla miasta Bielska-Białej, jest zwiększenie świadomości 
ekologicznej, ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych, wdrażanie obecnego Programu ochrony 
powietrza, wraz z weryfikacją zakładanych efektów, i opracowanie, wdrażanie systemu zbierania informacji 
i rodzaju użytkowanych paliw w indywidualnych urządzeniach gazowniczych.  
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Program zawierał również już zadania – zadania własne, zadanie monitorowane – i to tych zadań własnych 
jest 100. Będą to zadania, które będą realizowane ze środków własnych i środków zewnętrznych 
częściowo, będą to zadania realizowane przez Wydziały Urzędu Miasta, przez Miejski Zarząd Dróg, Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. Natomiast zadania monitorowane – jest tych zadań 55 – będą to zadania, które 
będą realizowane w ramach zadań własnych, takich spółek jak: AQUA, Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 
Przedsiębiorstwo Komunalne, Zespół Parków Krajobrazowych.  

(…) Generalnie muszę powiedzieć, że nasz Program uzyskał wszystkie te opinie (…), spełnia wszystkie 
wymagania, które zostały zapisane w wytycznych Ministerstwa Ochrony Środowiska i jest zgodny  
z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska i nie mogliśmy po prostu wychodzi poza ramę tych 
wytycznych, musieliśmy się dokładnie stosować do zapisów, wytycznych i ustawy Prawa ochrony 
środowiska. 

Chciałabym się przy okazji odnieść do artykułu, który ukazał się na portalu internetowym, którego autorem 
jest Pan Krzysztof Kozik, który zarzucił nam, że Program pisany jest na programie i na zasadzie kopiuj – 
wklej, co naprawdę…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

 
Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pani Jolanta Dalman 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…tak, generalnie. I teraz tutaj jeszcze się odniosę do tych zarzutów, które są w tym artykule. (…)  
Artykuł mówi, że jest wyszczególniona w naszym programie zbyt duża ilość awarii sieci, że w przeliczeniu 
na ilość dni – z wyłączeniem nawet świąt, niedziel itd. – są to cztery awarie dziennie. Skąd taka ilość 
awarii, skąd są te dane? Tak jak mówiłam, my się opieraliśmy na danych, które zbieraliśmy  
z poszczególnych jednostek. I te dane to są nam po prostu przekazane nam w piśmie z dnia 25 maja  
2006 roku, które wyraźnie mówią i wskazują, jaka jest liczba tych awarii na sieci wodociągowej.  
Są to ponad tysiąc awarii w ciągu roku. I to (…), że firma AQUA zbiera nagrody, wyróżnienia, że bardzo 
dobrze działa, to (…) nie znaczy, że tych awarii będzie po prostu mniej. Państwa miasto ma sieć, 

praktycznie jest skanalizowane w 99% - 95-99 – ale jest to sieć stara, która wymaga modernizacji. Spółka 
AQUA cały czas na bieżąco dobudowuje nowe odcinki sieci i je modernizuje, usuwa na bieżąco wszystkie 
awarie, ale w porównaniu do tak dużego miasta i do starej sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej  
to liczba awarii cztery to nie jest taka duża. I tutaj macie Państwo skan tego pisma, zaznaczone miejsce, 
gdzie firma AQUA nam po prostu podaje tą informację „ilości awarii”. 

Zasoby wód termalnych.  

W artykule jest pytanie «kto i kiedy dokonał takiego odkrycia» i jest zarzut, że te wody termalne nie  
są gdzieś indziej, tylko opisane w Programie ochrony środowiska. Autora artykułu odsyłam do opracowania 
ekofizjograficznego, które zostało wykonane dla miasta Bielska-Białej oraz Oceny zasobów geotermalnych, 
która również została…, opracowanie wykonane dla miasta Bielska-Białej. Tam są dokładnie opisane ilości 
wód termalnych, na jakim poziomie, jakiej temperatury wody termalne występują. Oprócz tego 
opracowanie zawiera mapy – są to cztery mapy, jeśli się nie mylę – (…) na których są zaznaczone poziomy 
wód geotermalnych z zaznaczonymi temperaturami.  

Ponadto, jeżeli odnosząc się do zarzutu, że nigdzie więcej nie są te wody termalne w ogóle wymienione, 
nieuwzględnione, to gdyby ktoś po prostu przeczytał do końca Program ochrony środowiska i doszedł  
do części siódmej Programu, tam w tabeli 7.1 «w celach, w kierunkach interwencji oraz zadania (…), 
proponowane wskaźniki monitorujące stan realizacji», tj. strona 148 Programu, jest dokładnie 

wyszczególnione, skąd są te dane. Również są tutaj wymienione: sposób zagospodarowania źródeł 
termalnych jako promocja inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ponadto, jeżeli już ktoś 
nie doszedł do końca opracowania, to na początku opracowania, w streszczeniu, jest napisane, że ilość 
źródeł termalnych może być wykorzystana np. do ogrzewania mieszkań. 

Następny zarzut w tym artykule to jest odpady PCB.  

Tutaj autor artykułu zwrócił nam uwagę na układ SI, na megagramy, na kilogramy. Ilość odpadów jest 
podana PCB, jest podana w megagramach, czyli kiedyś to były tony i to jest 1 kilogram, ale tutaj jest suma 
0,0001 tony. I teraz: Skąd są te dane? Odpady PCB, zgodnie z ustawą, która weszła w życie (…) 
 na początku roku 2000 zobowiązywała podmioty do likwidacji wszystkich odpadów i źródeł PCB do roku 
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2010. I po 2010 tych odpadów praktycznie nie powinno już nigdzie być. Odpady PCB to są odpady (…)  
– jest to olej, który znajdował się w transformatorach i same urządzenia, transformatory, które w tej chwili 
już nie są używane, zostały wycofane z eksploatacji. I tak jak tutaj jest zgodnie z bazą danych  
z Wojewódzkiego Systemu Odpadów, udostępnioną nam przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, ostatni kilogram tych odpadów PCB został unieszkodliwiony w 2013 roku. W 2014 już tych 
odpadów nie ma i to jest bardzo dobrze, że go nie ma, że tych odpadów nie ma. I te odpady PCB to nie  
są tylko w tym, natomiast tam jest jeszcze odniesienie w tym artykule, że odpady PCB znajdują się  
w farbach malarskich itd., itd. Ja bym odesłała Pana, który pisał ten artykuł do ustawy odpadowej oraz  
do rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji odpadów – tam jest dokładnie napisane, wszystkie odpady  
są pogrupowane w grupy, mają swoje kody i jest również wyjaśnienie w załącznikach, kiedy odpad jest 
odpadem niebezpiecznym i czy tam jest w ogóle słowo o odpadach zawierających PCB. I również tutaj 
moja Koleżanka, która przygotowywała mi te dane, zwróciła mi uwagę, że w Programie odpadami  
dla województwa śląskiego, który jest w tej chwili w opinii u Ministerstwa Środowiska – to jest program  
na 2016-2022 – według danych zawartych w tym Programie, na terenie województwa śląskiego brak jest 
urządzeń oraz odpadów zawierających PCB podlegających inwentaryzacji. Dlatego też ta informacja 
potwierdza to, (…) co napisaliśmy w POŚ-u na temat usunięcia wszystkiego tego rodzaju odpadów  
z terenu miasta i osiągnięcie wyznaczonego celu.  

Następny zarzut – tj. hałas z nieczynnej linii kolejowej. 

Proszę Państwa, na terenie miasta Bielsko-Biała funkcjonuje zatwierdzony uchwałą Rady Miasta  
z 2013 roku Program ochrony środowiska przez hałasem w mieście Bielsku-Białej i funkcjonuje również 
Mapa akustyczna miasta Bielska-Białej z 2012 roku. Zgodnie z treścią artykułu, linia klejowa nr 119 została 
wycofana z eksploatacji w 2009 roku – i jest nawet zdjęcie tej linii kolejowej porośniętej trawą.  
Samo zdanie w tym artykule zostało wyrwane z kontekstu i całość tego zdania brzmi, że «należy również 
uwzględnić hałas kolejowy generowany przez przejeżdżające pociągi towarowe, osobowe w dwóch 
kierunkach. Największy wpływ na klimat akustyczny na terenie miasta ma Dworzec Bielsko-Biała oraz linia 
119.». To jest to, co jest zaznaczone na czerwono – tj. ta informacja, której nie ma w artykule, a szkoda.  
I zgodnie z tym Programem, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta z 2013 roku oraz zgodnie z Mapą 
akustyczną miasta, która została wykonana w 2012 roku – a linia kolejowa w 2009 ponoć była wyłączona 
– są wyznaczone trzy punkty pomiarowe wzdłuż każdej linii, o której jest mowa w tym artykule. I zgodnie 
z tymi pomiarami, wynikami pomiarów, równoważny poziom dźwięków z uwzględnieniem tła 
akustycznego, nie przekracza norm dopuszczalnych – chodzi mi tutaj o tą linię kolejową 190. Dlatego też 
nie są to wielkości, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości, podawanych  
w rozporządzeniu, w związku z czym ta linia kolejowa nie stanowi zagrożenia, nie jest źródłem hałasu,  
na co wskazuje autor tego artykułu. I w Programie ochrony środowiska na stronie 139 POŚ jest taki cel 
długoterminowy «Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska w Bielsku-Białej» i jeden 
podpunkt dotyczy aktualizacji map akustycznych Bielska-Białej oraz Programu (…) ochrony przed hałasem. 

I następny punkt, zarzut, to jest bocznica kolejowa, która obsługuje bazę PKN ORLEN i jest to bocznica 
kolejowa, która znajduje się w Wapienicy – jest ta bocznica, cały czas istnieje, jest ona ujęta w planach 
zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili ona nie funkcjonuje, ale w każdej chwili po prostu może 
zostać przywrócona do eksploatacji, tym bardziej że Miasto zakłada rozwój linii kolejowych jako 
alternatywne źródło przewozu dla transportu drogowego. 

Tak że to są nasze uwagi do artykułu i po prostu prosimy, jeżeli ktoś czyta Program ochrony środowiska, 
to żeby to czytał ze zrozumieniem i jeżeli już zaczął go czytać, to żeby doczytał do końca. I taka nasza 
uwaga: w czerwcu były przez nas udostępnione ankiety, w których wszyscy mieszkańcy mogli się 
wypowiedzieć na temat stanu i jakości środowiska w mieście, natomiast sam Program już po jego 
opracowaniu został udostępniony do konsultacji społecznych i tam wszyscy mieszkańcy miasta mogli 
wtedy wnosić uwagi, wnioski, mogli powiedzieć swoje wątpliwości co do treści, zawartości Programu 
ochrony środowiska. I na etapie tego projekty mogliśmy uwzględnić te uwagi, mogliśmy w raporcie  
z wykonania Programu ochrony środowiska odpowiedzieć, w jaki sposób te uwagi kierowane przez 
mieszkańców zostały przez nas uwzględnione w Programie ochrony środowiska. Dlatego na przyszłość 
taka prośba (…) – jak powstają takie programy, to proszę się uaktywniać już na samym początku, a nie  
na końcu, kiedy Program jest już zatwierdzony przez organy, które powinny go zaopiniować. 

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

„Dziękuję bardzo za to przedstawienie.  

Przypominam, że Rada Miejska udzieliła w tym momencie głosu mieszkańcowi reprezentującego Koalicję 
Antysmogową – Panu Tomaszowi Wawakowi. 

Bardzo proszę o wystąpienie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej 
Powiedział m.in., cyt.:5 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci, Panowie Przewodniczący Radny, Panie i Panowie, 

Koalicja Antysmogowa w Bielsku-Białej powstała w reakcji na katastrofalną jakość powietrza w Bielsku-
Białej. Obecna zima pokazała, że utrzymuje się zanieczyszczenie powietrza, które stanowi istotne 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Dlatego też na spotkaniu mieszkańców 20 stycznia  
45 osób, reprezentujących różne środowiska w mieście, zawiązało Koalicję Antysmogową. Są wśród nas 
przedstawiciele stowarzyszeń, Rad Osiedli, wspólnot mieszkaniowych, a także prywatne osoby, np. bielskie 
matki obawiające się o zdrowie swoich dzieci. Nie łączą nas poglądy polityczne, ale rzecz o bardziej 
podstawowa – świadomość, że oddychamy wszyscy tym samym powietrzem.  

Celem Koalicji jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz czystego powietrza, przede 
wszystkim ograniczenia niskiej emisji.  

Zadajemy sobie sprawę, że kluczowe decyzje w zakresie zanieczyszczeń powietrza zapadają poza 
samorządem lokalnym, poza samorządem miejskim uściślając, jednak to nie oznacza, że władze samego 
miasta są w tej sprawie bezsilne. Mamy aż nadto przykładów z innych samorządów, że odważne 
zaangażowanie władz miejskich może przynieść istotną poprawę sytuacji.  

Jest oczywiste, że jako Koalicja musieliśmy pod tym kątem przyjrzeć się proponowanemu Programowi 
ochrony środowiska dla Bielska-Białej. Oto nasze wnioski z analizy Programu – niestety nie są to wnioski 
optymistyczne. Na początku wnioski ogólne. 

Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020 ma charakter przede wszystkim 
opisowy. Owszem przedstawia diagnozę, jednakże nie przedstawia żadnych wiarygodnych recept  
na poprawę sytuacji. Program jest również nazbyt ogólny. Nie znajdziemy w nim konkretnych danych 
ilościowych dotyczących zinwentaryzowanych źródeł emisji. Nie ma danych, jaki udział w zanieczyszczeniu 
powietrza mają poszczególne źródła emisji. Nie ma nawet szacunków ile i jakich źródeł zanieczyszczeń 
będzie dotyczyć zmiana prawa związana z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 
ograniczenia niskiej emisji. Program pomija milczeniem wnioski sformułowane w raporcie NIK, która 
przeprowadziła kontrolę w bielskim Urzędzie Miejskim i w Straży Miejskiej. Raport zawiera szereg uwag, 
m.in. dotyczących nieefektywnego wykorzystania środków finansowych. Program w ogóle nie odnosi się  
do tych wniosków.  

W celach Programu zapisano bardzo hasłowe, ogólne działania. W tabeli, począwszy od strony 148, brak 
jakichkolwiek konkretów. Dodatkowo w ryzykach – jako podstawowe zagrożenie we wszystkich 
przypadkach – znajdujemy wpis «brak finansowania». W połączeniu z brakiem jakichkolwiek prognoz 
finansowych daje to dość pesymistyczny obraz. Nie znajdziemy bowiem w Programie żadnych konkretnych 
przedsięwzięć, np. inwentaryzacji domowych źródeł spalania paliw stałych, planów obowiązkowych lub 
wspieranych przyłączeń do sieci ciepłowniczej THERMA, harmonogramu modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła na węglowe z podajnikami, na pelet, gazowe pompy ciepła – z konkretnym horyzontem 

czasowym.  

Program nie zawiera również propozycji ograniczeń emisji komunikacyjnych i przemysłowych,  
nie uwzględnia na przykład możliwości stosowania instrumentów z zakresu planowania przestrzennego, 
np. poprzez zakaz lokowania na terenie miasta inwestycji o wysokiej szkodliwości środowiskowej, typu 
strefa przemysłowa…”. 

 
                                                           
5 Wypowiedź połączona z prezentacją multimedialną. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam bardzo. 

Pani Radna Małgorzata Zarębska – wniosek formalny zgłasza? 

Okej.  

Przepraszam Pana bardzo, ale wniosek formalny musiałbym od razu głosować. 

Proszę kontynuować.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Program nie zawiera żadnych informacji na temat finansowania działań w zakresie ograniczenia niskiej 
emisji, co skłania do wniosku, że zostanie (…) utrzymane na obecnym poziomie tempo wymiany kotłów.  
W tym punkcie oczywiście dzisiaj się to zmienia, w związku z tym, że z tych 150 kotłowni jest to 210.  
To oznacza, że ten proces może trwać nawet 40 lat. Nawet zakładając zmiany, które dziś proceduje Rada  
z kompleksowym programem ochrony powietrza i z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, okres ten skróci się do lat 30. To nie jest perspektywa, która może zadowolić 
mieszkańców Bielska-Białej. Wystarczy spojrzeć na Kraków żeby przekonać się, że są możliwe dotacje 
nawet na poziomie 100% i są możliwe znaczne dopłaty do paliw lepszej jakości, według kryterium 
dochodowego. To są realne alternatywy zniechęcające do kupna „kopciucha” za 2 tys. złotych.  

Program powołując się na dane z lat 2012-15 formułuje zbyt optymistyczne wnioski dotyczące poziomu 
zanieczyszczeń. Natomiast analizując dane z roku 2016 nie możemy mówić o tendencji spadkowej. Według 
najnowszych dostępnych danych (…) nie maleje zagrożenie pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz 
rakotwórczym benzo(a)pirenem. W styczniu 2017 roku dopuszczalna zawartość dobowa PM10 została 
przekroczona 21 razy. Dwa dni temu odczyt wyniósł 244 mg/m3, czyli 5 razy więcej niż dopuszczalna 
zawartość ustawowa i zbliżył się do poziomu alarmowania.  

Mamy dziś 31 stycznia, a wykorzystaliśmy dopuszczalną roczną liczbę dni z przekroczeniem już w ponad 
połowie. Program nie podejmuje tematu niedokładnego pomiaru substancji szkodliwych i braku 
dostatecznego informowania mieszkańców. Należy wprowadzić system informacji o zagrożeniu smogiem, 
tak aby osoby najbardziej zagrożone jego konsekwencjami – starsi, chorzy, kobiety w ciąży i dzieci – 
mogły ograniczyć kontakt z trującym powietrzem. Stąd konieczność zwiększenie ilości czujników powietrza 
w mieście. Jeden czujnik na 175-tysięczne miasto to stanowczo za mało, tym bardziej że nie mierzy  
on w ogóle stężenia śmiercionośnego pyłu PM2,5. W związku z tym Koalicja sformułowała szereg 
szczegółowych uwag, które później przedstawimy na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

W konkluzji Koalicja Antysmogowa stwierdza, że w praktyce w Bielsku-Białej po prostu brak całościowego 
Programu ograniczenia niskiej emisji, a przewidziany do uchwalenia Program ochrony środowiska nie 
zawiera ani harmonogramu, ani narzędzi działania, ani prognozy finansowej, niezbędnych dla ograniczenia 
tego zjawiska. Potrzebny jest program, który będzie zawierał, oprócz wymienionych już poprzednio, także 
takie elementy jak: rozbudowanie sieci monitoringu zanieczyszczeń, uruchomienie sprawnego systemu 
ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta, powszechną akcję edukacyjną, zwiększenie skuteczności 
działań Straży Miejskiej, opracowanie planu ograniczenia emisji komunikacyjnych i przemysłowych. Takich 
kryteriów nie spełnia uchwała pod nazwą „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń dla atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2017”, ponieważ skupia się tylko na jednym aspekcie problemu, w dodatku – jak wynika z raportu 
Najwyższej Izby Kontroli – niegwarantującego osiągnięcia zakładanych efektów. Wprowadzenie takich 
dodatkowych zapisów uważamy za absolutnie konieczne. Rozumiemy, że nie da się tego zrobić w trakcie 
tego posiedzenia na sali plenarnej. Dlatego rekomendujemy Radnym dwa możliwe rozwiązania.  

Pierwsze – zdjęcie z porządku obrad punktu przyjęcie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-
Białej na lata 2017-2020, zawartego w Druku 486 i powrót do prac nad nim w odpowiednich Komisjach. 
Deklarujemy nasz udział i pomoc. Albo – i tutaj druga propozycja – wprowadzenie do omawianej uchwały 
punktu 2 w następującym brzmieniu: «Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia w terminie  
60 dni projektu uchwały pod nazwą: Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bielsko-Biała, 
zawierającej harmonogram działań na rzecz zapobiegania szkodliwym skutkom zanieczyszczeń powietrza 
w Bielsku-Białej». Dotychczasowe punkty 2 i 3 uchwały otrzymują wówczas oznaczenie punktów 3 i 4. 
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Bardzo prosimy Państwa Radnych o dobrą wolę. Być może to banał, ale wszyscy oddychamy tym samym 
powietrzem. Czas na odważne działania, by bielskie powietrze było czyste dla nas i dla naszych dzieci. 

