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Protokół Nr XXVI/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 28 lutego 2017 roku 

 
 

 
 
Obecni na XXVI 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. 

 
 
 
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

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

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 
5. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lutego 2017 r. z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 31 grudnia  
2016 roku). 
SPR. NR 54 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji. 

DRUK NR 510 - III wersja 

 (Projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radnych PO RP) 
 DRUK NR 510 – III wersja – przesunięty w porządku obrad do punktu 26a, w drodze 

głosowania w tym punkcie. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 518 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-

Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2018 rok. 
DRUK NR 519 

Punkt 8 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w tym punkcie. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 520 

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

DRUK NR 521 

 
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 522 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/81960.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK%20NR%20510_wersja3.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_518.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_519.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_520.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_521.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_522.pdf
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów 
związanych z muzeami.  
DRUK NR 509 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 504 

 
13a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017. 
DRUK NR 525 

Punkt 13a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 511 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 512 

 
16. 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 517 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 514 

 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2016". 
DRUK NR 505 

 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2017". 
DRUK NR 506 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 
DRUK NR 513 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 

DRUK NR 516 - II WERSJA 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/2031/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

10 października 2006 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę  
ozn. dz. 129/2 i dz. 129/9-10 obr. 56 gm. kat. Dolne Przedmieście obj. Kw 61723 na rzecz każdoczesnych 

właścicieli lub użytkowników działek ozn. dz. 129/11 obr. 56 gm. kat. Bielsko Dolne Przedmieście  
obj. Kw 61732. 
DRUK NR 500 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Dywizji Kościuszkowskiej _ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1242. 
DRUK NR 501 

 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_509.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_504.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_525.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_511.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_512.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_517.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_514.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_505.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_506.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_513.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_516_Autokorekta.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_500.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_501.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego wniosku o komunalizację nieruchomości 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 317/22 o pow. 282 m2, położonej  
w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Żywieckie Przedmieście, objętej księgą wieczystą 
BB1B/______________ 
DRUK NR 508 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa  

do lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego 4. 
DRUK NR 515 

 
25a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części 

ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej. 

 DRUK NR 524 
 

Punkt 25a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, 
ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących 
infrastruktury technicznej. 
DRUK NR 523 

 
26a. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji. 

DRUK NR 510 - III wersja 

 (Projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radnych PO RP) 
 

DRUK NR 510 – III wersja – przesunięty w porządku obrad z punktu 6, w drodze głosowania  
w punkcie 6. 

 
27. Sprawy różne. 

 
28. Zakończenie obrad. 

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2017 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

O godz. 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXVI sesję Rady Miejskiej, 

przywitał zebranych. 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_508.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_515.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_524.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK%20NR%20510_wersja3.pdf
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski w sprawie zmian  

w porządku XXVI sesji Rady Miejskiej. 

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

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 – Druk Nr 525. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 13a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

 
2) Wniosek Przewodniczącego RM o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej 
użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej – Druk Nr 524. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 25a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej. 

 
3) Wniosek Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta złożony przez Przewodniczącego Klubu Radnego Adama 

Ruśniaka o zdjęcie z porządku obrad punktu 8, tj. projektu uchwały w Druku Nr 519. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 6 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 18 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 8,  
tj.: Podjęcie uchwały  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia 
mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części 
wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu na sesji 

Rady Miejskiej. 
 
1) Wniosek Pana R______ C_________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy 

różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 5 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u d z i e l i ł a    głosu Panu R_________ C____________  
w punkcie 27. „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pani K_______ B______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy różne”. 

Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   głosu Pani K_____ B____  
w punkcie 27. „Sprawy różne”. 