Tak jeszcze na gorąco chciałem dodać coś, co nie miało się znaleźć w tym oświadczeniu, natomiast też 
przysłuchując się dyskusji, jaka wcześniej była na temat dotychczasowych instrumentów walki  
ze smogiem, bo tutaj chyba mamy takie dwa problemy i tutaj w zasadzie wszyscy się do tego zgadzają. 
Mianowicie, jeden to jest problem ubóstwa energetycznego, o którym była mowa, drugi to jest problem, 
że po prostu budżet miasta to nie jest worek bez dna. Więc tak jak, też Pan Prezydent słusznie zauważył, 
nie da się tego z roku na rok zmienić, natomiast są również sposoby, które praktycznie minimalizują koszty 
dla miasta i dla samych mieszkańców. Na przykład jest sposób palenia od góry, który akurat dwie bielskie 
Rady Osiedla promują i ja wiem akurat z własnego doświadczenia, bo jestem po rozmowie z jednym  
z właścicieli składów opałowych, oni tak naprawdę teoretycznie powinni być przeciwko temu, że będzie 
wycofany muł i flot ze sprzedaży, natomiast nawet tam wśród właścicieli składów opałowych już jest taki 
ruch, że oni po prostu edukują swoich klientów na temat palenia węglem, bo oni wiedzą, że jeżeli klient się 
nauczy palić węglem poprawnie, tak żeby była mniejsza emisja, czyli palić od góry, to on wtedy będzie  
u niego kupował paliwo oczywiście droższe, natomiast w sezonie grzewczym, tak naprawdę nie tak bardzo 
go uderzające po kieszeni; bo sposób palenia od góry to jest około 30% mniej strat energetycznych i 90% 
(…) mniej emisji. Tak że jest to jedno z takich rozwiązań krótkoterminowych, które ja też bym 
rekomendował, żeby miasto podejmując te wszystkie inicjatywy edukacyjne i promocyjne po prostu 
dotarło do każdego kto pali węglem w tym mieście. Bo oczywiście to, o czym też mówił Pan Michniowski, 
na temat prawda eventów typu „Miasto dobrej energii”, to jest wszystko fajne, tylko to są takie działania 
jednorazowe, natomiast należy dotrzeć bezpośrednio do tych 6,5 tys. właścicieli „kopciuchów”. Natomiast 
cieszy nas też to, że tutaj została złożona interpelacja przez trzy Kluby Rady Miejskiej i widać, że jest 
dobra wola po stronie Państwa Radnych, więc mam nadzieję, że tym bardziej Państwo się do naszych 
sugestii przychylicie i uzupełnicie tą uchwałę jeszcze dodatkowymi, szczegółowymi zapisami. 

Dziękuję bardzo za uwagę.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – czy znowu w sprawie formalnej Pani Małgorzata Zarębska?”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak.”. 

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

„Czyli wniosek formalny, tak. To bardzo proszę o zgłoszenie.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Wcześniej się pospieszyłam, tak że przepraszam. 

Ja chciałabym również bardzo serdecznie podziękować za tą interpelację złożoną przez trzy Kluby.  
Po raz pierwszy chyba żałuję, że nie (…) tworzę klubu sama, bo również chętnie bym taką interpelację 
podpisała…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Taki Regulamin – co zrobić.”. 

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

„Tak że będzie mi miło jak następnym razem również będę miała taką sposobność. Podpisuję się oboma 
moimi rękami pod tą Państwa interpelacją. 

A korzystając z okazji, po wystąpieniu reprezentanta…”. 

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

„Poproszę o wniosek formalny Pani Radna.”. 

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

„…Koalicji Antysmogowej, chciałam sformułować dwa wnioski formalne – już przechodzę do meritum 
sprawy.”. 

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

„To najpierw jeden poproszę – przegłosujemy, bo pewnie o to chodzi i potem drugi. Bardzo bym prosił.”. 

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

„Tak właśnie.  

Jeden brzmi: o kwestię możliwości zdjęcia z porządku obrad punktu, który procedujemy i powrót do pracy 
nad nim w odpowiednich Komisjach.”. 

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

„Okej.  

Oczywiście zaraz przystępujemy do głosowania, natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę przed 
głosowaniem, że jesteśmy w trakcie dyskusji, że ktoś opracował jakiś materiał, przedstawiono jakieś 
zarzuty, ktoś pewnie chciałby się odnieść, ale…”. 

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

„Przepraszam, ja w kwestii formalnej też chciałem Panie Przewodniczący. 

Jak można zdjąć z porządku obrad przed dyskusją punkt? Nie było dyskusji, zdejmujemy.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, o każdej porze zdjąć...”. 

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

„Tak, jak wiem, ja wiem o tym, ale zwracam uwagę delikatnie, że przed dyskusją zdejmowanie punktu jest 
chyba nieporozumieniem.”. 

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

„Tak, pozwólcie mi wszyscy Państwo poprowadzić dalej te obrady.  

Więc tylko informuję, że moim zdaniem (...)  zamykamy tak usta zapisanym wcześniej do głosu Radnym, 
nie dajemy możliwości odpowiedzi, bo padły tu jakieś zarzuty i pewnie ktoś, kogo one dotyczyły, chciałby 
się odnieść. Dlatego muszę prosić Państwa – oczywiście to jest tylko moja prośba – o niepopieranie tego 
wniosku na tym etapie rozmowy. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za wnioskiem Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że wniosek Pani Radnej nie przeszedł. 

Czy Pani chce kontynuować zgłaszanie wniosków formalnych? – bo tak się domyśliłem z poprzedniego 
[wystąpienia]. Czy Pani ma dwa wnioski formalne?”. 

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

„Tak, mam dwa wnioski formalne, ale to słuszna...”. 

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

„Czyli proszę o drugie zgłoszenie.”. 

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

„...słuszna sugestia z tą kwestią, że może Państwo chcielibyście wziąć udział w dyskusji, więc ja poczekam 
w kolejności.”. 

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

„Wspaniale.”. 
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Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Oczywiście dla dobra nas wszystkich i świeżego powietrza jak najbardziej zaczekam. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękujemy Pani Radnej. 

(...) Teraz tak: (...) rozumiem, że Państwo się będziecie odnosić – czy chcecie się już odnieść  
do wystąpienia Pana Tomasza Wawaka, czy może jeszcze inni Radni się wypowiedzą i en bloc? Jak 
Państwo wolą.”. 

 
Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pan Zbigniew Jędrzejewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu,  

Zbigniew Jędrzejewski – firma LEMTECH KONSULTING, która opracowywała ten Program.”. 

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

„Właśnie zadałem pytanie, prosiłbym o odpowiedź: czy chcecie Państwo wszystkich wysłuchać  
i odpowiadać czy po kolei? – bo to jest dowolne jak Państwo...”. 

 
Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pan Zbigniew Jędrzejewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Może poczekamy na pozostałe uwagi i się ustosunkujemy do wszystkich.”. 

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

„Bardzo dobrze oczywiście. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Kilka drobnych, technicznych uwag i zapytań. Na stronie 23 wymieniono główne trasy przewozowe 
towarów niebezpiecznych przez teren miasta i są to według autorów drogi ekspresowe S1 i S69.  
Nie ma już drogi S69, natomiast pojawia się droga S52. Troszeczkę zamieszania budzi, mojego jakby 
zamieszania wewnętrznego, sformułowania użyte na stronie 83, cytuję: «Prace związane z budową  
i modernizacją sieci wodociągowej realizowane będą w latach 2014-2016, zgodnie z uchwalanym 
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie 
Bielsko-Biała na lata 2014-2016. ». Być może czegoś nie zrozumiałem, dlatego proszę o wyjaśnienie. 
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I teraz w analizie SWOT mamy wymienione szanse. Czynniki zewnętrzne: w punkcie 6 – Budowa 
obwodnicy miasta i zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście. Prawdę mówiąc, nie bardzo rozumiem, 
o jakiej obwodnicy tu mowa, bo który również jest w zadaniach: «uwzględnianie w planach rozwoju 
transportu działań» itd. i potem «budowę obwodnicy» i teraz «oraz wprowadzenia ograniczeń w ruchu 
pojazdów na drogach miast» – w liczbie mnogiej. Bardzo proszę o wyjaśnienie, o co tu chodzi.”. 

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

„To wszystko Panie Rany?”. 

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

„Tak, dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja natomiast mam dwa pytania. Pierwsze – odnośnie tzw. celów długoterminowych, które Państwo 
przedstawialiście do 2024 roku, o ile dobrze pamiętam. Był tam taki cel «wyznaczenie nowych kanałów 
przewietrzania miasta». (…) Może jestem laikiem, ale chciałbym może żeby mi to bardziej wytłumaczyć, 
jak można teraz tworzyć nowe kanały przewietrzania miasta. Pamiętam, że w kampanii wyborczej jeden  
z prezydentów miał chyba takie hasło, ale nie o to mu chyba chodziło do końca.  

A drugie takie pytanie mam odnośnie tych złóż geotermalnych pod naszym miastem, bo Państwo się 
powołują na jakąś ekspertyzę z ‘98 roku– ‘98 rok, teraz mamy 2017, trochę czasu minęło.  
Czy w międzyczasie – to może bardziej pytanie do władz miasta – czy w międzyczasie były jakieś inne 
ekspertyzy, czy są jakieś plany, jak te złoża geotermalne można z korzyścią dla miasta wykorzystać?  
Bo przykład Torunia na przykład pokazuje, że można użyć tej energii cieplnej.  

Dziękuję.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chętnie się zapoznam. 

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

„Dziękuję bardzo. 

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

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

„Proszę Państwa, ja oczekuję po tej dyskusji, że się nie spolaryzujemy, bo że smog jest dużym problemem 
to wszyscy stoimy po tej samej stronie. I też bym chciała, żeby nie zrobiła się z tego jakaś taka dyskusja, 
że ci są za, inni przeciw. To że najważniejsze jest zdrowie i że matki z dziećmi, osoby starsze się obawiają 
o swoje zdrowie to jest też niebagatelny problem. Powstało pierwsze badanie przeprowadzone na Śląsku 
w dużej naszej aglomeracji, które było opublikowane w październiku tego roku; dlatego (…)  

w województwie śląskim, bo to jest 4% powierzchni naszego kraju i emitujemy 50% zanieczyszczeń.  

Proszę Państwa, według tych danych możemy zapobiegać pewnym rzeczom, jakim jest zaostrzenie 
pewnych chorób w odpowiednich grupach pacjentów i okazuje się bowiem, że podczas wysokiego poziomu 
tlenku azotu w szpitalach pojawia się około 12% więcej chorych z zawałem serca. Takich badań 
dotychczas nie było, gdyż lekarze, którzy zajmowali się wpływem zanieczyszczeń na zdrowie nie mieli 
wiedzy na ten temat, nikt ich na studiach tego nie uczył. Problem smogu kiedyś dawno istniał, ale tutaj  
– tak jak Pan Poseł raczył tutaj zauważyć – natomiast nie zajmowano się nim tak aż dokładnie jak teraz. 
Ryzyko zawału zwiększa się także przy niższych wartościach ciśnienia atmosferycznego, o czym mówią 
nasi pacjenci. Więc jeżeli to ciśnienie spada możemy ten alarm u naszych pacjentów, jakby taką 
informację dać w jakichś regionalnych informatorach i wtedy już możemy troszeczkę zapobiegać zjawisku, 
jakim jest zaostrzenie choroby wieńcowej czy wystąpienie ostrych zawałów wieńcowych u pacjentów.  
To nie wszystko – o 16% rośnie liczba udarów mózgu.  

Proszę Państwa, wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu, według tych badań, było związane  
ze zwiększonym stężeniem tlenu azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, pyłów PM10, o których była 
już mowa wcześniej, mniejszą prędkością wiatru oraz ogłoszeniem alarmu smogowego, gdzie 3 i 5 dni 
przed udarem taki alarm smogowy był i wtedy zanotowano, że wzrosła liczba udarów mózgu. 

Jeśli chodzi o zatorowość płucną – tutaj też możemy przewidywać. A cały czas Państwu przypominam,  
że najczęściej ludzie dalej umierają na serce, na drugim miejscu są choroby onkologiczne. Zajmuję się  
na razie działką, która mnie bezpośrednio dotyczy, gdyż takimi danymi tutaj dysponuję. Jeśli chodzi  
o zatorowość płucną, to wzrost w czasie alarmu smogowego jest o 18%, a hospitalizacje z tego powodu 
były częstsze w przypadku wyższego stężenia tlenku azotu i dwutlenku azotu. Te same czynniki 
powodowały, że w śląskich szpitalach pojawili się pacjenci z migotaniem przedsionków.  

Proszę Państwa, dlatego troszeczkę przychylam się do wypowiedzi Pana Wawaka, że być może naszym 
wspólnym dobrem jest to, żeby tych wspólnych punktów gdzie będziemy dokonywać pomiarów w Bielsku 
będzie więcej niż jest teraz. Naprawdę uważam, że sprawa jest niebagatelna i też zgadzam się z Panem 
Prezydentem, że są ważne rozwiązania odgórne. Cały czas o tym mówimy, że nie zawsze samorząd może 
tu wszystko zrobić, ale taka strategia krótkoterminowa jest jak najbardziej ważna i tu powinniśmy się 
zastanowić, co w najbliższym czasie możemy zrobić. Oczywiście ta strategia odległa też, to już eksperci  
w tej dziedzinie na pewno się wypowiedzą, ale na pewno to zagrożenie dla zdrowia już teraz jest 
namacalne i pewne rzeczy możemy przewidywać. I ja jako lekarz praktyk, który leczy pacjentów w tym 
mieście, chciałabym wiedzieć, kiedy ten alarm smogowy jest, kiedy można zapobiegać pewnym 
incydentom, które mają miejsce na co dzień.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Radną Barbarę Waluś.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 68 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„…mam taką kwestię, że na przykład gmina Jasienica do strefy przemysłowej wpuszcza tylko 
przedsiębiorstwa niskoemisyjne, natomiast w Lipniku wmawia się mieszkańcom, że to dla nich dobre,  
bo będą miejsca pracy. I tutaj niemniej…”. 

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

„Ale tam jest strefa niskoemisyjna.”. 

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

„…nie powstanie strefa niskoemisyjna wcale.”. 

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

„Ale nie ma żadnej strefy w Lipniku, Pani Radna.”. 

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

„Ale jest uchwalona na razie obowiązującym planem z 2012 roku.”. 

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

„Tak i dlatego nad tym pracujemy. Myślę, że…”. 

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

„Jeszcze jedno…”. 

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

„Bardzo proszę.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Odnośnie (…) wypowiedzi Pana Wawaka – to palenie od góry. Po artykule Pana Wawaka był w Kronice 
Beskidzkiej następny, że to zależy od (…) wylotu powietrza i to się po prostu nie da. Musi być piec 
dostosowany do palenia od góry. A jeżeli Pan Wawak zapali w każdym piecu od góry, to proszę niech mnie 
nauczy.  

Dziękuję.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Ja myślę, że Pan Wawak pewnie już w niejednym piecu palił i zna się na tym. Natomiast, nie chciałbym 
być źle zrozumiany, natomiast myślę, że pewnie – bo daje tutaj znaki – wyjaśni Pani o co mu chodziło, bo 
nie chciałbym teraz kolejnego wątku wplatać, jeżeli mi Państwo wybaczą. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.  

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Może ja odniosę się do kilku kwestii. 

Pierwsza to jest kwestia, którą podniosła Koleżanka Pani dr Gorgoń.  

Otóż ilość punktów pomiarowych w naszym mieście to są tzw. punkty referencyjne i jest ich dwa. Pierwszy 
punkt to jest na ulicy Kossak-Szczuckiej gdzie zainstalowanych jest wiele (…) czujników, które pobierają 
powietrze do badania i m.in. tam są NOX, pomiar NOX, pomiar PM2,5 PM10, benzo(a)pirenem i wiele 
jeszcze innych. To są punkty na tyle wiarygodne, że (…) te wyniki są wiarygodne. Natomiast jeżeli chodzi 
o pozostałe dzielnice miasta Bielska-Białej, to w tych dzielnicach miasta nie ma żadnych punktów 
pomiarowych. I słusznym jest to, że należałoby się zastanowić jak zrobić, żeby poszczególne dzielnice 
miały te punkty pomiarowe. Ja byłem na spotkaniu w Akademii Techniczno-Humanistycznej z Panią Sordyl, 
która reprezentuje Pana profesora Brzozowskiego, który zajmuje się w tej chwili badaniami dotyczącymi 
zanieczyszczeń komunikacyjnych – i oni mają w swoim projekcie założenia, żeby wzdłuż układów 
komunikacyjnych, głównych w mieście, wprowadzić wiele punktów do pomiaru zanieczyszczeń, 
wynikających z zanieczyszczeń związanych z układem komunikacyjnym. Przypomnę Państwu,  
że te zanieczyszczenia w strukturze zanieczyszczeń, to jest kilkanaście procent w stosunku do stu – czyli 
więcej niż 60, 70% to są zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o PM2,5 dotyczące palenisk.  

Zachęcam Pana Prezydenta i wszystkich, służby miejskie żeby skontaktować się z Panem profesorem 
Brzozowskim i Panią Sordyl. Oni oczekują na taką dobrą współpracę i nawet zachęcali mnie żeby próbować 
jakoś nawiązać lepsze stosunki, żeby po prostu strony wzajemnie mogły z tego skorzystać.  
To jest pierwsza rzecz. 

Druga rzecz rzeczywiście dotyczy palenisk i w związku z tym są już urządzenia, co prawda nie o wartości 

referencyjnej, ale zbliżonych do referencyjnych, które gdzieś tutaj nawet zostały przedstawione.  
To są niezbyt tanie urządzenia pomiarowe, rzędu czterdziestu, czterdziestu parę tysięcy złotych jedno, 
które może dokonywać pomiarów do pięciu wartości różnego rodzaju, w zależności od sensorów jakie  
są tam zainstalowane. To też jest ważny etap. Dlaczego to mówię, może tak sporo na ten temat? Otóż 
uważam, że należałoby pokryć większą ilością teren naszego miasta urządzeniami do pomiarów i wtedy 
wiarygodność mapy zanieczyszczeń i zagrożeń byłaby lepsza. To jest tak, jeżeli chodzi o takie bieżące 
zadania, które można zrobić. I Panie Prezydencie zachęcam Pana, żeby służby Pana skontaktowały  
się z profesorem Brzozowskim i z Akademią Humanistyczno-Techniczną, ponieważ oni naprawdę poważnie 
i są już daleko posunięci w swoich badaniach. 
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Natomiast jeżeli chodzi o przedstawiony tutaj projekt i to sprawozdanie dotyczące – to już jest któreś  
z kolei z rodzajów sprawozdań strategicznych, one mają raczej takie bardziej efekty informacyjne niż jakieś 
odnoszące skutek bezpośrednio. I też jakby zgadzam się z uwagą Pana, który tutaj przed chwilą mówił  
o smogu, bo należałoby się zastanowić, czy to nie jest tylko sztuka dla sztuki. To nie dotyczy tylko…”. 

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

„Pan nie był ze smogu, tylko z Koalicji Antysmogowej – tak tylko dodajmy.”. 

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

„Tak oczywiście, ale to chodzi o tego Pana, który przed chwilą prezentował swoje stanowisko. Tak że tutaj 
zachęcam.  

Natomiast jeżeli chodzi o muł i flot to tutaj, Szanowni Państwo, muł i flot to jest przeznaczony do palenisk 
przemysłowych i tak powinien być stosowany. Wiadomo, że to jest substytut i on nie spełnia, nie ma 
wartości kalorycznych, on po prostu odbiega dalece od tych możliwości do spalania w kotłach zwykłych, 
czyli tych naszych lokalnych, domowych i on jest po prostu wykorzystywany tylko dlatego, że jest tańszy. 
Natomiast jeżeli chodzi o jego przeznaczenie on powinien być przeznaczony do spalania w instalacjach 
przemysłowych, które to instalacje posiadają odpowiednie filtry, elektrofiltry zabezpieczające powietrze 
przed…”. 

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

„Dziękujemy.”. 

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

„…przed zanieczyszczeniami typu m.in. PM2,5 czy PM10. 

Dziękuję. Tyle, jeżeli chodzi o to.  

Natomiast Panie Prezydencie zachęcam do kontaktu z przedstawicielami ATH.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący, bo zaczynają się miniwykłady i chciałbym tego uniknąć. 

Bardzo proszę – teraz Pan Tomasz Wawak w trybie pewnie ad vocem do czegoś, tak?  

Bardzo proszę o krótką, zwięzłą wypowiedź, bo zaczyna nam się to rozczłonkowywać.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Dwie rzeczy: spalanie od góry – pierwsza rzecz, druga rzecz – informacja na temat emisji w mieście.  

Jeżeli chodzi o spalanie od góry – to tutaj ad vocem Pani Radna Waluś. To jest metoda przeznaczona  
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 71 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

w większości dla starych kotłów, kotłów górnego spalania, czyli kotłów, które mają rurę wydechową  
na górze. W związku z czym…”.  

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

„Czyli tak zwany komin. Tak – komin?”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak zwane „kopciuchy” – to się tak mówi. Nie chcę teraz mówić, ile to jest procent wszystkich kotłów. 

Oczywiście odpadają kotły resortowe, kotły z podajnikami, ale tutaj nie jest to do tej grupy docelowej 
przeznaczone, bo to jest metoda przeznaczona głównie dla ludzi, których dotyka ubóstwo energetyczne, 
którzy będą palili węglem jeszcze przez kolejne 5, 10 lat czy 20 i mimo że będziemy zwiększać ilość 
dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych – na 200 czy 300 – to, co sezon grzewczy ten problem 
będzie się powtarzał. Oni mogą dzięki tej metodzie wyeliminować do 90% niskiej emisji. To jest pierwsza 
rzecz. 

Druga rzecz odnośnie czujników. W wielu miastach europejskich i też w polskich to się zaczyna tworzyć,  
po prostu powstaje sieć, w którą się łączą dzielnice – w naszym wypadku byłyby to Rady Osiedli.  
Na każdym osiedlu jest jeden czujnik i codziennie jest komunikat wysyłany do wszystkich mediów 
lokalnych, mediów regionalnych: w dzielnicy Lipnik, w dzielnicy Hałcnów stężenie pyłów PM2,5 takie, 
stężenie pyłów PM10 takie, rekomendowane niewychodzenie w godzinach wieczornych dla osób starszych 
na dwór. To jest rozwiązanie, które też pozwoli nam przez ten okres, zanim my się przestawimy,  
na to ogrzewanie ekologiczne. A wszyscy się zgodzimy, że to wymaga czasu…”. 

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

„Wszystkie działania tutaj muszą mieć jakiś efekt finalny, tak że…”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, to jest strategia krótkoterminowa, ale konieczna.”. 

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

„Bardzo dziękuję za wystąpienie. 

Pan Leszek Wieczorek zrezygnował rozumiem. 

Tak, nie mam Pana na liście, więc nie udzielam Panu głosu. 

Szanowni Państwo, dziękuję za te wszystkie wystąpienia. Bardzo wielu fachowców tutaj mamy od smogu  
– to dobrze – ale może teraz ktoś, kto ma na to papiery. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 
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Przedstawiciel LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. Pan Zbigniew Jędrzejewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

ja może chciałbym zwrócić uwagę na to, że dokument, nad którym Państwo teraz obradujecie to jest 
Program ochrony środowiska. Proszę Państwa to jest dokument o charakterze strategicznym. Ja odnoszę 
wrażenie, że cały czas dyskutujemy tutaj o dokumentach sektorowych typu program ochrony powietrza  
i inne, jak program gospodarki odpadami czy tego rodzaju rzeczy. 

Dokumenty sektorowe mają to do siebie, że zajmują się tymi wszystkimi szczegółami, o których Państwo 
w tej chwili mówicie. Dokument – jeszcze raz podkreślam – dokument pod nazwą Program ochrony 
środowiska to jest dokument strategiczny o charakterze strategicznym. On musi odpowiadać podobnym 
dokumentom strategicznym, opracowanym na poziomie całego kraju i województwa – i on wszystkie  
te wymogi spełnia – oczywiście biorąc pod uwagę charakterystykę Państwa miasta i Państwa potrzeby. 
Natomiast te szczegóły, o których Państwo mówicie, to jest zadanie dla programów sektorowych, które 
Państwo również tutaj opracowujecie, tak że proszę mieć to na uwadze. Poza tym takie jakieś 

perspektywiczne szerokie spojrzenie na to, że w jakimś tam czasie ukaże się jakaś ustawa antysmogowa 
czy nad tym jakieś tam prace będą się toczyły, nad przepisami prawa dotyczących spraw antysmogowych  
i prawdopodobnie za tym pójdzie finansowanie – ale to jest kwestia czasu. To jest kwestia, która nie 
dotyczy dnia dzisiejszego, ona dotyczy dnia dzisiejszego pod kątem tego, że nagle w Polsce dostrzeżono 
to, że kiedy temperatura spadła poniżej 20º C to ludzie palą czym się da i ten smog gwałtownie wzrasta. 

Proszę Państwa, opracowując dokument strategiczny typu program ochrony środowiska bierze się pod 
uwagę analizy z poprzednich lat i na tych analizach wszystko to było bazowane. Tak że proszę to mieć  
pod uwagę, że procedujecie Państwo dokument w tej chwili, który jest takim naprawdę podstawowym 
dokumentem dla Państwa strategicznym, również po to, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie  
na przykład z Programu infrastruktura i środowisko. 

W zasadzie to jest takie główne (…) przesłanie do Państwa, że ten Program zawiera wszystko  
to, co powinno być zawarte w programie ochrony środowiska, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie  
z wytycznymi Ministerstwa, zgodnie z wymogami województwa i zgodnie z tymi planami wyższego 
szczebla. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę Państwa to był taki głos, który trochę wyjaśnił tutaj procedowanie.  

I znowu Pani Radna ma wniosek formalny. To muszę Pani udzielić głosu. Mam nadzieję, że to jest 
prawdziwy wniosek formalny. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Tak. W związku z tym, co powiedział mój szanowny przedmówca, skoro to jest dokument strategiczny,  
to ja w takim razie składam wniosek formalny o wprowadzenie do omawianej uchwały punktu numer 2  

w następującym brzmieniu: Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia w terminie 60 dni 
projektu uchwały pod nazwą Program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Bielska-Białej, 
zawierającej harmonogram działań na rzecz zapobiegania szkodliwym skutkom zanieczyszczeń powietrza.  
I jednocześnie punkt 2 i 3 będzie punktem 3 i 4.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Radna, oczywiście wniosek muszę przegłosować, natomiast Pani mówi wbrew temu, co Pani 
przedmówca mówił, ponieważ Pani do dokumentu strategicznego wprowadza zapis, w którym jedna  
z części, która dotyczy tej strategii, ma być rozwinięta w niewiadomo jaki sposób. Już oczywiście wniosek 
głosuję. To, co powiedział Pani przedmówca «my pewną strategię», stąd zarzuty co do ogólności  
są jak najbardziej słuszne, bo jest to strategia, która ma zawsze charakter ogólny, a poszczególne jej 
sektory, czyli od smogu poprzez hałas, będą rozwijane tutaj przez nas na tej sali. 

Bardzo proszę – najpierw wniosek formalny Pani Małgorzaty Zarębskiej. 

Kto jest za wprowadzeniem punktu, który Pani Radna zaproponowała do treści tej uchwały? Kto jest za? 
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Wniosek Pani Radnej – z tego co widzę, ale nie mam ostatecznych… – nie przeszedł. I bardzo bym prosił  
o unikanie takich wniosków, że nagle w czasie sesji w dokumenty pewnej istotności wrzucamy jakieś 
punkty bez dyskusji. Jest to mało poważne, ale oczywiście każdy z Radnych ma do tego prawo i muszę 

takie wnioski głosować; ale o taki rozsądek bym apelował. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Panie Przewodniczący ja proszę żeby teraz udzielić głosu kolejno: Panu Naczelnikowi Wydziału Ochrony 
Środowiska, później Panu Pełnomocnikowi – Panu Michniowskiemu Zbigniewowi, później ja chciałbym 
zabrać głos jeszcze żeby zakończyć tą dyskusję.”. 

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

„Dobrze. 

To bardzo proszę – Pan Naczelnik Januchta. 

Bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

chciałbym powiedzieć, iż w tej chwili zapowiadane są na szczeblu centralnym, rządowym, regulacje 
prawne zagadnień związanych z ochroną powietrza. Również są przygotowane dokumenty do dyskusji 
publicznej, dokumenty na szczeblu wojewódzkim – czyli ten program ochrony powietrza – i z tych 
dokumentów niewątpliwie będą wynikały jakieś dodatkowe zadania dla samorządów na szczeblu 
podstawowym (…) czy też na powiatowym i wtedy nas to również będzie dotyczyło. Ja myślę, że wtedy 
będzie odpowiedni czas, aby skonfrontować to, czym dysponujemy pod względem formalnym dzisiaj i tym, 
co będzie nas obowiązywało i będzie wynikało z tych aktów prawnych i wtedy będzie można też 
zadośćuczynić tym sugestiom Pani Radnej. I to jest jedna rzecz. 

Druga – kilka mam takich szybkich wyjaśnień dotyczących zagadnień, które były poruszane. Proszę 
Państwa była wątpliwość odnośnie tego projektu przewietrzania miasta. Wiadomo, że nie zmieni się 
sposobu przewietrzania miasta, można go stymulować i w tym celu i to nie dlatego, że tej zimy wystąpiły 
takie ekstremalne warunki, jeżeli chodzi o pogodę…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam Panie Naczelniku, tylko na momencik przekazuję prowadzenie obrad Panu 
Przewodniczącemu Batyckiemu.6 

Proszę kontynuować.”. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli mogę mówić – tak?”. 

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

„Tak, bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa i w roku 2016, czyli z wyprzedzeniem, przed tymi incydentami pogodowymi, 
zanieczyszczenia powietrza, Urząd Miejski w Bielsku-Białej zlecił opracowanie właśnie aktualizacji systemu 
przewietrzania miasta, tak aby w planach urbanistycznych móc zapobiegać zabudowie tych ciągów 
przewietrzania, które są charakterystyczne, naturalne dla miasta. Tak że nie nastąpiło to teraz w wyniku 
jakiegoś odkrywczego działania, po wystąpieniu smogu. 

Chciałem również powiedzieć, że (…) pył PM2,5 jest mierzony w Bielsku, tylko nie jest mierzony w stacji 
pomiarowej przy ulicy Kossak-Szczuckiej, ale jest w punkcie pomiarowym przy ulicy Sterniczej. I te punkty 
oba obsługuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i chciałbym powiedzieć, bo są różne sugestie, 
by ta aparatura pomiarowa było rozmieszczana w różnych miejscach. Miarodajne dla oceny stanu 
faktycznego są pomiary autoryzowane i w skali kraju, zgodnie z ustawą Inspekcji Ochrony Środowiska, 
monitoring zanieczyszczeń powietrza prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska. 

I jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące punktu pomiarowego przy drogach. Jestem po rozmowach  
z szefową bielskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po rozmowach, które 
dotyczą takiego wstępnego przygotowania czy wskazania miejsca, bo zapadła decyzja, iż taki dodatkowy 
punkt będzie usytuowany w Bielsku-Białej. Jest to przedsięwzięcie dość kosztowne i warunek jest taki,  
że nie może on, aby były wyniki miarodajne, być umiejscowiony bliżej niż 150 metrów od skrzyżowania 
dróg, bo tam jest kumulacja zanieczyszczeń, zazwyczaj ze względu na charakterystykę ruchu. I to jest 
jeszcze jedna informacja. 

I kończę jeszcze jednym wyjaśnieniem. Mianowicie przeprowadziliśmy około miesiąc temu spotkanie  
z oferentem, który zamierza w formie edukacyjnej prezentować metodę spalania od góry. Jesteśmy  
po rozmowach, chcemy te propozycje czy te metody popularyzować poprzez – i tu jeszcze też musimy  
to ustalić – albo Rady Osiedla czy w jakiś inny sposób, po prostu wśród mieszkańców Bielska-Białej.  
Po spotkaniu, które miało miejsce około miesiąca temu – jak powiedziałem – ustaliliśmy, że oczekujemy  
na ofertę, w jaki sposób to zorganizować i ewentualnie, jaka część kosztów byłaby po stronie miasta.  
Nie wiem na ile to przyniesie efekt, ale po prostu takie rozmowy były. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

 

                                                           
6 Godz. 15.00 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Zbigniewa Michniowskiego. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

oczywiście wniosków, rozmaitych sugestii padało bardzo dużo w ciągu dzisiejszego dnia, również wpływały 
takie opinie, wnioski wcześniej, w związku z tym dosyć trudno do każdego osobno się ustosunkować.  
Ja być może przyjmę tutaj takie wyjaśnienia związane chociażby z tym stanowiskiem Koalicji 
Antysmogowej, żeby uporządkować jakoś moją wypowiedź, przy czym najpierw chciałem powiedzieć  
o takiej rzeczy.  

My, jak już wspomniałem wcześniej, w tej odpowiedzi na wnioski tych Klubów Radnych, prowadzimy takie 
działania jako miasto od ’93 roku, nasilając je w miarę potrzeby. Natomiast rzeczywiście przyspieszenie 
nastąpiło na początku lat 2000, gdyż w roku 2003 opracowaliśmy założenia do planu energetycznego, 
następnie plan energetyczny dla miasta, z którego wynikało coś bardzo istotnego, mianowicie 
podstawowym elementem, który należy natychmiast zmienić to jest elektrociepłownia, czyli technologię  
w elektrociepłowni. Pan Prezydent po zatwierdzeniu pewnego Programu zainicjował spotkania  
z Południowym Koncernem Energetycznym, gdzie przez trzy lata prowadziliśmy bardzo dramatyczne 
czasem dyskusje, związane z koniecznością odejścia od technologii poprzedniej i przejście na technologię 
nową. Po tych trzech latach rzeczywiście została podpisana umowa trójstronna między THERMĄ, Miastem  
i Południowym Koncernem Energetycznym, (…) gdzie Koncern zgodził się na finansowanie takiej 
inwestycji; jak przypominam, że elektrociepłownia została według nowej technologii przebudowana, 
oddana w 2013 roku. Ale w międzyczasie prowadziliśmy bardzo wiele projektów tak miękkich, 
edukacyjnych (przypomnę, że to były: Display, Scooby-Doo, to był Engage, to był również projekt Euronet 
50/50) i wiele, wiele innych, które wciągały społeczeństwo do wyjaśnień problemu zanieczyszczenia  
i racjonalnego wykorzystania energii, pokazując w jaki sposób należy postępować.  

W roku 2008 na forum Unii Europejskiej powstał program „3 x 20”, czyli ten w jaki sposób obniżyć o 20% 
emisję dwutlenku węgla, zwiększyć o 20% efektywność energetyczną i wprowadzić 20% w produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Na konsultacyjnym spotkaniu 40 miast, które miało miejsce w Brukseli  
w 2008 roku, miasta zaakceptowały tą koncepcję i rok później rzeczywiście powstał ten program Covenant 
of Mayors – Porozumienie Burmistrzów, gdzie w pierwszym podejściu do tego Programu, do tej inicjatywy 
przystąpiło 360 miast europejskich, w tym 4 miasta polskie: Bielsko-Biała, Warszawa, Niepołomice  
i Łubianka. Rok później, jako pierwsi w kraju, opracowaliśmy plan zrównoważonej energii, czyli  
tzw. Sustainable Energy Action Plan, który był wynikiem w zasadzie tego porozumienia. To jest ten plan, 
który był jako pierwszy w Polsce opracowany i był wzorcem dla pozostałych miast, nie tylko Warszawy, 
Łubianki, Niepołomic, ale innych miast, które w następnych latach przystępowały do tego planu. Mówię  
o tym dlatego, bo ten plan przyjmował bardzo dokładne zadania, które mamy opracować i zrealizować, 
określał, kto jest realizatorem tego zadania i jakie są koszty tego zadania oraz jakie są efekty ekologiczne. 
Ten plan obowiązuje do roku 2020. Jak na razie monitorujemy go i cały czas te założone cele osiągamy  
co roku; zresztą monitorowanie jest konieczne co dwa lata.  

Następny etap bardzo istotny to tzw. plan gospodarki niskoemisyjnej. To jest rozszerzenie tego projektu 
na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej i został opracowany, zakończony w roku 2015. 
Prace nad nim trwały od roku 2013. Jest to poszerzony plan, który mówi dokładnie o tym, jakie projekty 
realizować, w jaki sposób je finansować, kto ma realizować, opierając się o jakie fundusze również.  
Tak że to, o czym tu była mowa, to jest po prostu nieprawda, że nie mamy takich planów.  
Tu jest dokładnie po prostu określone, kto ma co robić (…) i jakie ma osiągnąć efekty. Proszę Państwa,  
ale tak: czyli problem dotyczący tych podstawowych rzeczy to sądzę, że jest wyjaśniony.  

Mówi się o tym, że Program jest – ten, który był dzisiaj przedstawiony – nazbyt ogólny, ale to właśnie  
te plany, o których mówię, plany operacyjne uzupełniają – jak tu było poprzednio mówione – plany 
sektorowe uzupełniają go i stanowią pewnego rodzaju całość, czyli programy operacyjne. 
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Gdzieś również było stwierdzenie, że «brak inwentaryzacji źródeł emisji». Nieprawda proszę Państwa.  
Te projekty dokładnie to pokazują. A NIK korzystając po prostu z naszych źródeł, wywodził pewne wnioski 
na podstawie tej ilości źródeł emisji, które myśmy im po prostu wskazali. Tak że ten punkt jest również  
do odrzucenia. 

Program nie zawiera żadnych źródeł finansowania. Oczywiście, że nie, bo źródła finansowania wskazują  
te plany operacyjne, o których mówiłem przed chwilą. 

To, te 40 lat. O tych 40. latach żeśmy już po prostu mówili tutaj, że nie jest to problem, tylko i wyłącznie 
możliwości finansowania, ale przede wszystkim kwestia uwarunkowań legislacyjnych, które w tej chwili  
– mam nadzieję – zostaną w jakiś sposób uregulowane przez ten projekt uchwały, który przygotowuje 
Sejmik i który będziemy omawiać 9 lutego. Tak samo zresztą Rząd przygotowuje w tej chwili plany 
dotyczące walki ze smogiem i sądzę, że ten element będzie również przedmiotem naszych rozważań  
w najbliższym czasie. Być może wtedy, w oparciu o tamte plany, skorygujemy nieco swoje, bo tutaj  
po prostu – tak jak już wcześniej wspomniałem – czasem byliśmy hamowani przez odgórne ustawy 
legislacyjne, których w zasadzie nie było albo były sprzeczne z naszymi oczekiwaniami.  

Tutaj się mówi, że dodatki 2 tys. do „kopciucha” to zniechęcają. Nie wiem, o co chodzi, bo problem, który 
żeśmy dzisiaj przedstawili, polega na tym, że jest szansa dzisiaj na dofinansowanie do 70% programu,  
z czego 2 tys. to jest dotacja Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5 tys. to będziemy w formie pożyczki jako 
Urząd spłacać. Jeżeli jakaś instalacja kosztuje rzędu 10-14 tys., to myślę, że dodatek 7 tys. do inwestycji 
jest wystarczający.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Przepraszam, powierzam prowadzenie obrad z powrotem Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.7”. 

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

„Proszę Państwa, ta cała działalność, która była prowadzona od wielu, wielu lat również – jestem 
przekonany – spowodowała to, że miasto takie jak nasze, leżące na osi dwóch najbardziej 
zanieczyszczonych miast według tego raportu – Żywca i Pszczyny – broni się tylko tym,  
że wprowadzaliśmy konsekwentnie takie plany już od wielu, wielu lat.  

Według naszej oceny, udało nam się w ostatnich latach zmniejszyć emisję niską w mieście – około 12%. 
Raport, o którym dziś mówiliśmy, pokazuje nawet większą wartość, około 20%. Ale to jest ta sprawa 
wewnętrznego naszego działania. Jeżeli – jeszcze raz powtarzam – my nie zlikwidujemy również emisji, 
która przychodzi z zewnątrz, jeżeli nie będziemy mieli regionalnego programu, który będzie realizowany, 
to nasze pieniądze będą tak naprawdę wydawane w nadmiarze, w stosunku do efektu, który uzyskujemy. 
Analiza zresztą zanieczyszczeń – które na bieżące monitorujemy – pokazuje, że i tak, i tak, pomimo tego 
że wyjątkowa zima jest w tym roku, która cały czas utrzymuje temperatury poniżej zera, nawet  
po kilkanaście stopni, w stosunku do innych miast, które są w okolicy i miast przemysłowych, nie jest 
jeszcze po prostu dla Bielska najbardziej dramatyczna. Oczywiście każde zanieczyszczenie przekraczające 
normy jest dla nas bardzo istotne i musimy się z tym liczyć i musimy przeciwdziałać i będziemy  
to próbować robić – na szczęście być może w oparciu o te nowe ustawy legislacyjne. 

Jeszcze tutaj z tych uwag, które były w tym wniosku dotyczącym Koalicji Antysmogowej. (…) 
Powiedziałem już o tym, że mamy te plany całościowe, gdzie narzędzia są również przewidziane.  