 
Porządek XXVI sesji RM, str.: 1-3. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

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

 

http://www.um.bielsko.pl/
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W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wydatków przeznaczonych na realizacje programu zagospodarowania 

odpadów komunalnych na terenie Bielska-Białej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.14.2017. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Piotrem Ryszką w sprawie „budowy chodnika przy 

ulicy Jaworzańskiej w Wapienicy”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.16.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy wlotu ulicy Orkana przy Banku Śląskim”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.15.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „zabezpieczenia słupa telefonicznego na ulicy Ciżemki”. 
 Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.17.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zorganizowania w Urzędzie Miasta funkcji Asystenta Seniora  

i stworzenia Punktów Pomocy Seniora”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.18.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Karbowej, w rejonie dojścia  

do stoku narciarskiego na Dębowcu”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.19.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ul. Krzemionki na odcinku od ul. Witosa do działki nr 2400/4”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.20.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „skoordynowania wyznaczania i przebiegu tras rowerowych z procedurą 
zarządzania ruchem”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.21.2017. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „bezpiecznego przejścia przez ulicę”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.22.2017. 

 
Radna Grażyna Nalepa 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „obozu pracy, który znajdował się przy zbiegu ulic Ks. Kusia  

i Przędzalniczej w Bielsku-Białej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.23.2017. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia do programu Senior+”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.24.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych 
centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji placu Fabrycznego”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.25.2017. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.26.2017. 

 
Radny Maurycy Rodak 
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Bronisławem Szafarczykiem w sprawie 

„wyrównania powierzchni chodników w stosunku do powierzchni jezdni na przejściach dla pieszych zgodnie  
z obowiązującymi normami”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.27.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy stanu bulwaru przy rzece Białej, wzdłuż ul. Stefanii 
Sempołowskiej”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.28.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Przemysławem 
Drabkiem w sprawie „zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym dostępu do usług 
publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.29.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zaplanowania w budżecie miasta wykonania parkingu na placu 

mieszczącym się pomiędzy ulicami Dworkowa i Stefanii Sempołowskiej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.30.2017. 

 
Do interpelacji i wniosków Radnych odniósł się Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Grażyna Nalepa, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Maurycy Rodak, Radny Konrad Łoś, Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Sekretarz Miasta  
– Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 
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Ad 5 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lutego 2017 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2016 roku (według stanu na dzień  
31 grudnia 2016 roku) 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta – Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

   
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Informację dotyczącą opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2017.BS 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lutego 2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

za II półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku), przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

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

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 54) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0008). 

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

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 54. 
  
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 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2017.BS  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lutego 2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej za II półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji 
 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad III wersją projektu uchwały. 

 
W imieniu inicjatorów Rezolucję Rady Miejskiej przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej Radny Krzysztof Jazowy. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie  

w porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały do punktu 26a (Druku Nr 510 – III wersja). 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 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 
projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji – do punktu 26a. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej na 2017 rok 

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

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 518) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 518. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/477/2017 
 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2017 rok 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom 
Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków  
z budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 519) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad, o godzinie 12.07, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił  

20-minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej. 

 
_______________  
 

 
O godzinie 12.58 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały (tj. Druku Nr 519). 
  
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 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     z d j ę ł a     z porządku obrad punkt 8,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom 
Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków  
z budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 

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

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane 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 Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy”, 
2017 rok (RM.0014). 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 520) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 520. 
  
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 9 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/478/2017 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 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 Skarbnik Miasta – Pani Anna Łakomska.  

 
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 Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji 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 521) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 521. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/479/2017 
 

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

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
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 Skarbnik Miasta – Pani Anna Łakomska.  

 
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 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 522) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 522. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/480/2017 
 

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 uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz 
gruntów związanych z muzeami 

 
O godzinie 13.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych  
– Pani Małgorzata Skoczeń.  

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów związanych z muzeami, 

przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji 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 509) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych – Pani Małgorzata 
Skoczeń. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 509. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/481/2017 
 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  
budynków lub ich części oraz gruntów  

związanych z muzeami 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
 



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

  

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 28 lutego 2017 roku  

RM.0002.2.2017 

  Strona 14 z 30 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  
w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej  
– Pani Barbara Gajewska. Do uzasadnienia projektu uchwały Pani Naczelnik Gajewska zgłosiła korektę, 

polegającą na wykreśleniu w akapicie czwartym ostatniego zdania. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka 

w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 504) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 504. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/482/2017 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  
w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 13a 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 

 
Punkt 13a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej  
– Pani Barbara Gajewska. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

na rok 2017, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji 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 525) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 525. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/483/2017 
 

w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2017 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości 
punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
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Opinia Komisji 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 511) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 511. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/484/2017 
 

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej  
raz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów  

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  
i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji 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 512) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 512. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/485/2017 
 

w sprawie szczegółowych warunków  
udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży  

zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
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 Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
– Pan Janusz Kaps. 