Natomiast jeżeli chodzi o raport NIK-u – bo też tu jest przywoływany i kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, proszę Państwa  
w raporcie NIK-u jest wyraźnie powiedziane, że takie same uwagi dotyczące być może przesadnych 
nakładów w stosunku do efektów ekologicznych, dotyczą również innych miast i NIK-owcy to dokładnie 
stwierdzają. Dlaczego? Dlatego że chociażby inwestycje typu kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 
a nawet dopłaty do kotłów niskiej emisji, w mniemaniu NIK-u, nie dają efektu dosyć istotnego. Mówi się  

                                                           
7 Godz. 15.10. 
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o tym, że najlepsza jest termomodernizacja; chociaż na termomodernizację w zasadzie wydajemy bardzo 
dużo pieniędzy – niemal wszystkie obiekty mamy w tej chwili po termomodernizacji – ale nie wystarczy 
sama termomodernizacja – do tego musi być zmieniony system również ogrzewania.  

Jeżeli chodzi o ten system ogrzewania, to również wspominałem już o tym, że mamy te dwa plany 
dotyczące uciepłownienia śródmieścia miasta i one są być może najważniejsze w tym momencie.  
Czy będzie szansa na zrealizowanie tego w oparciu o zewnętrzne projekty – trudno powiedzieć, będziemy 
walczyć. 

Proszę wziąć po uwagę, że Polska jako kraj również zaakceptowała ten pakiet klimatyczno-energetyczny, 
czyli wzięła na siebie obowiązki zrealizowania tego programu „3 x 20”. W związku z tym, bez względu  
na to, jakie będą możliwości, państwo musi z tego programu w zasadzie się wywiązać. I dlatego wiążę 
również z tym nadzieję, że te decyzje Sejmu, Rządu pójdą również w tym kierunku żeby to umożliwić.  

My mamy w planie zakup dwóch takich przenośnych urządzeń do pomiarów zanieczyszczeń powietrza  
i w tej chwili trwają te procedury przetargowe – bo jesteśmy do tego zobligowani. W związku z tym 
będziemy mieli możliwość monitorowania zanieczyszczeń na bieżąco w różnych miejscach. (…) Jedno  

z takich urządzeń będzie na wyposażeniu w Straży Miejskiej, która i tak prowadzi cały czas swoje działania. 
Proszę Państwa w zeszłym roku tych kontroli Straż Miejska przeprowadziła ponad 600. W 200 przypadkach 
udzieliła tam mandatów znaczących, chociaż w większości były to również i pouczenia. Oczywiście przy 
okazji Straż Miejska rozdaje ulotki i informacje, które są autorstwa naszego Urzędu i które w jakiś sposób 
– to są te ulotki – które w jakiś sposób również podnoszą świadomość mieszkańców, żeby pokazać, co jest 
przyczyną tych zanieczyszczeń. 

W tej chwili chciałem jeszcze wrócić do tego problemu spalania od góry. Proszę Państwa różne głosy są…”. 

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

„Tak, bo to był istotny dzisiaj problem.”. 

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

„Proszę?”. 

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

„To było niejednokrotnie poruszane.”. 

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

„Tak jest. 

Ja powiem szczerze tak: ja osobiście jestem przeciwny temu.”. 

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

„Paleniu od góry.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A dlaczego? Mianowicie tak: to – tak jak już było powiedziane – dotyczy starych kotłów. Jeżelibyśmy  
w starych kotłach bez przeróbki – a przeróbki starego kotła to są czasem droższe niż kupno nowego  
– efektywność tego będzie bardzo mała.  

Po pierwsze proszę sobie wyobrazić, że – zasypujemy, skoro ma palić się przez cały dzień i to od góry –  
to trzeba do kotła nasypać około 15 kg węgla, który pali się od góry. I proszę sobie wyobrazić,  
co się dzieje. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad tempem tego procesu, musielibyśmy cały czas 
kontrolować. Niech tak po prostu zacznie się gwałtownie spalać przy odpowiednim dostępie powietrza,  
to będziemy mieli w tym momencie taki nadmiar energii, w którymś momencie, że może nam kocioł 
eksplodować. Poza tym bardzo często w takich przypadkach mamy do czynienia ze zwiększoną emisją 
czadu. I to też po prostu jest dosyć istotne. Ale wyobraźmy sobie, że ten węgiel spalił się już do samego 
spodu i co się wtedy dzieje? Ludzie się cieszą, że mają mało popiołu – a dlaczego? Bo ciąg od dołu, który 
jest w takim piecu powoduje, że popiół, który jest nad węglem palącym się (…) ucieka w komin. I stąd 

mamy zapylenie, stąd mamy zatykanie kominów. Tak że bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Trzeba  
by naprawdę mieć dużo doświadczenia w paleniu w takiej sytuacji, żeby do tego podchodzić tak 
bezkrytycznie.”. 

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

„Co tam jeszcze?”. 

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

„Proszę Państwa, ja jeszcze po prostu mógłbym długo na ten temat mówić, bo mam tu całą masę 
rozmaitych przykładów.  

Chciałem tylko powiedzieć jeszcze o (…) tej geotermii, bo to też po prostu było tutaj wspominane.  
Te badania były robione, ja powiem szczerze, że ja nawet tutaj mam opracowanie, które sam robiłem (…) 
na początku lat 2000. To było robione wspólnie z Polską Akademią Nauk z Asocjacją Geotermalną  
i te badania były tutaj robione dla całego tutaj okręgu.”.  

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

„Ja myślę, że na ten czas – bo to jest dosyć potężna dawka informacji bardzo ciekawych – toby 
wystarczyło. Ja bym zmierzał w…”. 

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

„Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jesteśmy otwarci, chcemy po prostu w tym momencie  
z takimi prezentacjami wystąpić. Ale powiem jeszcze jedną rzecz: myśmy w zeszłym roku, we wrześniu,  
na prośbę jednej z Rady Osiedli przygotowali taką demonstrację dotyczącą emisji niskiej…”. 

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

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

„Prezentację.”. 

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

„Tak, tak, bo to różnica.”. 

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

„Może być prezentacja – dla członków czy mieszkańców z tego osiedla i pomimo tego, że informacje były, 
było to stymulowane przez Radę Osiedla, pomimo tego że informacje były przez miesiąc przedstawiane,  
na spotkanie przyszło sześć osób. Mamy w tej chwili…”. 

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

„Czyli sprawa świadomości wraca jak bumerang.”. 

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

„Mamy w tej chwili również inną sytuację, tydzień temu właśnie było następne spotkanie – zresztą też  

na prośbę jednego z Rad Osiedli – i sytuacja się znaczenie poprawiła, przyszło siedem osób. W związku  
z tym…”. 

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

„Procentowo jest to wzrost.”. 

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

„…na siłę. Jak tutaj ludziom przekazywać informacje, jak do nich docierać? Oczywiście będziemy to robili  
w dalszym ciągu. Natomiast to, co mówił Prezydent, w tej chwili ze względu na braki legislacyjne 
troszeczkę staliśmy przed ścianą. Uważamy, że to pozwoli nam w tej chwili – przyjęcie tej uchwały –  

na znaczny skok po prostu w przód i znaczące ograniczanie emisji niskiej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zanim Pan Prezydent, ja sobie pozwolę na zabranie głosu.  

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, dla nas ta sprawa jest ważna i żaden z tych 
sygnałów nie został potraktowany jako – żeby to było jasne – (…) sprawa, którą się nie zajmiemy. Myślę, 
że za dużo łączymy, bo jesteśmy w punkcie, w którym mamy uchwalić (…) uchwałę o charakterze 
strategicznym, o czym Pan wspomniał, a tu wszystkie operacyjne czynności są znane. I tak naprawdę  
na ten moment myślę, że uzasadnionym jest stwierdzenie, że wiemy gdzie jesteśmy, wiemy jakie  
są zagrożenia, wiemy jakie są instrumenty. Wiemy, że są instrumenty, które my możemy zrobić i pewnie 
się nimi zajmiemy – i tu apeluję do szefowej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
by zrobić w najbliższym możliwym czasie specjalne temu poświęcone spotkanie i wtedy te działania, które 
są proponowane i przez Kluby Radnych, i przez mieszkańców po prostu wprowadzać w życie. A w tej chwili 
mnożenie dyskusji i wątków, od tych istotnych i naprawdę strategicznych, w jakich kierunkach iść  

a z kolei rozdrabnianie się na temat tego, czy palimy od góry czy od dołu, wydaje mi się jest nieadekwatne 
do końca do przedmiotu aktualnej debaty i uchwały; bo taka prośba żeby to wziąć pod uwagę. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

więc potwierdza się to, co powiedziałem na początku dzisiaj sesji, że troszeczkę polityczna dyskusja.  
Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że my dzisiaj przyjmujemy – to, co Pan powiedział – strategiczny 
materiał, natomiast cała ta dyskusja z naszej strony pokazała, że my nie od dzisiaj niepolitycznie  
– nie dlatego że akcja jest w Polsce, tylko od dawna – od wielu lat prowadzimy pewne działania.  
Ale te działania, jak powiedziałem i jeszcze raz powtórzę, są do pewnego momentu tylko skuteczne,  
bo z jednej strony musi być legislacja, a z drugiej strony musi być również zewnętrzne otoczenie, 
właściwie działać; bo 48%, koło 48%, zanieczyszczenia, u nas smogu, to jest tło – to jest tło, trzeba sobie 
zdać z tego sprawę. I teraz wiele akcji jest, wiele jak tutaj takich słyszeliśmy, dzisiaj pięknych jakiś 
propozycji – z tym że większość tych propozycji to dawno, dawno podjętych jest propozycji. I chciałem 
powiedzieć to, że zwiększymy – (…) bo jak mówił tu Kolega Michniowski – dwa następne punkty 
pomiarowe chcemy robić; ale jakbyśmy sto punktów pomiarowych zrobili to wcale przez to smogu nie 
zmniejszymy po prostu. Działania muszą być podjęte, a nie same punkty pomiarowe, bo to przez ilość 
punktów pomiaru nic nie zrobimy.  

Świadomość – to też mówił Kolega Michniowski. Na jednym spotkaniu sześć, na drugim siedem, a trzeba 
dodać, że na tym drugim spotkaniu było osiem osób od nas: 3 Strażników, 3 pracowników Biura 
Zarządzania Energią i jeszcze ósma osoba. Czyli osiem osób tych towarzyszących. Po prostu świadomość 
ludzi jest. I nie mówmy, że ludzie nie wiedzą, że nie wolno czymś palić, bo dokładnie wiedzą.  
I my możemy sobie tu mówić, programy jeszcze robić bardzo długo. Jeśli nie będzie pewnych działań 
legislacyjnych, jeśli dalej będą palić flotami w starych piecach, to możemy sobie sto punktów pomiarowych 
robić, to nic nie pomoże.  

O jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo nie było tu dziś o tym mówione. Proszę Państwa można 
dostać czasami tutaj – to już nieraz mówiłem – schizofrenii, siedząc na sali, bo oprócz palenisk 
największym, nawet większym chyba od spalania, to jest transport, który (…) powoduje smog. I chciałem 
powiedzieć, że nawet na tej sali tu Państwo niektórzy byli przeciwko i są dalej przeciwko propozycji naszej, 
(…) rozbudowy, modernizacji ulicy Cieszyńskiej. A co się na Cieszyńskiej dzieje od rana do wieczora, 
proszę Państwa? Kolejki, kolejki, korki, smog – i codziennie od rana do wieczora. A cztery pasma, które 
mają być na pewno w sposób zasadniczy by (…) w tym newralgicznym punkcie miasta to zmieniły.  
Ale propozycja – jakaś propozycja, której nie ma formalnie, tylko mówi się «zostawić dwa pasy dalej» 
– czyli zostawić dalej ten smog, ten korek. Więc ustalmy, czy chcemy walczyć ze smogiem. Tylko (…)  
na sesji walczymy ze smogiem, a później na drugiej sesji to mówimy «Cieszyńską zostawmy taką, jaka jest 
w tej chwili». Proszę Państwa naprawdę, Cieszyńska jest jednym z tych elementów, który zasadniczo smog 
w tym rejonie miasta właśnie wytwarza, codziennie od rana do wieczora. Ale to tak właśnie działa się 
koniunkturalnie – jak o smogu to o smogu, jak o Cieszyńskiej to co innego mówimy. Więc w zależności jak 
koniunktura. My nie działamy koniunkturalnie w mieście, tylko staramy się rozwiązywać problemy i myślę, 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 81 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

że – to, co Kolega Michniowski mówił – że wszystkie te programy mamy, staramy się je realizować, 
realizujemy. Jesteśmy chyba w czołówce Polski, jeśli chodzi o te działania, przy czym nasze miasto nie jest 
w dramatycznej sytuacji – też chciałem podkreślić. Nie jesteśmy w dramatycznej sytuacji, bo codziennie 
(…) prowadzimy monitoring całego Śląska – jak powiedziałem – i zupełnie jeszcze przyzwoicie wyglądamy. 
Nie chcę mówić nawet, bo ostatnio nawet dostaliśmy jakiś kolejny dyplom za drugie miejsce „Miasto  
z misją”. Po prostu wszyscy inni doceniają to, co robimy i myślę, że te nasze działania na pewno odnoszą 
skutek i odniosły jeszcze większy skutek, natomiast musi być to wspomaganie z zewnątrz. Myślę,  
że to, co jest zapowiedziane, że będzie uchwała Sejmiku Wojewódzkiego, a również uchwała Parlamentu, 
to myślę, że to w zasadniczy sposób ułatwi nam (…) działanie.  

Dlatego proponuję i proszę żeby ten materiał, który jest – bo to jest strategiczny – żeby go przyjąć dzisiaj. 
Te działania inne podjęliśmy, o których mówię i żadne zobowiązywanie prezydenta nic nie daje,  
bo my cały czas działamy i nagle teraz wyskakujemy, że: 60 dni mamy. My nie 60 dni, my 6 lat już 
działamy czy 8 lat działamy w tym zakresie, a nie nagle (…) działania akcyjne, że 60 dni, 30 dni, 90 – i co? 
Zrobimy coś innego – trzeci program, piąty program zrobimy jeszcze. Mamy wszystkie programy, 
wszystko, kwestia tylko realizacji tych programów i nic więcej. Dlatego jeszcze raz proszę i proponuję żeby 
przyjąć ten materiał, który jest strategiczny, a my oprócz tego te wszystkie działania, o których tu dzisiaj 
bardzo szeroko było mówione, podejmujemy i jeszcze wierzymy, że pomoże nam uchwała Sejmiku, która 
w najbliższym czasie ma być podjęta; bo jak powiedziałem, dziewiątego na ATH spotykamy się i tam 
wspólnie z ATH i z Marszałkiem organizujemy taką konferencję. I myślę, że również to, co w Parlamencie  
– mówił Kolega Januchta – również w Parlamencie jest propozycja ustawy, której nie znamy jeszcze;  
to jest propozycja, ale na pewno ona w jakiś sposób zasadniczy pomoże nam te sprawy rozwiązywać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Tomasz Wawak jeszcze.  

Bardzo proszę o krótką wypowiedź, zmierzamy do końca tego punktu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ma być krótko, będzie krótko. 

Proszę Państwa, bo niezależnie od rozbieżnych opinii na temat tego Programu, wszyscy się zgadzamy  
co do tego, że ważna jest edukacja prawda – to jest właściwie banał. I to, co też tutaj było mówione  
na temat różnych takich edukacyjnych inicjatyw, że przychodziło 6 czy 7 osób – ja wiem, że tak jest,  
bo kiedyś też chyba w listopadzie 2015 roku biuro ds. dobrej energii, biuro ds. energii coś takiego 
organizowało. Faktycznie taka jest liczebność, tylko jest teraz pytanie: czy to jest jedynie kwestia tego,  
że mieszkańcy nie chcą przychodzić czy też być może jest kwestia informowania? Bo to też jest tak samo 
jak przy konsultacjach społecznych odnośnie Programu, o którym dzisiaj rozmawiamy, że jest to ogłaszane 
na BIP-ie, jest to ogłaszane na stronie Urzędu Miejskiego, natomiast większość osób po prostu nie ma też 
takiej świadomości, że takie inicjatywy są. To że się powołała Koalicja Antysmogowa świadczy o tym,  
że (…) oddolna jest chęć do współpracy z Miastem i do edukowania. I też mamy nadzieję, że te kanały 
informacyjne będą być może jeszcze lepiej działać (…), żeby na przykład Rady Osiedli też w tym mogły 
brać udział, bo ja często widzę, że ludzie chcą, natomiast oni nie wiedzą, bo po prostu…”. 

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

„Te spotkania miały miejsce w Radach Osiedli właśnie.”. 
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Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W jednej chyba, natomiast…”. 

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

„Panie Tomaszu, zawsze możemy coś dopracować, jeśli chodzi o przepływ informacji. I z tego co wiem, 
Pan współpracuje z Kroniką Beskidzką, można tam zrobić jakiś dział, gdzie będziemy informować o tych 
rzeczach, które będziemy konsultować, które są przewidziane do konsultacji. Myślę, że to jest jakiś 
pomysł.”. 

 
Wnioskodawca – Pan Tomasz Wawak reprezentant Koalicji Antysmogowej 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja nie lobbuję prawda za konkretnym tytułem, natomiast też zachęcam do tego żeby ta polityka 
informacyjna była dla mieszkańców bardziej skutecznie nastawiona. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.  

(…) Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Trzy krótkie informacje. 

Pierwsze – te spotkania to Rady Osiedla organizowały. Tak dla informacji Pana. To jest jedna rzecz.  

Druga rzecz – myśmy wiele spraw edukacyjnych zrobili, m.in. 10 tys. takich ulotek «Czy niska emisja jest 
szkodliwa?»; wyprodukowaliśmy tysiąc broszur do tego właśnie, czy niska emisja jest szkodliwa. 
«Powietrze mamy wspólne» 3 tys. egzemplarzy infografiki itd., itd. Co roku robimy ten konkurs «Szanuj 
energię. Chroń klimat.», bloki tematyczne: Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Tak że wiele edukacyjnych 
spraw robimy. To byłaby druga sprawa. 

(…) I trzecia sprawa. Chciałem powiedzieć o nagrodach (jest tutaj na I piętrze), w Maastricht,  
którą otrzymaliśmy za program „Bielsko-Biała chroni klimat”; najlepsze, pierwsze miejsce w Europie 
zdobyliśmy w tym konkursie. Czyli też nie dali nam to za darmo, czyli widać też były badania i trzeba było 
naprawdę się wykazać czymś i wygraliśmy z potęgami w Europie. Czyli widać, że nie jesteśmy chyba w tej 
materii tacy najgorsi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ja tylko jeszcze przed głosowaniem mam propozycję, którą ponawiam w zasadzie na każdej sesji,  
że obradowała przecież nad tym Komisja merytoryczna Rady Miejskiej, fajnie byłoby gdyby Państwo wtedy 
też byli z nami i rozmawialibyśmy na ten temat. Wszystkich oczywiście zapraszam i ze swojej strony 
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gwarantuję, że na pewno przedmiotem najbliższego posiedzenia Komisji będą te tematy. Zapraszamy  
do współpracy i do propozycji. 

Szanowni Państwo, opinia co do uchwały, nad którą obradujemy – Komisji branżowej – jest pozytywna, 
przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 468? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 

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

„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 470, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej im. Ryszarda Dziopaka. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie treści. 

Bardzo proszę.”. 

 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Uchwała, która trafiła pod obrady Wysokiej Rady przygotowywana jest z inicjatywy Posła RP Pana Rafała 
Muchackiego. Inicjatywa ta miała na celu uhonorowanie założyciela i pierwszego dyrektora Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. 

Dodam tylko dla porządku, że uchwała podlegała stosownym konsultacjom z organizacjami pożytku 
publicznego. Organizacje te nie zajęły stanowiska w sprawie. 

Na Komisji, która obradowała nad projektem tej uchwały, został sformułowany wniosek o zdjęcie tej 
uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji.”. 

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

„Tak, który nie przeszedł, przypomnę. 

Szanowni Państwo, bardzo proszę do głosu zgłosił się Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, ponieważ uzyskaliśmy informację, że w trakcie konsultacji żadne organizacje nie zajęły stanowiska, 
to chciałbym tylko przeczytać fragment pisma Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.  
Ja jeszcze sam osobiście na Komisji Edukacji i Kultury wnioskowałem o to żeby do „Solidarności” się 
zwrócić z opinią w tej sprawie i faktycznie „Solidarność” się wypowiedziała. I według Zarządu Regionu 
Podbeskidzie… – przeczytam po prostu; to jest kilka zdań, tak że nie będzie długo trwało. 

«Według naszej oceny osoba Pana Dziopaka jest wielce kontrowersyjna i nie zasługuje na upamiętnienie 
przez nazwanie jego nazwiskiem żadnego obiektu miejskiej infrastruktury. Pan Ryszard Dziopak przez 
długie lata, od 1955 roku, był działaczem partyjnym, a więc cała jego kariera zawodowa była pochodną 
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przynależności do PZPR-u, a nie wynikała z kompetencji menedżerskich. Informacja, że Ryszard Dziopak 
nie był tajnym współpracownikiem służb komunistycznych nie przesądza o jego aktywności działacza 
partyjnego. W czasach PRL-u każdy dyrektor przedsiębiorstwa i innych jednostek organizacyjnych miał 
obowiązek z urzędu raportować do nadrzędnych władz partyjnych, komitetów PZPR-u aktualne oceny 
nastrojów społecznych i grup zawodowych oraz zapobiegać w ten sposób potencjalnym zagrożeniom 
ustrojowym. W związku z powyższym stwierdzamy, że nie widzimy żadnych pozytywnych i obiektywnych 
przesłanek, aby nazwać imieniem Ryszarda Dziopaka jakikolwiek obiekt miejski. Uważamy ponadto,  
że należy z wielką odpowiedzialnością utrwalać prawdę historyczną, szczególnie wobec przyszłych pokoleń 
Polaków, oraz gloryfikować bohaterskie oraz nieskazitelne osoby, które tak często są zapominane,  
a w najtrudniejszych czasach świadczyły swoim życiem i czynami o prawdziwej miłości Ojczyzny.». 

Myślę, że to jest komentarz, pod którym się chciałem podpisać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Ad vocem – Pani Agnieszka Gorgoń-Komor.”.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo,  

ja na Komisji merytorycznej się wstrzymałam od głosu, gdyż urodziłam się w latach 70. gdzie osoba Pana 
Dziopaka była na ustach naszych mieszkańców. I jak ja to odbieram – pozwoliłam sobie jeszcze zrobić 
małą ankietę telefoniczną z ludźmi, którzy mieszkają na osiedlu Złote Łany, bo nie chciałabym tu nikogo 
skrzywdzić, jeślibym zagłosowała inaczej niż reszta albo chciałabym mieć wiedzę na ten temat. Natomiast 
na pewno proszę Państwa ta osoba spowodowała to, że w naszym mieście rozwinął się przemysł 
samochodowy, który nie musiał się tu rozwinąć. Zostały wprowadzone nowe technologie, na tamte czasy 
ówczesne bardzo ważne. Pan Ryszard Dziopak – według relacji moich respondentów – mówił o tym,  
że zawsze stał na straży człowieka, który pracował na produkcji; jeśli miał jakieś problemy zawsze znalazł 
czas dla niego i pomagał w problemach codziennego życia. Takie są tutaj relacje. Nawet  
Pan Przewodniczący Ryszka też się wypowiedział na Komisji merytorycznej, że jemu także pomógł. 
Oczywiście co do przynależności do partii to były takie czasy, że wiele osób żeby coś zrobić musiało 
należeć do partii, bo to były czasy komuny, z którymi potem przez lata walczyliśmy. I nie będziemy nikogo 
oceniać, czy musiał należeć czy nie, natomiast na pewno dla naszego miasta zrobił bardzo wiele. Powstały 
nowe miejsca pracy, przyjechało bardzo wiele ludzi tutaj do Bielska, aby pracować w tym zakładzie, 
wybudowały się nowe osiedla, które są do dzisiaj. Więc muszę tutaj zwrócić uwagę, że ta osoba może 
zasługiwać na takie wyróżnienie, jak jest utworzenie ronda jego imieniem. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Pan Piotr Ryszka.”. 
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Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem tylko powiedzieć, że w głównym moim wystąpieniu tutaj to jest to, że nie chciałbym nigdy żeby 
ktoś uczuł się urażony. Biorąc pod uwagę fakt, że w mieście są zdania bardzo podzielone, są za i przeciw, 
ale też żyją jeszcze ci, którzy mają korzenie rodzinne z Panem Dziopakiem i (…) nie zapytaliśmy ich,  
czy oni byliby chętni i zadowoleni z tego, żeby ich członek rodziny był w ten sposób uhonorowany.  
To jest jedna rzecz. 

Druga. W tradycji naszej jest tak, tej łacińskiej, która mówi, że o zmarłych źle się nie mówi, a jeżeli nie 
masz co dobrego o nim (…) powiedzieć, więc zamilcz. 

Wychodząc z tego założenia nic złego na temat nie powiem. Natomiast kto wczytał się w ten życiorys,  
to może popatrzeć, że był doskonałym menadżerem, natomiast nie wydaje mi się, żeby były to zasługi  
na nadanie (…) jego imienia dla tego ronda. Poza tym muszę powiedzieć, że należę już do tego pokolenia, 
które z niejednego pieca chleb jadło i w latach 76., chcąc być kierownikiem zakładu – tylko kierownikiem 
zakładu – byłem kilkanaście razy… znaczy proponowano [mi] wstąpienie do partii. Zmieniłem pracę,  

nie wstąpiłem, ale trzeba jasno powiedzieć, że w owym czasie trudno było, jak się nie było aktywnym  
– wyjątek stanowi nasz Prezydent – trudno było w owym czasie nie należeć do partii i mieć tak 
eksponowane stanowisko. Zaś wypadkową tego, że był członkiem partii było to, że miał dobre układy  
i w związku z tym potrafił wiele rzeczy załatwić, co jest faktem. Dlatego też ten wniosek Komisji o zdjęcie 
był podyktowany tylko i wyłącznie tym, byśmy nie rozgrywali tu na sali tej sytuacji, w której może  
– on nie wiem jakby tam, ale rodzina na pewno by nie była zadowolona. Poza tym, moi kochani, dopiero 
co otwarto działy specjalne w IPN-ie. Ja wierzę, że był czysty jak łza, ale jak będzie i jak się będziemy 
wszyscy czuli, kiedy okaże się, że jednak jest inaczej. Nie mogę zgłosić kolejnego wniosku o zdjęcie tego, 
bo był już dzisiaj głosowany, pozostawiam Wysokiej Radzie pod rozwagę. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przypomnę, że w tym punkcie jeszcze Pan Henryk Juszczyk. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Proszę Państwa, ja chcę dać dwa świadectwa w sprawie „za”. 

Otóż, będąc wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie, byłem odpowiedzialny za zakładanie 
związków zawodowych w zakładach pracy. Jeździłem po całym ówczesnym województwie bielskim, 
wszędzie tam gdzie dyrektor stawiał przeszkody natury formalnej, a potem już nieformalnej, bo związek 
był już oficjalnym związkiem przyjętym i te rozmowy prowadziłem, nieraz bardzo trudne.  

Otóż takich rozmów nigdy nie było w FSM-ie z Panem Ryszardem Dziopakiem, wręcz przeciwnie. Pierwsze 
numery „Solidarności” Podbeskidzia były drukowane w FSM-ie; żadnej cenzury Pana dyrektora. Samochód  
do dyspozycji Zarządu Regionu również dany był nie po to żeby nam się przylizać proszę Państwa.  
On był za dużą postacią żeby tutaj…, on wręcz podpadał wtedy władzom Polskiej Zjednoczonej Partii  
Robotniczej, że w ten sposób – on jako menadżer dużego zakładu – postępował. Nie było tych problemów. 
Gdyby żył śp. Jasiu Frączek to Państwu by też takie świadectwo dał. I to jest świadectwo moje, jako 
działacza związkowego w tym okresie czasu.  

Natomiast chcę powiedzieć, że ja kilka lat pracowałem w FSM-ie na stanowisku w dziale kooperacji 
i zaopatrzenia. Nikt nie zmuszał nas – oczywiście nie byłem jakimś członkiem zarządu, ale nikt nas nie 
zmuszał do działania, do wpisania się do partii.  

Korzystaliśmy ze wszystkich możliwości, organizowaliśmy… – byłem członkiem czynnym PTTK, więc 
mieliśmy zawsze do dyspozycji i autobusy, i fundusze do tego (…). Ja odczuwam tak tą sprawę. Proszę 
Państwa mam już trochę lat, nie stworzyłby tej fabryki ten człowiek, gdyby nie był w partii – nie ma dwóch 
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zdań. Jak ktoś nie rozumie tych spraw to oczywiście może mieć teraz inne spojrzenie, ale nie będzie  
to zgodne z prawdą. 

I drugie moje świadectwo. To, że byłem i sprawdzałem w IPN-ie w Katowicach księgę gdzie są dane  
z karty jego zawodowej, ale nie tylko, wszystko to, co było na temat Pana Ryszarda Dziopaka 
przeglądnąłem. Nie był współpracownikiem tajnym ani nietajnym, po prostu nie ma takiej rubryki.  
Nie wiem, czy tzw. otwarcie ksiąg jeszcze – o której mówi Pan Prezes Szarek – może cokolwiek dodać  
w tej pozycji. Sądzę, że nie, bo nigdy nie była ta teczka Ryszarda Dziopaka utajniona, przynajmniej  
ja to stwierdzam, a prosiłem o takie spotkanie i przygotowanie materiałów w IPN-ie w Katowicach.  
To jest tyle.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Również w tym punkcie prosił o udzielenie głosu Pan Poseł Jerzy Jachnik.  

Bardzo proszę.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. 

Powiem tak: ja jestem żywym dowodem współpracy z Panem dyrektorem Dziopakiem. I myślę, że Zarząd 
„Solidarności” nie wiedział co pisze, bo Zarząd „Solidarności” zdaje się zapomniał moment kiedy odwołał 
dyrektora Dziopaka. I dyrektor Dziopak nie chował się pod ziemią, tylko pojechał do Ministerstwa i złożył 
rezygnację. Wrócił do zakładu, ściągnął całą kadrę, pożegnał się i wyjechał. Po czym „Solidarność” się 
zorientowała, że popełniła błąd i prosiła o powrót Pana dyrektora Dziopaka, żeby wrócił. Pan dyrektor 
Dziopak miał honor i odmówił. Ja mam takie wrażenie proszę Państwa i to mnie troszeczkę zabolało,  
bo – zgoda – jeślibyśmy oceniali pod kątem (…), czy on był w tym momencie (…) członkiem partii czy nie, 
to możemy sobie dzisiaj mówić, tylko dzisiaj o tym najchętniej mówi młodzież, ci którzy (…) tych czasów 
nie znają. Ale to na przykład, że Pan dyrektor Dziopak przyjmował dyrektorów, którzy byli bezpartyjni  
– podaję nazwisko: dyrektor techniczny Wiktor Rutkiewicz, był zawsze bezpartyjny – nie było problemów; 
kadra wcale nie musiała należeć do partii.  

Proszę Państwa ja znam Pana dyrektora Dziopaka również z sytuacji kontraktów polsko-włoskich,  
bo brałem udział w rozmowach. Tak jak był szanowany przez dyrekcję Fiata i taki, jaki oni mieli respekt… 
Proszę Państwa jak dyrektor Dziopak przyjeżdżał do Fiata to się malowało, tak jak u nas za czasów 
starych, linie białe. 

Natomiast mam jedną wątpliwość i tutaj bym się skłonił do odroczenia tej uchwały a to z innego powodu. 
Ja nie wiem, czy rodzina, czy synowie Pana dyrektora Ryszarda Dziopaka, słysząc dzisiejszą dysputę 
chcieliby, dosłownie chcieliby – bo Pan dyrektor Dziopak mam wątpliwości, czyby chciał jakby to słyszał. 
Był jednym z najlepszych menadżerów w Polsce, jeśli nienajlepszym.  

Otóż proszę Państwa zastanówmy się trochę: co by dzisiaj było w Bielsku? Ja powiem dalej. Czy ktoś 
pamięta z Państwa jeszcze WSM, produkcję motopomp, konstrukcję po cichu Syreny bez wiedzy nikogo 
itd., itd.? Otóż, jeśli „Solidarność” chce ocenić, a byłem w tej „Solidarności” też i nie zgadzam się z tym 
stanowiskiem Komisji „Solidarności”, również zwracam uwagę, że byłem współtwórcą organizacji 
pozarządowej „Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu” i nikt nas nie pytał o opinię, o Pana dyrektora 
Dziopaka, bo na pewno taka byłaby pozytywna. Zatem proszę się na opinię organizacji pozarządowych nie 
powoływać, bo byliśmy jedną z pierwszych organizacji pozarządowych tutaj w Bielsku. 

Zatem potworzyły się jakieś dziwne ciała, które w tej chwili roszczą sobie prawo do wyrażania opinii,  
a nie znają ani człowieka, ani tego co on zrobił, ani tego jak się miasto zmieniło. 

Zatem ja mam tylko jedną wątpliwość (…) – ja nie wiem, w jakiej formie Państwo zamierzacie uhonorować 
Pana dyrektora Dziopaka, bo Pan R_____ P____ wiem, że ma inną propozycję i kto wie,  
czy nie słuszną. Ja nie chcę tego przesądzać, nie będę się do tego odnosił, natomiast jedną wątpliwość 
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mam w tym momencie taką, że naprawdę po takiej dyskusji rodzina Pana dyrektora Dziopaka chciałaby 
żeby on został uhonorowany. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan, Panie Prezydencie i za chwilę Pan R______.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

Pan Poseł Jachnik mi bardzo dużo wyjął z tego, co chciałem powiedzieć. Zgadzam się z tym, że Region 
pisząc to nie wiedział co pisze prawdopodobnie, bo wypowiadają się dzisiaj ludzie, którzy nie mają pojęcia 
w ogóle o tym co robił, kto to był Pan Dziopak. 

To nie był mój kolega, ale to był człowiek, dzięki któremu dzisiaj miasto wygląda tak jak wygląda.  
Co by było gdyby nie było Fiata, gdyby nie było dyrektora Dziopaka? Bylibyśmy zapyziałym miastem 
dzisiaj.”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Bylibyśmy zapyziałym miastem. 

I nie mogę się zgodzić, że dlatego (…) miał wyniki, że był członkiem partii. Co każdy człowiek partii miał 
wyniki jako menadżer? Życzę powodzenia. Naprawdę (…) nie można takich głupot opowiadać i pisać nie 
można.  

Był to, tak jak powiedział Pan Poseł Jachnik, to był znakomity menadżer i dzięki jego umiejętnościom,  
a przy okazji stosunkom – bo jakby nie był członkiem partii nic by nie załatwił – doprowadził do tego,  
że ponad 30 tys. ludzi do Bielska przyjechało, że to miasto jest dzisiaj takie jakie jest, że ta inwestycja 
została jako jedna z nielicznych wtedy w Polsce spłacona i że motoryzacja ruszyła. Bo dzisiaj, jeśli mamy  
kilkaset zakładów, które produkują dla przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie, nie dla Fiata,  
na całym świecie, to one powstały dlatego, że zaczęły produkować dla Fiata (…). I mówienie, że to nie był 
menadżer, tylko że on był dlatego, że był w partii, to dlatego w ogóle FSM ruszył i fiat mały został 
zrobiony to, to (…) są skandaliczne wypowiedzi ludzi, którzy nie mają pojęcia. A myślę, że dzisiaj jedynym 
człowiekiem „Solidarności”, który ma prawo się wypowiadać, to jest Kolega Juszczyk – był 
Wiceprzewodniczącym Regionu. A dzisiaj się wypowiadają ludzie, którzy w tych czasach (…) albo ich nie 

było na świecie, albo koszulki w zębach nosili jeszcze wtedy i teraz się wypowiadają na ten temat.  

Również takie wypowiedzi czy zapisania, że: «każdy wtedy kto należał do partii był dyrektorem, to musiał 
raportować». Ja nie należałem do partii i nikomu nigdy nie raportowałem. I proszę pokazać jakiś jeden 
świstek, znaleźć, że ja komuś raportowałem; nikomu nic nie raportowałem po prostu, nic. Tak że proszę 
takich jakichś tutaj insynuacji nie robić. Nie wiem co dyrektor Dziopak, ale nie sądzę żeby on komuś też 
coś raportował.  

Myślę, że świadectwa powinni dać ludzie, którzy byli w tym czasie znali i (…) widzieli co się dzieje;  
nie tylko Pana Dziopaka znali, ale znali również to, co się działo w mieście. To była rewolucja w mieście, 
rewolucja w kraju i gdyby nie jego umiejętności menadżerskie i ogromna, silna osobowość, to dzisiaj 
bylibyśmy – mówię – zapyziałym, małym miasteczkiem.  
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I jeszcze chciałem dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza – polityczna, bo tu Koledzy [mówili], «że należał  
do partii». Jakoś to, że Pan Poseł Piotrowicz należał do partii nie przeszkadza Państwu, natomiast  
to, że Pan Dziopak należał to przeszkadza Państwu – tak? Proszę Państwa, naprawdę proszę miarkować 
jak mówicie, bo naprzód u siebie trzeba zrobić porządek, a później dopiero innym przypominać pewne 
rzeczy.  

I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Już po śmierci Pana Dziopaka, radio – wtedy (jeszcze było 
wtedy drugie radio w Bielsku) radio Delta było – w swoim czasie zorganizowało plebiscyt na bielszczanina 
stulecia; mało kto pamięta w tej chwili, ja pamiętam z różnych względów to. Okazało się, że taki sobie 
konkurs, który sobie ogłosili, znalazł nagle ogromne odzwierciedlenie, jakieś odbicie w społeczeństwie,  
że musieli drugiego redaktora nawet zatrudnić, (…) siedzieli praktycznie całą dobę i odbierali telefony. 
Kilkanaście tysięcy ludzi wzięło udział w tym plebiscycie wtedy na bielszczanina stulecia. Pan Orłoś  
to prowadził, później było w BCK podsumowanie tego. Chcę powiedzieć tak – już nie żył wtedy, 
powtarzam, że nie żył Pan Dziopak: pierwsze miejsce zajęła wtedy Pani Koterbska, mały dystans za nią  
to był właśnie Pan dyrektor Dziopak i trzeci był Zbigniew Pietrzykowski, który był sławą światową. Dalej 
nie będę mówił, nieważne. Chcę powiedzieć, że taki był wynik, plebiscyt mieszkańców Bielska-Białej,  
w sytuacji kiedy już nie żył. I naprawdę to, że dzisiaj jesteśmy takim miastem, jakim jesteśmy, to w dużej 
mierze, w dużej mierze, jest to zasługa Pana dyrektora Dziopaka. Ja byłem pod koniec lat 70. pierwszy raz 
radnym tutaj i miałem okazję słuchać go i wystąpień jego i widzieć jak działa powiedzmy. 

Dużo mieszkań wtedy miasto budowało, (…) dało dla FSM-u, bo ludzie przyjeżdżali z całej Polski.  
I to, że dzisiaj jesteśmy kwitnącym miastem, to gdyby nie było FSM-u, to byśmy tym miastem na pewno 
nie byli. Ja osobiście nie rozmawiałem – chociaż dwóch chyba znałem (…), lata już nie widziałem tych 
synów – ale z tego co wiem, to wiem, że były rozmowy z synami i wiem, że synom bardzo zależy na tym 
uhonorowaniu. Z tego co słyszałem, o ile wiem, to Pan dyrektor Świstak (…), który aktualnie działa, 
rozmawiał z synami. Nie mogę to autoryzować, ale mam ostatnio kilka informacji, słyszałem, że synom 
bardzo zależy na tym, żeby ojca uhonorować. Tak że ten argument, że czy rodzina chce czy nie, odpada 
tutaj. Naprawdę przykro mi, że takie dyskusje są, bo dyskutują ludzie negatywni, którzy nie żyli wtedy,  
nie brali udziału w tym i nie wiedzą co to znaczy prowadzić, uruchomić taką fabrykę jak FSM, która 
zatrudniała wtedy chyba koło 18 tys. ludzi, skończyć inwestycję, rozpocząć produkcję i spłacić to.  
To naprawdę tylko ten, który coś robił w życiu to może coś ocenić. Ja oceniam, że to był wielki menadżer, 
wielki człowiek i naprawdę zasługuje (…) nie tylko na rondo, bo zasługuje na to, żeby go uczcić i nie wiem 
w jaki jeszcze sposób, bo to miasto dzisiaj byłoby inne. Byłem świadkiem tych czasów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na chwilę, bardzo proszę, Pan Poseł Jerzy Jachnik, bo zgłosił się i potem udzielam głosu Panu R______ 
P_______.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, jeszcze jedno zdanie uzupełnienia. 

Proszę Państwa, zwracam się szczególnie do „Solidarności” i do Radnych PiS-u.  

Nie wiem, czy ktoś z Was był – bo nie pamiętam tego, nie zauważyłem tego – na pogrzebie Pana 
dyrektora Dziopaka, bo ja byłem i znam przemówienie Henryka Urbana, Waszego Kolegi. Ono było bardzo 
pozytywne o dyrektorze Dziopaku, więc zdumiony jestem dzisiejszym Waszym stanowiskiem.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o zabranie głosu – Pan R______ P____.  

Bardzo proszę.  

Zwyczajowo przyjmujemy wystąpienia 5 minut, mam nadzieję, że się uda.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Pięć minut przyjmujemy zwyczajowo – proszę słuchać ze zrozumieniem. 

Bardzo proszę kontynuować.”. 

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

„Pozdrawiam Wysoką Radę i wszystkich mieszkańców zebranych w Ratuszu, wolnego królewskiego miasta 
Biała, które w 1951 roku weszło w skład dumnego dwugrodu Bielsko-Biała. Stolica Podbeskidzia 
największy swój rozkwit zanotowała później już jako miasto wojewódzkie. Kołem zamachowym 
najszybszego rozwoju Bielska-Białej stała się od 1972 roku Fabryka Samochodów Małolitrażowych, 
powstała na fundamencie WSM. W ostatnim 25-leciu kolejne władze naszego miasta niestety pomijały 
historyczny wkład kilkudziesięciu tysięcy pracowników FSM w rozwój naszego miasta. Gloryfikowany jest 
FIAT i często składane są akty dziękczynienia dyrekcji FAP. Pan Świstak, to Panie Prezydencie, nie jest dla 
mnie ani dla ludzi „Solidarności” żaden autorytet, wręcz przeciwnie.”. 

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

„Panie R________, ale do rzeczy.”. 

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

„Proszę tutaj nie obrażać pamięć Pana dyrektora Dziopaka nazwiskiem Pana Świstaka.”. 

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

„Ale Panie R_______, ociera się Pan o obrażanie osób, więc bardzo proszę o powstrzymanie się.”. 
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Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„(…) Dobrze. Proszę mi pozwolić dalej. 

A przecież Włosi nie zbudowali tej fabryki, która mieści się przy Grażyńskiego 141, lecz przyszli na gotowe, 
do sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. 

FSM posiadał najnowocześniejszą w Europie Środkowej narzędziownię, która była kolebką fabrycznej 
„Solidarności”.”. 

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

„Panie R_______, ja bym tylko prosił żeby Pan się odnosił do treści uchwały, nad którą obradujemy. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, dał mi Pan słowo honoru, że przez 9 minut Pan mi nie będzie przerywał. Proszę 
dbać o swój honor.”. 

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

„Panie R_______, jeżeli…”. 

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

„(…) Zaraz Pan usłyszy, niech mi Pan pozwoli. Nikomu Pan nie przerywał…”. 

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

„(…) Właśnie wszystkim dzisiaj przerywałem, niestety muszę się przyznać. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panu Prezydentowi Krywultowi Pan nie przerywa.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jak Pan będzie prezydentem to Panu nie przerwę. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Proszę Pana, jestem takim samym mieszkańcem Bielska-Białej jak Pan i Pan Prezydent Krywult. Takim 
samym.”. 

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

„Zgadza się. Proszę kontynuować.”. 

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

„Narzędziownia, która była kolebką fabrycznej „Solidarności” po inwazji włoskiej została zlikwidowana.  
FSM posiadał linię montażu samochodu Syrena, a także polskiego fiata 126p. Włochom bardzo 
przeszkadzała ta literka „p”, bo w całej Europie było wiadomo, że to są polskie samochody.  
FIAT zlikwidował linię montażu samochodów w Bielsku-Białej już w 2001 roku. W fabryce, której 
dyrektorem naczelnym był Ryszard Dziopak, funkcjonowała również spawalnia, którą koncern z Turynu 
wyeliminował.  

Najbardziej na przekształceniach własnościowych FSM ucierpiało ponad 25 tys. pracowników FSM, którzy 
zostali pozbawieni praw do akcji pracowniczych prywatyzowanego przedsiębiorstwa. 

Najbardziej ucierpiała na przekształceniach inteligencja techniczna, bo Włosi zlikwidowali… Panie 
Prezydencie, ja Panu nie przeszkadzałem jak Pan przemawiał, więc bardzo proszę nie przeszkadzać jak  
ja mówię. Jak Pan chce pogadać z Prezydentem Zawieruchą, myślę że po sesji można.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej.  

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

„Panie Przewodniczący…”. 

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

„Proszę kontynuować.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę mnie nie pouczać, dobrze. Proszę mnie nie pouczać.”. 

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

„Przepraszam bardzo, ale rozmowa Panów Prezydentów mi przeszkadzała. Ja nie przeszkadzałem. 

Najbardziej na przekształceniach ucierpiała inteligencja techniczna, bo Włosi zlikwidowali Zakład 
Informatyki, tzw. OPI, Biuro Handlu Zagranicznego FSM, Zakład Transportu i Ekspedycję Samochodów  
w Bielsku-Białej. Była tu też lakiernia i znikła. FSM sprzedawał samochody m.in. do Chin, a Włosi 
bezpowrotnie utracili ten rynek. 

W najnowszym przewodniku tutaj miasta czytamy, że «przemysł motoryzacyjny stanowi jedną z bielskich 
specjalności», nawiasem mówiąc bielsko-bialskich specjalności, bo FSM znajdował się zarówno w Bielsku, 
jak i w Białej, tak samo FSM. 

W porównaniu z tym, co tutaj było za czasów FSM, to niewiele już na Grażyńskiego 141 z tej motoryzacji 
pozostało. Ostatnio po premierze „Wujaszka Wani” w Teatrze Polskim, dyrektor w swoich zachwytach nad 
łaskawością FCA spiął się już do poziomu skrzydeł Ikara. W kościele im. św. Maksymiliana Kolbe z okazji 
Festiwalu Muzyki Sakralnej, dowiedziałem się, że podobno bardzo dużo zawdzięczamy Dyrekcji FIAT,  
ale ja nigdy nie klękałem i nie będę klękał przed FIAT-em, bo znam FIAT-a od wewnątrz. (…) Bywałem 
również w Turynie i nie spotkałem się tam z sytuacją, aby ktoś przy Całunie Turyńskim chwalił FIAT-a.  

W FSM pracowało wielu światłych i dzielnych Polaków. Warto upamiętnić w nazwach ulic lub rond takie 
osobowości, jak śp. Jan Gajewski z „Solidarności Walczącej”, śp. Andrzej Kralczyński i Antoni Włoch  
z podziemnego Trzeciego Szeregu „Solidarności”, śp. Zygmunt Paliński działacz „Solidarności” FSM i wielu, 
wielu innych. 

Chciałbym teraz obalić pewne kłamstwo, funkcjonujące w pewnych kręgach do dziś, że rzekomo fabryczna 
„Solidarność” przyczyniła się do odwołania ze stanowiska dyrektora Dziopaka. 

Panie Pośle, Szanowni Państwo, 

żadna Komisja FSM – a ja nie nosiłem wtedy majteczek ani nie byłem w powijakach, tylko byłem 28-letnim 
mężczyzną i należałem do „Solidarności” od początku, od 80 roku – żadna Komisja „Solidarności” FSM  
nie podjęła takiej uchwały żeby usuwać dyrektora Dziopaka. Nawet w postulatach strajku 10-dniowego  
nie było żądania usunięcia ze stanowiska Ryszarda Dziopaka. Byli natomiast w naszym Regionie ludzie, 
oddelegowani z PZPR do Regionu Podbeskidzie, którzy rozpowszechniali po prostu kłamstwa. I prawdą 
jest, że byli ludzie w Regionie wrodzy nie tylko Dziopakowi, ale i „Solidarności” FSM-u. Bo ja przypomnę, 
że po ’89 roku – Kolega Juszczyk doskonale to pamięta, Panie Prezydencie Juszczyk bardzo bym prosił 
tutaj wysłuchać mnie – że jak były wybory na szefa Regionu Podbeskidzie i startował Jan Frączek,  
to kto go atakował? Grażyna Staniszewska, Okrzesik. Atakowali go ludzie z Regionu Podbeskidzie, mimo  
że on był bohaterem. I proszę Państwa, dla mnie nie jest argumentem, że… – bo łatwo się odwołuje 
cudzego dyrektora, ale ja jestem ciekawy, czy ktokolwiek kto znał dyrektora Dziopaka i pracował  
w FSM-ie, podpisałby dzisiaj –  podpisałby dzisiaj – coś takiego, że należało go odwołać.  

Proszę Państwa, zarzut jaki był wobec dyrektora Dziopaka w ’81 roku był kabaretowy. Bo ktoś powiedział, 
że podobno Dziopak przywiózł z Kuby krokodyla i wybudował basen na dachu swojego domu. Poszła 
wtedy w miasto plotka, że ponoć dyrektor FSM codziennie po pracy kąpie się z krokodylem.”. 

 
Śmiech. 

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

„Państwo się z tego śmiejecie, ale możecie zapytać Kolegę Juszczyka, czy nie było mówione (…),  
że Dziopak ma krokodyla. (…) Taki był…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałbym zaapelować, Panie R_______, bo rozmawiamy o dosyć…”. 

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

„Ale Panie Przewodniczący…”. 

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

„Ja zaraz Panu doliczę ten czas, ale rozmawiamy bądź co bądź o uczczeniu czyjejś pamięci i może nie 
wpadajmy…”. 

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

„Niech Pan poczeka…”. 

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

„…nie wpadajmy w żartobliwy ton. 

Bardzo proszę. To nie jest do Pana, nie tylko do Pana, do całej sali. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, to nie jest żartobliwy ton. To jest wykazanie debilizmu tych ludzi, którzy 
rozpowszechniali plotkę o krokodylu Dziopaka, bo to polega na faktach. Tymczasem (…) Dziopak odszedł 
nie przez „Solidarność”, a przez kopanie przez partyjne podnóżki Jaruzelskiego. Bo proszę Państwa  
w wyniku strajku Podbeskidzia został odwołany premier Pieńkowski. Kto został premierem? Jaruzelski. 
Dlatego nie zmieniajmy faktów. Ja pamiętam jak jeden z sekretarzy „czerwonej zarazy” przyszedł do mnie 
w 1981 roku na linię montażową i powiedział «Panie P____, Pan nie chce być w PZPR, to chociaż się Pan 
zapisz do TPPR». A ja odparłem, że «należę do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej i wolę 
podróżować do Francji niż do ZSRR». Wtedy ten „sykrytorz” poszedł aż do dyrektora naczelnego, że (…) 
jak może być mistrzem osoba niepewna ideologicznie. Ale jeszcze w tym samym dniu ten sam „sykrytorz” 
się skarżył, że Dziopak zamiast mnie odwołać, to powiedział, «że kiedyś może się fabryce przydać inżynier, 

który zna język francuski». Innym razem, gdy zabrakło płynu hamulcowego, zatrzymałem linię montażu  
i sekretarz POP poleciał znowu z donosem, ale Dziopak go wyrzucił za drzwi i kazał natychmiast przywieźć 
beczkę hydrolu z Tychów, a mnie – mimo że byłem bezpartyjny – to włos z głowy nie spadł, bo w FSM-ie 
o obsadzie stanowisk nie decydowali sekretarze PZPR, ale decydował Dziopak. Faktem jest, że Dziopak był 
członkiem KC PZPR, ale prawdą jest również to, że był to jeden przyzwoity człowiek w całej tej bandzie 
hipokrytów z KC. Aktywistami PZPR byli w tamtych czasach przecież również: Leszek Balcerowicz,  
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Bronisław Geremek, Marek Belka, a także wieloletni późniejszy Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Rzepliński. Przecież teraz jak KOD bronił Rzeplińskiego to de facto żądał rekomunizacji, bo Pan Rzepliński 
był działaczem partyjnym.  

Faktem jest, że Dziopak był Posłem na Sejm PRL, ale Tadeusz Mazowiecki też był Posłem na Sejm PRL  
i nikt mu tego nie wypominał.”. 

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

„Panie R_______, Pan mi też dał słowo honoru – już 12 minut Pan mówi.”. 

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

„Zaraz, zaraz. Ale Pan mi przerywał, to trzeba odliczyć.”. 

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

„Doliczyłem 3 do tego.”. 

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

„Dobra. Panie Przewodniczący najciekawsze jest…”. 

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

„Ja tylko walczę o Pana honor.”. 

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

„Panie Przewodniczący najciekawsze jest jeszcze przed nami.”. 

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

„Tego się boję.”. 
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Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Gdy powstała NSZZ „Solidarność” to dyrektor Dziopak pozwalał bez problemu związkowcom korzystać  
z fabrycznej poligrafii. A gdy agent „Bolek” chciał załamać strajk Podbeskidzia i w „Solidarności” FSM 
nastąpił rozłam na zwolenników i przeciwników kontynuacji strajku – to, co zrobił dyrektor naczelny 
Dziopak? Dał dwa samochody z pełnymi bakami benzyny – jeden dla zwolenników strajku a drugi dla 
przeciwników strajku. Dał obu grupom równe szanse, aby pojechali do Wałęsy. Dziś o tym rzadko się 
mówi, ale był taki moment bardzo newralgiczny podczas strajku Podbeskidzia – dzisiaj wszyscy mówią  
o Bewelanie, a sława Bewelany naprawdę nie była wielka, gdyby nie ludzie z FSM-u; przecież całą ochronę 
Bewelany stanowili ludzie FSM i śp. Antoni Włoch również tam był przedstawicielem FSM. I gdy ważył się 
strajk Podbeskidzia, to również chodziło o to, żeby była informacja, że FSM nadal strajkuje. I wtedy 
zwolennicy strajku poszli do dyrektora Dziopaka żeby załatwił żeby Dziennik Telewizyjny nadał wiadomość, 
że FSM strajkuje. I proszę Państwa, Dziopak jako (…) członek Komitetu Centralnego był w stanie  
– bo nikt inny nie był w stanie – przełamać cenzurę i taka wiadomość się w Dzienniku Telewizyjnym 
ukazała. Oczywiście, że Dziopak był pragmatyczny, bo do strajku przyłączyły się Tychy i wytłumaczył tym 
„matołom” z cenzury, że jeżeli nie nadadzą wiadomości o strajku na Podbeskidziu to będą mieli strajk nie 
tylko na Podbeskidziu, ale też na Górnym Śląsku. Ale fakt jest faktem, o tym się nie mówi. 

Uważam, że tak jak na wielu zabytkowych budynkach naszego dwumiasta znajdują się tablice 
pamiątkowe, opisujące historię funkcjonujących tam niegdyś fabryk, z nazwiskami właścicieli, tak również 
zarówno na budynku tzw. „konia trojańskiego” przy ul. Grażyńskiego 141 – obecnie FIAT AUTO POLAND –  
jak i FCA POWERTRAIN POLAND od strony ulicy Warszawskiej, Rada Miasta może uchwalić wstawienie 
tablic o treści, że tam kiedyś była Fabryka Samochodów Małolitrażowych, której dyrektorem naczelnym był 
Ryszard Dziopak. Myślę, że skoro władze Miasta tak często chwalą dyrekcję (…) FAP czy FCA, to nie 
powinno być problemu z uzyskaniem zgody tej dyrekcji na zamontowanie takich tablic, prawda? Myślę,  
że tutaj Pan Świstak raz przynajmniej coś dobrego zrobi. Ja nie mam zamiaru sugerować, jak dzisiaj Radni 
mają zagłosować, ale uważam, że takie tablice nie będą budzić żadnych kontrowersji i można by dzisiejszą 
uchwałę przeredagować w tym właśnie kierunku, bo dokonania…”. 

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

„Panie R_______, 17-ta minuta leci.”. 

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

„Ale Panie (…)…”. 

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

„Słowo honoru Pan dał…”. 

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

„Ale Panie Przewodniczący, ja już zmierzam do końca. Dokonania Dziopaka…”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 96 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Od 10 minut.  

Panie R_________, naprawdę bardzo proszę…”. 

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

„Ale Pan widzi, że ja mam tylko parę zdań.”. 

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

„Ale nie. Pan się ze mną umówił na… – bardzo proszę. 

Bardzo proszę się dostosować, choć troszeczkę.”. 

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

„Dokonania Dziopaka w rozwój FSM zasługują na upamiętnienie, ale w określonym miejscu, właśnie  
na budynkach fabryki, którą kierował i którą potem przekazano Włochom, pozbawiając ponad 25 tys. 
Polaków praw do bezpłatnych akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa.  

Jestem realistą i wiem, że rondo im. dyrektora FSM będzie budzić kontrowersje. Natomiast tablic 
umieszczonych na budynkach FCA i FCA POWER nikt się nie będzie czepiał, bo z faktami się nie dyskutuje. 
A nikt nie może zaprzeczyć, że Ryszard Dziopak był sprawnym dyrektorem naczelnym FSM, 
przekształconej z naruszeniem polskiego prawa na FIAT AUTO POLAND.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

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

„Panie Przewodniczący, może Pan poddać pod głosowanie, czy Rada udzieliłaby mi jednej minuty.”. 

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

„Dziękuję za wystąpienie, dwukrotnie przekroczył Pan czas. Bardzo dziękuję za obecność. 

Bardzo proszę, przechodzimy…”. 
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Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Powiedział m.in., cyt.: 
„(…) Ja bardzo dziękuję… 

Ale chwileczkę. Panie Przewodniczący, ja mam prawo podziękować za uwagę, więc proszę Pana…”. 

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

„Bardzo mi przykro Panie R_________, dwukrotnie Pan czas przekroczył – muszę…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja bardzo dziękuję Wysokiej Radzie…”. 

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

„My też dziękujemy oczywiście za przybycie i zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R______ P____ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panom Prezydentom, że po mojej prośbie już mi nie przeszkadzali. 

Dziękuję.”. 

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

„Tak, dołączam się do podziękowań Pana R_______. Dziękujemy za obecność i wystąpienie. 

Szanowni Państwo, odnosząc się tylko krótko do poprzedniej wypowiedzi, wniosek do Rady Miejskiej  
nie dotyczył żadnych fabryk FIAT-a, tylko ronda i taki wniosek rozpatrujemy, co nie znaczy, że jeżeli firma 
aktualnie działająca uzna za stosowne, myślę że nie jest to zły pomysł. 

Szanowni Państwo, czas kończyć tę dyskusję. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że tutaj ja i Pan 
Radny Ruśniak, ponieważ jesteśmy mieszkańcami Starego Bielska mamy kontakt z jednym z synów i nie 
ma żadnych wątpliwości, że takie uczczenie, choć może pewnie w lepszej może dyskusji, jest na miejscu. 

Szanowni Państwo, 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 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Mam takie pytanie, bo niektórzy Radni sugerują  
10-minutową przerwę…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„…, ale optyczna większość mówi żeby kontynuować. W związku z tym tak też uczynię. 

Punkt numer 20: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
w Bielsku-Białej. Druk Nr 496. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

 
Kierownik Działu Eksploatacji w MZK Pan Jarosław Lubowiecki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

celem uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej jest jego 
dostosowanie do zmian wynikających z przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT. 
Tak zwana centralizacja rozliczeń podatku VAT została nałożona na Miasto przez ustawodawcę i skutkuje 
wykreśleniem MZK z rejestru podatników VAT. Dla potwierdzenia, że jednym ze źródeł finansowania MZK 
będą środki wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, nadaje się nowe brzmienie 
postanowieniom § 7 ust. 3 Statutu oraz dodaje punkty od 4 do 7 określające zasady zwrotu podatku VAT. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Przypomnę, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinia 
jest pozytywna.  

Nie widzę głosów, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.1.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 stycznia 2017 roku 

 
 

Strona 99 z 120 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 20a 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20a, Druk Nr 503: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Prezydencie,  

ja dokładnie z tego samego powodu, o którym mówił mój przedmówca. W wyniku centralizacji VAT-u,  
– co zrodziło konieczność zmiany w zapisach statutowych – proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Wszystko jasne, bo akurat nie jest skomplikowana sprawa, ale bardzo ważna. 

Bardzo dziękuję.  

Dodam, że opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa również jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy  
ul. K. Brodzińskiego 50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 485, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (…) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości przy ul. Brodzińskiego 50 stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jest to taka zmiana niezbędna, ale która nie wprowadza jakichś szczególnych ingerencji. Chodzi  
o to, że uchwałą Rady Miejskiej z maja 2016 podjęta została decyzja o sprzedaży nieruchomości w drodze 
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przetargu. Ta nieruchomość składała się z dwóch działek, a każda z nich była w odrębnej księdze 
wieczystej. (…) Dzisiejszy projekt uchwały dotyczący zmiany polega na tym, że po przeniesieniu jednej 
 z tych nieruchomości do księgi wieczystej w tej chwili mamy taki stan prawny, że obie działki znajdują się 
w tej samej księdze wieczystej. W związku z powyższym proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  
trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony ze Związkiem Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej nieruchomości położonej przy 
ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki nr 477/4  
i 1073 o łącznej pow. 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie 

 

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

„Przechodzimy do punktu 21a, Druk Nr 499, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony  
ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w odniesieniu do zabudowanej 
nieruchomości położonej przy ul. Bystrzańskiej 57 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej 
jako działka nr 477/4 i 1073 o łącznej pow. 853 m2 obręb Mikuszowice Śląskie. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

projekt uchwały dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o której tutaj Pan 
Przewodniczący zechciał powiedzieć. Jest to przekazanie tej nieruchomości do dyspozycji Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację ich celów statutowych. W związku z taką propozycją, 
zagospodarowania tej nieruchomości na cele statutowe, konieczne będzie również uchylenie, znaczy 
przestanie obowiązywać wcześniej podjęta uchwała, która mówiła o przekazaniu tej nieruchomości na cele 
związane z pomocą społeczną, który to Polski Komitet Pomocy Społecznej zrezygnował z tej 
nieruchomości. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Prezydent Kamiński? W następnym punkcie – okej. 

Opinia Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna, moja też – pozwolę sobie dodać –  
i zachęcam do głosowania za projektem tej uchwały. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonych jako: dz. 2029/30 o pow. 3460 m², dz. 2029/31 o pow. 17319 m²  
obj. KW BB1B/00055954/9, dz. 128/4 o pow. 4209 m² obj. KW BB1B/00061044/2, dz. 123/1  
o pow. 213 m², obj. KW BB1B/00060005/0, dz. 2028/10 o pow. 655 m² obj.  
KW BB1B/00061044/2, części działek oznaczonych jako: dz. 122/1 o pow. 1194 m², dz. 2706  
o pow. 602 m² obj. KW BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, położonych  
przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21b, Druk Nr 502, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych tak jak w Druku 502, w obrębie Komorowice 

Krakowskie, położonych przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – (…) Pani Naczelnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

projekt uchwały dotyczy nieruchomości, która już obecnie jest przedmiotem dzierżawy, z przeznaczeniem 
na cele sportowe. Tam prowadzona jest działalność sportowa związana z (…) tenisem ziemnym.  
Ta umowa, która obowiązuje dotychczas, kończy się w 2021 roku. Dzierżawca chciałby nadal realizować 
cele związane z dotychczasową działalnością, ale to się wiąże z poniesieniem bardzo wysokich nakładów 
na infrastrukturę.  

W związku z tym, że okres obowiązywania dotychczasowej umowy dzierżawy, tj. 6 lat, jest zbyt krótki,  
aby dzierżawca mógł pozyskać środki zewnętrzne, którymi chce wesprzeć również planowane inwestycje, 
jest prośba o podjęcie przez Państwa uchwały, która umożliwi przedłużenie tej umowy dzierżawy  

do 2035 roku.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Romana Matyję.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

mam pytanie, ponieważ to jest bardzo długi okres do dzierżawy, natomiast nie zostało podane  
w szczegółach, a przynajmniej w zarysie, jakie cele, jakie założenia, jakie inwestycje, jakie kwoty 
dzierżawca ma ponieść na tej inwestycji. Tak że prosiłbym o kilka (…) dokładniejszych informacji.”. 

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

„To pytanie nie jest do mnie, tylko… Jeżeli mamy i dysponujemy takimi informacjami...”. 

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

„Tak, tak, o uzupełnienie informacji na ten temat.”. 

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

„Bardzo proszę, jeżeli dysponujemy informacjami.”. 

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

„Otóż Szanowni Państwo, te nakłady, które zostały już poniesione dotychczas przez dzierżawcę, to około  
2 mln złotych. Jest to nieruchomość przy ulicy Ceramicznej. Wiem, że wielu z Państwa zna  
tę nieruchomość. W poprzednim roku został wybudowany tam nowy obiekt, który służy, że tak powiem 
takie stronie socjalnej; on jest w tej chwili jeszcze w trakcie wykończenia, ale jest naprawdę bardzo, 
bardzo okazały, porządny i wymagał poniesienia naprawdę dużych nakładów finansowych. Wiemy również, 
że na terenie tej nieruchomości znajdują się korty, które są w tej chwili przykryte takim, delikatnie 
mówiąc, dachem w ogóle w takim stanie, który że tak powiem wymaga poniesienia bardzo wysokich 

nakładów. W związku z tym, że dzierżawca zamierza właśnie w najbliższym roku podjąć się prac 
związanych z budową nowego zadaszenia tych kortów, nowych hal do gry w tenisa, których koszt jest 
bardzo duży, zrozumiałym chyba jest, że należałoby wyrazić zgodę, dlatego że sam nie jest w stanie  
z własnych środków zrealizować takiej inwestycji. Ażeby mógł ubiegać się o środki zewnętrzne musi jednak 
wykazać się jakąś gwarancją trwałości stosunku najmu. Okres 5 lat, jaki pozostał do końca tej umowy  
w tej chwili, nie jest okresem wystarczającym żeby mógł aplikować o uzyskanie środków zewnętrznych. 

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

„W trybie ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Ja rozumiem, dziękuję za wyjaśnienia, natomiast mam pytanie do Pana Prezydenta.  

Może należałoby się zastanowić, czy nie sprzedać tej nieruchomości temu inwestorowi żeby miał 
możliwość na rozwijanie się i większą wiarygodność kredytową.”. 

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

„Bardzo proszę. 

Nie wiem, czy zwracał się o to.”. 

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

„Możemy się zastanawiać, czy sprzedać czy nie sprzedać, tylko jeszcze na razie musi być kupiec  
na to, żeby sprzedać – musi być kupiec. Na razie ten inwestor zainwestował już ogromne pieniądze, chce 
następne inwestować. I ja mogę powiedzieć tak, że – nie chcę historii opowiadać (…), ale w tej chwili 
zaistniał u nas klub – to trzeba powiedzieć z prywatnych pieniędzy – który liczy się już na świecie. W tej 
chwili Maja [Chwalińska] (…) w deblu zdobyła srebrny medal (…) w Melbourne; jest to światowej klasy 
dziewczyna w tej chwili. Ci ludzie prywatne pieniądze płacą – bo to są wszystko prywatne pieniądze  
na razie – już zainwestowali w ogromne tam dwa budynki, chcą następne budować, ale chcą się ubiegać 
też o środki zewnętrzne. Muszą mieć horyzont czasowy taki, żeby dostać jakieś środki zewnętrzne. Już kila 
milionów tam włożyli, dalej wkładają. A my nie byliśmy w stanie jako Miasto, tam przez wiele lat nic zrobić 
– ten Dwór Rosta się po prostu normalnie zawalił. Tak że dobrze, że taki inwestor jest, on nie wyklucza  
w przyszłości kupienia tego oczywiście; bo były rozmowy przeprowadzone w tym zakresie też…”. 

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

„Pan Przewodniczący jest usatysfakcjonowany widzę odpowiedzią, tak że…”. 

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

„Tak? To dziękuję.”. 

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

„Możemy głosować myślę.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. 

Nie wiem, czy wspomniałem, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest 
pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 485, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki 
Wapienica. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienicy.  

Projektem planu objęty został obszar o powierzchni 6 arów i 30 m2, położony w Wapienicy, w rejonie ulicy 
Zapora w Bielsku-Białej. Przystąpienie do niniejszego planu jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o zmianę planu miejscowego. W stanie istniejącym obszar objęty planem stanowi niezabudowaną 
część działki o numerze 241/12 w obrębie ewidencyjnym Wapienica. Jest to fragment łąki, sąsiadującej  
od strony zachodniej, z zabudowaną budynkiem jednorodzinnym działką o numerze 241/11. Planem tym 
objęto jedynie zachodni fragment wnioskowanej nieruchomości, z uwzględnieniem zgodności ze studium.  
I celem planu jest zastąpienie obowiązującego planu miejscowego nowym planem, którego ustalenia 
dotyczące zasad i warunków zagospodarowania terenu dopuszczać będą wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam kilka pytań dotyczących tego terenu. 

Po pierwsze taka uwaga natury ogólnej. Jak ja pamiętam, to będzie już chyba druga zmiana miejscowa 
planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca tego terenu. Pierwsza, z tego co pamiętam, bodajże 
była ulica Tartaczna parę lat temu…”. 

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

„Ale proszę troszkę wyraźniej.”. 

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

„Parę lat temu była zmiana planu miejscowego, była już punktowa, parę lat temu dotycząca ulicy bodajże 
tej Tartacznej.  

Natomiast moja uwaga będzie taka sama jak parę lat temu, ona dotyczy koncepcji przyjętej przez Miasto, 
niewyjątkowej, czyli jakiegoś jednego czy drugiego terenu, tylko może należałoby zastanowić się nad 
zmianą planu miejscowego wzdłuż rzeki w ten sposób, żebyśmy nie musieli dokonywać co chwilę zmian 
miejscowych, ponieważ to – jakby powiedzieć – trochę wyłamuje się z polityki jakiegoś myślenia o strefie 
ochronnej rzeki, ale też systemu zabudowy. I mój wniosek jest taki, że może najwyższa pora zająć się tym 
kompleksowo.  

Natomiast mam również pytania, ale też i wątpliwości. Wniosków do tej pory – bo sprawa nie dotyczy tylko 
tego, tej części miasta, ale ja nie pamiętam, czy ostatnio, w ostatnim roku Komisja – bo nie jestem 
członkiem tej Komisji – zajmowała się wszystkimi wnioskami, takimi indywidualnymi. Dlatego bardzo 
proszę, po pierwsze zapytam się, ile jest wniosków indywidualnych na terenie miasta, które gdzieś tam 
sobie leżą i nie zostały rozpatrzone i czy Miasto ma zamiar przystąpić do kompleksowego sposobu 
zagospodarowania rzeki Wapieniczanki.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„To znaczy, odpowiadając na pierwsze pytanie, wniosków w ubiegłym roku zostało złożonych 99  
i na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska już kompleksowy 
materiał zostanie Państwu Radnym przedstawiony i Państwo będziecie decydować o tym, które z tych 
wniosków będą mogły znaleźć swoje pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie. 
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Natomiast wydaje się, że ten teren to jest już ostatni, (…) wzdłuż właśnie rzeki w Wapienicy, w którym 
były (…) powiedzmy, delikatnie mówiąc, kontrowersje w zakresie tego, jak kiedyś przebiegała ta linia 
zabudowy, w jakiej części – i wydaje się, że jesteśmy na końcu. Natomiast oczywiście przejrzymy jeszcze, 
czy tam [są] jakieś takie tereny, bo tak naprawdę to są skrawki zazwyczaj działek, na których jest możliwa 
zabudowa, a które są zgodne ze studium. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dodam tylko, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Nie widzę głosów, 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 23 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23, Druk Nr 488, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła  
z drogą ekspresową S69. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

tym razem projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 55 arów i jest on położony w południowej części 
Bielska-Białej, w obrębie Mikuszowice Krakowskie, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, w rejonie węzła 
z drogą ekspresową S69. Obszar objęty projektem planu miejscowego stanowi teren istniejącej stacji 
paliw. Przystąpienie do niniejszego planu również było poprzedzone pozytywnym rozpatrzeniem wniosku  
o zmianę miejscowego planu. 

Celem planu jest umożliwienie realizacji rozbudowy istniejącej stacji paliw z przeznaczeniem na funkcję 
turystyczną i hotelową oraz wiadomo zapewnienie wszelkich parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy.  

I mogę tutaj na koniec powiedzieć, że oczywiście projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Nie widzę głosów, 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 24 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 24 „Sprawy różne”.  

Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana J____ M_____, który uzyskał prawo zabrania głosu.  
Czy jest na sali?  

Bardzo proszę. Zapraszam.”. 

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

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

staję tu dzisiaj przed Państwem jako mieszkaniec górnej części Lipnika na granicy z Kozami, znajdującego 
się na skraju planowanej i zatwierdzonej przez Państwa strefy przemysłowej – możemy to nazwać 
terenami przemysłowymi, jak chcecie. 

Staję tu jako mieszkaniec, który czuje się oszukany i wprowadzony w błąd przez włodarzy miasta,  
w którym się urodziłem, w którym mieszkam i w którym płacę swoje podatki. 

Kilkanaście lat temu nabyłem działkę, na której razem z rodziną zaplanowaliśmy budowę domu. 
Wiedzieliśmy, że w pobliżu jest wysypisko śmieci, które w tamtych czasach wbrew pozorom, w czasach 
przedsegregacyjnych, było mniej uciążliwe dla mieszkańców, aniżeli po modernizacji i wprowadzeniu 
nowoczesnych rozwiązań. Chcieliśmy, podobnie jak wiele innych rodzin, zamieszkać w zielonej części 
miasta, gdzie panuje w miarę cisza i spokój. Wybraliśmy właśnie to miejsce zamiast na przykład 
Pisarzowic, które w tej chwili jest bardzo wybierane przez mieszkańców Bielska – niektórzy się stąd 
wyprowadzają właśnie tam – bo właśnie z tym miastem, z Bielskiem, jesteśmy związani. Z perspektywy 
czasu jednak czujemy się oszukani. Ktoś, jakiś urzędnik, w swoim rozumieniu i za przyzwoleniem swoich 
przełożonych oraz Radnych przez długich 6 lat prowadził temat wprowadzenia nad potokiem Krzywa 
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadził to w taki sposób,  
że do mieszkańców dzielnicy Lipnik, poza właścicielami nieruchomości na terenie planu, nie dotarła żadna 

informacja na ten temat. Informacja dotarła tylko i wyłącznie do osób wybranych, które mają w tym swój 
interes. Nie mam nic przeciwko temu, aby prowadzić w naszym mieście interesy, ale interesy prowadzi się 
w miejscach, które są do tego przeznaczone i odpowiednie. Czy takim miejscem jest wzgórze w otoczeniu 
domostw i lasów, obszaru Natura 2000?  

Jeden z urzędników tego Urzędu powiedział na jednym ze spotkań w Lipniku, iż Miasto ma za cel 
zapanowanie nad chaotyczną zabudową terenów podgórskich – cytat dosłowny urzędnika, który notabene 
jest na tej sali. Wobec powyższego, chciałem temu urzędnikowi i jego przełożonym pogratulować tego 
zapanowania, ponieważ w okolicy strefy, terenów, na terenie miasta Bielsko-Biała i graniczących z nim 
Kóz, jest około tysiąc budynków mieszkalnych. Są one zlokalizowane dokładnie wokół tej 
kilkudziesięciohektarowej strefy, otaczając ją szczelnym kordonem z każdej strony, z wyjątkiem terenu  
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od ZGO. W tej strefie, aby zapobiec tam mieszkalnictwu, wprowadza się możliwość prowadzenia 
działalności o wysokiej emisyjności, a co za tym idzie szkodliwości dla okolicznych mieszkańców, którzy 
kiedyś uwierzyli, że w tym miejscu można mieszkać. Ich wiara zostaje w tym momencie złamana,  
a wartość ich nieruchomości spada wskutek planów, jakie Miasto ma do tego miejsca. 

Zastanawiające jest dla wszystkich to parcie jakie jest, aby w tym miejscu na wzgórzu, kilkadziesiąt 
metrów nad miastem, był przemysł uciążliwy. W miejscu gdzie dominują wiatry południowo-zachodnie, 
dodatkowo w miejscu, które nie ma infrastruktury pod tereny przemysłowe i o czym wiadomo. Nasze 
miasto powinno bronić się przed szeroką działalnością uciążliwą. Miejmy ambicje i stawiajmy na topowe 
technologie, a nie na recykling i kruszenie odpadów budowlanych; to powinno się robić w miejscach 
rozbiórki. 

W imieniu swoim (...) i innych przerażonych tymi faktami mieszkańców, zdaję sobie, że nie wszystkich  
– wiem, że są zwolennicy i ich szanuję – ale apeluję do Państwa o zmianę polityki, póki nie jest za późno  
na zniszczenie życia kilkunastu tysięcy mieszkańców naszej dzielnicy i naszych sąsiednich Kóz.  

Na koniec mam do Państwa trzy krótkie przesłania.  

Panie Prezydencie zapraszam Pana do naszej dzielnicy. Z chęcią osobiście pokażę Panu, dlaczego warto 
zachować jej zielony charakter, nie pogłębiać jej niszczenia dalszymi uciążliwymi inwestycjami. Ale mam 
do Pana jedną osobistą prośbę, proszę przyjechać sam, bez swoich doradców i klakierów, którzy nie 
zawsze mówią Panu jak sprawy się mają.  

Szanowni Państwo Radni, dokonajcie proszę przeglądu turystycznej wizji miasta versus lokalizacje 
przemysłu w Bielsku. Zobaczcie gdzie i w jakich warunkach są prowadzone strefy przemysłowe w naszym 
mieście i w okolicznych gminach. Następnie zapytajcie naszych włodarzy, czy naprawdę w takim miejscu 
jak to, o którym mówimy, taka strefa powinna powstać. Tylko przestańcie się w końcu kierować 
przynależnością partyjną, a zacznijcie działać sercem i rozumem. Kolejne wybory są już niebawem i warto 
przypomnieć sobie, że reprezentujecie mieszkańców. 

A dla Pana, Panie Szanowny Wiceprezydencie Kamiński, takie moje ostatnie słowa. Na otwarte spotkanie 
mieszkańców Lipnika są zapraszani wszyscy. Na każdym z tych spotkań zjawia się także jedyny inwestor  
w tej strefie, którego nie musimy specjalnie zapraszać. Tak że jest Pan tam zawsze mile widziany i nie 
musi się Pan w prasie tłumaczyć, że Pan nie wie o spotkaniach, o których Pan wie. Notabene na jednym  
z pierwszych spotkań powiedział Pan, że jest Pan mieszkańcem tej dzielnicy, wobec tego na sam koniec 
mam tutaj dla Pana takie zaproszenie otwarte na każde spotkanie mieszkańców Lipnika, żeby Pan już nie 
musiał kolejny raz mówić, że nie został Pan na to spotkanie zaproszony. 

Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.”. 

 
Oklaski. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o ciszę.”. 

 
Oklaski. 

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

„Czy pozwolicie mi Państwo kontynuować obrady? Bardzo proszę. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

ja przepraszam, bo ja muszę wyjść, bo nie wiedziałem, że tak długo – umówiłem się, mam sprawę – 
natomiast chcę powiedzieć kilka kwestii, bardzo krótko w tej sprawie. 

Po pierwsze ciężko prowadzić, trudno prowadzić dialog, jeśli – to, co było już mówione – nie zaprasza się. 
Na ostatnie spotkania, które były nikt z Miasta nie był zapraszany, więc trudno mówić o dialogu.  
Ale trudno też mówić o przyszłym ewentualnie dialogu, jeśli kolportuje się we wszystkich miejscach,  
w takich, w których w ogóle (…) takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, jak tego typu ulotki. Bo chcę 
powiedzieć, jeśli Państwo (...) uczciwie grają i mówią, że coś tutaj w Mieście jest nie w porządku,  
(…) – proszę podać jeden dokument, jedno wystąpienie kogokolwiek, który powiedział, że będzie dalsza 
rozbudowa śmietnika.  

Ja się dowiedziałem z tej ulotki, że jest dalsza rozbudowa śmietnika. Z tej ulotki się dowiedziałem, że ma 
być budowa zakładu utylizacji i przeróbki odpadów. Z tej ulotki dowiedziałem się, że ma być urządzone 

cmentarzysko dla zwierząt tam. Proszę Państwa i tak dalej, i tak dalej – skądinąd rakotwórcze zapylenie 
itd., itd. Proszę Państwa, to są normalne pomówienia i kłamstwa. Jeśli na takiej bazie chcecie dyskutować, 
to naprawdę dyskusji nie może być, bo nie można z kłamstwem dyskutować i z czymś co jest nieprawdą.  

Ja się z tej ulotki dowiedziałem w ogóle o wielu rzeczach, że nadchodzi katastrofa dla Lipnika, Hałcnowa  
i Kóz, dla dzielnicy, która z wszystkich dzielnic miasta Bielska-Białej w ostatnim 15-leciu dostała najwięcej 
środków; nie będę tutaj wymieniał, co zrobiono w tym Lipniku, bo takiej litanii nie ma żadna dzielnica inna 
jak Lipnik. Począwszy od basenu, który był tam 12 lat oddany jako jedyny w szkole podstawowej  
w Bielsku-Białej, a skończywszy na podwójnym domu kultury, poprzez wszystkie inne inwestycje, które 
tam są zrobione. I dyskutować trzeba i można, ale nie taką metodą kłamstw, pomówień i jakichś 
szkalowań, bo jeszcze raz powtarzam, proszę mi pokazać jeden dokument, jedną wypowiedź kogokolwiek 
z władz Miasta, który mówi, że rozbudowa śmietnika będzie, zakład utylizacji, cmentarzysko dla zwierząt, 
zniszczenie krajobrazu, zapylenie rakotwórcze itd., itd. Proszę mi pokazać jakiś dokument, jakąś 
wypowiedź. Naprawdę jest mi bardzo przykro, bo Lipnik jest tą dzielnicą, w którą włożyliśmy dużo 
pieniędzy, ja osobiście dużo serca włożyłem. Nie sądziłem, że z takim czymś się spotkam. 

Dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Następny – bardzo proszę Pan Bronisław Szafarczyk, Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Mam trzy sprawy różne, oczywiście drogowe.8 Ceniąc jednak nasz wspólny czas, proszę pozwolić, że złożę 
w formie pisemnej poprzez Biuro Rady. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący...  

                                                           
8 Dot.: 1) Widoczności sygnalizatora dla relacji skrętu w prawo z ul. Żywieckiej w ul. Stojałowskiego; 2) Uporządkowania 
organizacji ruchu na ul. Janowickiej; 3) Projektu organizacji ruchu na ul. Nowy Świat. 
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No nie zdążył Pan.  

Dobrze, to jeżeli Pan Radny zaczeka.  

Bardzo proszę o zabranie głosu. Też apeluję o treściwą wypowiedź.”. 

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

„Oczywiście. Chciałem zwrócić Panie Prezydencie tylko na jedną rzecz uwagę, że cały czas obowiązuje plan 
zagospodarowania przestrzennego, który w odpowiednich punktach – przepraszam nie będę ich cytował, 
ponieważ ich na pamięć nie znam – zawiera zapisy mówiące o tym, że jest tam wyjątek. I wyjątek w tym 
zapisie odnosi do ustawy, która wprost pokazuje, które działalności tam mogą być prowadzone. Dopóki 
plan zagospodarowania przestrzennego nie zostanie zmieniony, a szczegóły na ten temat zna Pan 
Wiceprezydent Kamiński, ponieważ do pewnego czasu kontaktował się i prowadził rozmowy  

z mieszkańcami Lipnika – wie, o które punkty mówi – i niestety są tam cały czas zapisy, które w myśl 
ustawy pozwalają na prowadzenie tam działalności, których Pan powiedział, że nie mogą być prowadzone.  

Ja wiem, jakie jest stanowisko Miasta do kruszarni, natomiast zapisy, które są w planie zagospodarowania 
przestrzennego niestety na dzień dzisiejszy nie zgadzają się z tym, co Państwo mówicie. Jeżeli zmienicie 
plan to wtedy będziemy mogli spokojnie do tego podjeść, że takich rzeczy nie będzie. Na dzień dzisiejszy 
one tam cały czas mogą być. Dowodem jest teren przygotowywany pod inwestycje.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie J______.  

I bardzo proszę – Pan Radny Adam Ruśniak. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja krótko.  

Tam jakiś czas temu Pan Prezydent Kamiński – teraz taki na topie jest dzisiaj, w tym momencie – 
zobowiązał się, że będzie osobiście prezentował nam plany zagospodarowania przestrzennego, co czynił 
dzisiaj po raz pierwszy; bardzo mu za to dziękuję. Ja myślę, że to w żaden sposób nie umniejszy wiedzy  
i merytoryce pracowników Biura Rozwoju Miasta Bielska-Białej, natomiast z racji tego, że Pan Prezydent 
był kiedyś jednym z nas, to jakby lepiej rozumie to, czego my w tych wyjaśnieniach oczekujemy.  
Tak że jeszcze raz dziękuję i myślę, że to będzie z pożytkiem dla nas wszystkich.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Kilka słów dotyczących wypowiedzi w sprawie zagospodarowania planu...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale bardzo proszę do mikrofonu, bo nie wiem dotyczące czego (...)...”. 

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

„...w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Ja myślę, że...”. 

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

„Którego?”. 

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

„Tak, tego (...), o którym przed chwilą mówił przedmówca.”. 

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

„Pan J_____ – tak? Czyli Lipnika.”. 

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

„Tak, tak. 

Szanowny Panie Prezydencie,  

ja myślę, że to już jest odpowiednia pora, nastrój, ale i potrzeba, żebyśmy się pochylili nad tym, żeby plan 
ten zmienić. Ja uważam, że plan był zrobiony nieadekwatnie do potrzeb, czego efektem są spotkania, 
negatywne opinie mieszkańców. My jako radni powinniśmy się do tego odnieść. Wydaje mi się, że to był 
błąd, robiąc tego rodzaju plan, wprowadzając tam takie zapisy, które wywołują tyle problemów.  
I być może da się na zasadzie kompromisu wprowadzić takie zmiany, żeby uciążliwość znacznie zmniejszyć 
na tym terenie, a jednocześnie dać szansę tym, którzy już tam gdzieś coś zainwestowali, żeby mieli 
możliwość jakiegoś innego rozwiązania, które nie powoduje tego obciążenia dla tamtej strefy.  

Ja oczywiście jak byłem tam dwukrotnie… – powiem szczerze jak człowiek tam będzie i pochodzi trochę, 
porozmawia z ludźmi, to uzyska przekonanie, że jednak pisanie planu zza biurka to nie jest najlepszy 
sposób. Najpierw należałoby może zapytać tych mieszkańców o opinie, potem być tam, zastanowić się,  
czy to jest racjonalne. Według mnie, plan zagospodarowania, który uchwaliliśmy jakiś czas temu, jest 
błędny i należy go poprawić.”. 

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

„Dziękuję. 

Zanim udzielę Panu Prezydentowi głos, chciałem też się włączyć do tej dyskusji na chwileczkę tylko.  

Co do generaliów ja się zgadzam z Panem Radnym, natomiast pewne rzeczy wymagają spokoju, ciszy  
i niestety czasu – i tutaj zniecierpliwienie mieszkańców Lipnika jest dla mnie zrozumiałe – ale pewne rzeczy 
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muszą trochę potrwać. Ja mogę z pewną odpowiedzialnością stwierdzić, jako szef Rady Miejskiej, że ten 
plan będzie zmieniony i prace na ten temat trwają. Są pewne uzgodnienia, które musimy rozpatrzyć,  
bo w pewnym momencie po prostu my jako radni będziemy musieli podjąć decyzję prostą, ale brzemienną 
w skutkach, czy a może ile będzie nas potencjalnie mogła kosztować zmiana tej uchwały. I wtedy musimy 
sobie wszyscy odpowiedzieć, że takie ryzyko podejmiemy ze względu na dobro mieszkańców. Ale do tego 
są szczegółowe analizy – one już są. Ja wiem, że mieszkańcy są zniecierpliwieni, ale my spokojnie 
pracujemy. Pan akurat nie jest w tej Komisji, bo już ta Komisja działa też w tym zakresie, jak będzie ten 
gotowy projekt to go przedstawimy. Ja rozumiem niepokój mieszkańców, natomiast pewne rzeczy muszą 
potrwać. Ja przypomnę, że nie ma na tej sali nikogo ze złą wolą, tylko dobra wola musi iść w parze  
z odpowiedzialnością.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Znaczy Szanowni Państwo, musimy pamiętać o jednym, że – i tego trochę nie rozumiem – że cały czas 
prace nad zmianą planu funkcjonują. Natomiast tutaj po prostu następuje takie powiedziałbym 
rozdwojenie tego, co mieszkańcy a co przedstawiciele mieszkańców uzgodnili w tym Ratuszu 20 lipca 
ubiegłego roku, podczas to którego spotkania, po wcześniejszym wymienieniu się punktami (...), które 
chcemy wyeliminować, doszliśmy do porozumienia i zostały tak naprawdę...”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej 
Wypowiedź poza mikrofonem, powiedział m.in., cyt.: 

„Jeden punkt.”. 

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

„Jeden punkt – tak jest – który to ten punkt, że tak powiem, teraz po tych protestach został wykreślony  
i ten sławetny inwestor – przepraszam, może skończę – zostanie mu zaproponowany teren zastępczy. 
Tutaj na ten temat – prowadzimy z nim rozmowy – to oczywiście jest mniej popularny i jakoś na razie się 
nie może tam przebić; ale to już mam swoją opinię prywatną na ten temat. Natomiast jeżeli będziemy tak 
stawiać sprawę, że teraz tam będzie zieleń, to Państwo Radni musicie tylko o tym, że tak powiem, tutaj 
jasno zdecydować. Pamiętajmy o jednym: My zmieniamy plan a nie tworzymy niczego na nowo, jakie 
można odnieść wrażenie. W tym planie można w sposób można powiedzieć nieograniczony jak gdyby 
różne rodzaje działalności prowadzić, oczywiście nie ma mowy o jakimś ponademisyjnym terenie,  
bo po prostu tego nie dopuszczają przepisy prawa. To jest taki kolejny tutaj wątek, który jest cały czas 
powielany. Natomiast już te odszkodowania, które my na dzisiaj wyliczyliśmy z tytułu tego,  
– że w poprzednim planie, tym 2012 roku, a w projekcie planu będą zabronione – są szacowane na około  
15 milionów złotych. I nie ma co tutaj, że tak powiem, prowadzić polemiki w tym zakresie, że to robił 
rzeczoznawca Biura Rozwoju Miasta, bo do wszystkich planów robi rzeczoznawca Biura Rozwoju Miasta  
– bo to nie o to chodzi, że my udowadniamy jakąś wyższą kwotę niż ona w rzeczywistości będzie. 
Oczywiście to są potencjalne koszty. Jeżeli właściciele nieruchomości nie wystąpią do nas z tymi 
roszczeniami, to takich odszkodowań po prostu nie będzie – i to jest jakby pierwsze. 

Natomiast jeszcze odpowiadając troszeczkę – nie wiem, czy Pan jest jeszcze na galerii – to jest niestety 
tak, że właściciele nieruchomości muszą mieć pełną świadomość tego, co kupują, gdzie kupują.  
I ja zachęcam wszystkich do wizyt w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. To, że ten teren w studium był 
przeznaczony pod przemysł, wiadomo było od roku 1999, bo już w tamtym studium ten teren był 
przeznaczony pod tego typu rodzaj działalności. I problem teraz polega na tym, że choćby Państwo mówili 
co chcą na spotkaniach i zaklinali rzeczywistość, to ja niestety ani żaden urzędnik w tym mieście, a Rada 
Miejska nie może uchwalić planu, gdzie tam by teraz została zaproponowana zieleń, dlatego że wpierw 
musiałoby być zmienione studium. Dlatego że w studium jest przemysł, więc nie można tam uchwalić 
zieleni, bo jak Państwo wiecie doskonale – bo skierowaliście wniosek i mieliście spotkania z Państwa 
inicjatywy z Wojewodą – przez to, że Gmina chcąc tak naprawdę uniknąć odszkodowań, rozszerzyła tam 
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dokładnie o 3 hektary w trzech miejscach (dosłownie tam 3 hektary, to (...) w całym tym planie to jest 2% 
terenu), rozszerzyła więcej niż mogła, to teraz to był powód, że Wojewoda skierował tę sprawę  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I mamy taką sytuację, że po prostu my odpowiedzialni nie 
możemy dzisiaj zaproponować, że na tym terenie będzie tak jak Państwo by sobie wymyślali:  
mieszkalnictwo, a może zieleń itd. Ja rozumiem...”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„...my tam mieszkamy.”. 

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

„Ale Szanowna Pani ja mówię o przepisach prawa...”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„Ale proszę nie przerywać.”. 

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

„...które nas obowiązują. I oczywiście...”. 

 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. 

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

„No tak nie możemy rozmawiać przez balkon oczywiście.  

I ja tylko dlatego apeluję i mówię o tych spotkaniach, bo to nie chodzi o to żebym ja tam poszedł jako 
Przemysław Kamiński. I Państwo nie zapraszacie mnie jako zastępcę prezydenta, tylko Wy zapraszacie 
organ, czyli Prezydenta Miasta. Kogo on deleguje, to jest decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej. I chodzi 
o to, żebyśmy nie mówili sobie – Państwo taką swoją prawdę i się utwierdzali w przekonaniu – że my tutaj 
coś robimy wbrew Państwu, bo to nie jest tak. A niestety taka próba dialogu po prostu niczemu nie 
sprzyja, chyba że chodzi po prostu o jakieś inne cele, o których ja może nie chciałbym się wypowiadać.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Szanowni Państwo nie ma więcej głosów, wykorzystaliśmy porządek obrad... A jest jeszcze głos. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś. 

Pani Radna bardzo proszę.”. 

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

„Jest zepsuty ten mikrofon.”. 

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

„Zepsuła Pani ten mikrofon. No ładnie. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Proszę mi włączyć czas od nowa.”. 

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

„Dobrze, doliczę Pani.”. 

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

„Dobrze.”. 

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

„Dwie minuty jest w sprawach różnych.”. 

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

„Nic nie mówiłam, czas mi leci. To tylko Pan Przewodniczący potrafi tak robić. Dobrze. Ale...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, bo to jest automat, Pani Radna.”. 

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

„Dobrze. Mowa o tych odszkodowaniach 15 milionów. To jest to, co przedłożył Pan H______ z biura 
prawnego Klatka z Katowic. To jest tylko jedyne opracowanie, na które się Państwo powołujecie.”. 

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

„A Pan H_____ – to chyba nie to nazwisko.”. 

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

„A czy to faktycznie aż tyle trzeba będzie – nie wiem.  

A poza tym ja tego nie rozumiem, skoro...”. 

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

„To jest możliwe.”. 

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

„...Pan H_____ nie ma zezwolenia na prowadzenie działalności w formie kruszarni – tak – i dobrze, ma te. 
Ale dlaczego nawozi dalej systematycznie kamień, takie wielkie kamory – nie wiem.”. 

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

„To jest pytanie do Pana H______, natomiast Pani Radna ja tylko odpowiem...”. 

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

„Ja to nie rozumiem, czy może nawozić, skoro nie ma zgody na prowadzenie...”. 

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

„Nie, nie. Jeżeli łamie prawo to na pewno Straż Miejska powinna zostać wezwana.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Może w celu żeby dostał jak największe odszkodowanie.”. 

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

„Ale Pani Radna, bo ja nie chcę z Panią prowadzić polemiki, tylko Pani odpowiedzieć. Jeżeli działa 
niezgodnie z prawem na pewno jest od tego Straż Miejska i Policja, natomiast co do odszkodowań jakie 
one będą – mówimy o hipotetycznych – to koniec końców będzie decydował sąd, bo roszczenia mogą być 
złożone do sądu i najczęściej tak bywa, natomiast jest ścieżka uniknięcia tego typu i dogadania się  
na zamianę. Nie ciągnijmy tej dyskusji, bo pewne rzeczy są, że tak powiem od kuchni załatwiane, tak żeby 
uzyskać, jakoś pogodzić te dwie sprzeczności – bo mamy dwie sprzeczności do pogodzenia – z korzyścią 

dla mieszkańców. Mam nadzieję, że nam dadzą jeszcze chwilę czasu. 

Bardzo proszę – jeszcze Pan Prezydent.”. 

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

„Postaram się bardzo krótko. 

Szanowna Pani,  

Pan H_____ to jest inwestor jednego z terenów w tym całym obszarze. On nie przedstawiał żadnych 
wyliczeń. (…) Tak jak Pani napisała w swoim piśmie, prognozę skutków finansowych przygotowywał 
rzeczoznawca majątkowy Pan Wiesław Niebudek – pracownik Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„…to opracowanie Panu Prezydentowi dam, które miałam załączone do odpowiedzi na interpelację…”.  

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

„Tak, tylko Pani Radna, Pani się chyba nazwiska pomyliły. Po prostu wszystko się zgadza, tylko Pani się 
nazwisko inwestora z tym...”. 

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

„Proszę, aby te osoby, które Państwu przygotowują to, podpisały się pod tymi dokumentami.  
To są wszystko takie wersje – ktoś tam sobie napisał i wtedy, że tak powiem, wszyscy szafują pewnymi 
liczbami. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się pisze.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Okej.  

Szanowni Państwo, zamykam...”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Pani Radna nie udzieliłem Pani głosu, nawet nie można tego zaprotokołować, bo nie słychać.  

Chce Pani jeszcze coś dodać do swojej wypowiedzi?”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„To bardzo proszę, udzielam Pani głosu. I teraz jak się czerwone zapali, bardzo proszę.”. 

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

„Ja po prostu miałam to załączone do odpowiedzi na interpelację – to opracowanie tego biura (...) i tam 
jest ta kwota 15 milionów złotych i dlatego Pan Prezydent się powołuje chyba na nią widzę.”. 

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

„Ja nie rozumiem, o co Pani chodzi, ale może Pan Prezydent.”. 

 

  

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

„Ja się nie powołuję na żaden inny dokument niż ten, który był stworzony w Biurze Rozwoju Miasta.”. 

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

„Jest to ta kwota, ta sama kwota.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Z wyliczeń rzeczoznawcy.”. 

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

„Ale ja mówię w zaokrągleniu, tam 14 480 bodajże jest, to jest 36 zł za m2. To (…) szacowane najwyższe 
możliwe odszkodowania z tytułu obniżenia wartości tego gruntu, z tego tytułu, że na nim można było  
w planie uchwalonym w 2012 roku zrealizować więcej niż będzie można w przyszłości. Tak to działa, 
mieści się to w kategorii rzeczywistej szkody. I oczywiście kolejne pisma Państwa o tym – z wykładami 
osób, które to piszą, być może nawet i prawników – nic nie zmienią, dlatego że my przedstawiamy 
Państwu kolejne orzeczenia sądowe. I można tak oczywiście dyskutować na to, jaki prawnik miał rację, 

tylko w praktyce to nie jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która płaci odszkodowanie z tytułu zmiany 
planów miejscowych, robią to wszyscy i na bardzo pokaźne kwoty. Więc to są realne odszkodowania,  
które trzeba zdecydować. Jeżeli Państwo Radni zdecydują, że tam po prostu będzie zabronione wszystko  
i przyjmiemy, że bierzemy odpowiedzialność za to, że zapłaci Gmina jeszcze większe kwoty, to oczywiście 
jest to też możliwe.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Najlepiej byłoby...”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Ale nie udzieliłem Pani głosu. Bardzo przepraszam, procedura zgłaszania się jest znana, Pan J____ jej 
przestrzegał, prosimy wszystkich o to samo. A tak naprawdę chodzi o to, żeby tych odszkodowań  
po prostu uniknąć. 

Ad vocem Pani Barbaro? 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale nikt inny o odszkodowanie nie wystąpił na razie, bo Pan H_____ to dał tylko opracowanie, w którym 
pisze o takiej kwocie.”. 

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

„Tak, zgadza się Pani Radna.”. 
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Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale nie oddał jeszcze Gminy do sądu.”. 

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

„Nie oddał. Tak, ma Pani rację Pani Radna. Wszystko się zgadza, potwierdzam.”. 

 
Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I może nie odda.”. 

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

„Szanowna Pani, jeszcze nikt nie wystąpił o odszkodowania na tym terenie (...)...”. 

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

„Bo plan nie jest zmieniony.”. 

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

„...natomiast chciałbym zauważyć jedno, dlatego że Państwo to poruszacie na swoich spotkaniach.  
Ja nie znam przypadku – być może taki w Polsce jest, ale tu rozmawiałem też z prawnikami Urzędu 
Miejskiego – żeby to, co Państwo mówicie, że sąsiedzi terenów okolicznych w związku z tym, że tam 
powstała strefa na tym terenie, żeby (...) im realnie zostało wypłacone jakieś odszkodowanie z tego tytułu. 
Jeżeli mieszkańcy… – bo Państwo tak też sugerujecie, że procedura, którą my przedstawiliśmy Państwu, 
harmonogram jest za długi, bo on ma na celu rzekomo doprowadzić do sytuacji takiej, że minie termin  
na zgłoszenia roszczeń, to ja – być może Pan Prezydent, że tak powiem, wyciągnie konsekwencje  
w stosunku do mnie – zachęcam żeby Państwo to zrobili, żeby Wam ten termin nie minął. Mówię  
to w pełni świadomie. I przestańmy o tym mówić. Nie ma możliwości takiej, przynajmniej ja nie znam 
takich sytuacji, żeby wypłacono komuś odszkodowanie, dlatego że jest sąsiadem strefy przemysłowej, 
dlatego, że tam zostało zapisane w planie: «możliwość realizacji przedsięwzięć w postaci, działalności 
jakiejkolwiek, przedsiębiorstwa».”. 

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

„Panie Prezydencie dziękujemy, ale Pani Radna i tak miała na myśli odszkodowania dla ewentualnych 
aktualnych właścicieli w obecnym stanie prawnym. 

Szanowni Państwo temat na pewno wróci, bo jest nośny.”. 
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Ad 25 
Zakończenie obrad  

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

„A w tej chwili bardzo proszę o powstanie. 

Zamykam XXV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Godz. 17.03. 