 
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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji 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 517) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 517. 
  
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 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/486/2017 
 

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 uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki – Pan Jerzy Pieszka. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego 

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji 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 514) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 514. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/487/2017 
 

w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego  
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  

rzez Gminę Bielsko-Biała 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-
Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016" 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju  
– Pan Zbigniew Michniowski. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016", przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 505) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 505. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/488/2017 
 

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację  

"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego  
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2016" 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 



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

  

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 28 lutego 2017 roku  

RM.0002.2.2017 

  Strona 20 z 30 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 19 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program 
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017" 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju  
– Pan Zbigniew Michniowski. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania  
pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017", przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji 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 506) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 506. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/489/2017 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

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

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  
do atmosfery miasta Bielska-Białej  

 budynków mieszkalnych w roku 2017" 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r., przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki . 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 

Opinia Komisji 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 513) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 513. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/490/2017 
 

w sprawie przyjęcia Programu  
opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 13.30 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 

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

 
 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii 

dróg gminnych, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji 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 516 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze projektów 
uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 516. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/491/2017 
 

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej  
do kategorii dróg gminnych 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/2031/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
10 października 2006 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę  
ozn. dz. 129/2 i dz. 129/9-10 obr. 56 gm. kat. Dolne Przedmieście obj. Kw 61723 na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub użytkowników działek ozn. dz. 129/11 obr. 56 gm. kat. Bielsko Dolne Przedmieście  
obj. Kw 61732 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa 
– Pani Barbara Wawrzyczek. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/2031/2006 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu  
i przechodu przez działkę ozn. dz. 129/2 i dz. 129/9-10 obr. 56 gm. kat. Dolne Przedmieście obj. Kw 61723  
na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników działek ozn. dz. 129/11 obr. 56 gm. kat. Bielsko Dolne 

Przedmieście obj. Kw 61732, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji 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 500) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 500. 
  
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 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/492/2017 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/2031/2006  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku  

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu  
przez działkę ozn. dz. 129/2 i dz. 129/9-10 obr. 56 

 gm. kat. Dolne Przedmieście obj. Kw 61723  
na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników  

działek  ozn. dz. 129/11 obr. 56 
 gm. kat. Bielsko Dolne Przedmieście obj. Kw 61732 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej _ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1242 

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

 



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

  

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 28 lutego 2017 roku  

RM.0002.2.2017 

  Strona 24 z 30 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej _ na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1242, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji 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 501) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 501. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/493/2017 
 

w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej _  

na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1242 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego wniosku o komunalizację 
nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 317/22 o pow. 282 m2, 
położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Żywieckie Przedmieście, objętej księgą wieczystą 
BB1B/__________ 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego 
wniosku o komunalizację nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 
317/22 o pow. 282 m2, położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Żywieckie Przedmieście, objętej 

księgą wieczystą BB1B/____________, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji 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 508) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 508. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/494/2017 
 

w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego  
wniosku o komunalizację nieruchomości  

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako działka 317/22 o pow. 282 m2,  

położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym  
Żywieckie Przedmieście, objętej księgą wieczystą  

BB1B/___________ 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa  
do lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. I Armii 
Wojska Polskiego 4 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku położonym  

w Bielsku-Białej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy”, 
2017 rok (RM.0014). 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 515) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 515. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/495/2017 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29 

usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej  
przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 25a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części 
ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej 

 
Punkt 25a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do 
rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii 
Krajowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego, innej stopy 

procentowej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 
Opinia Komisji 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 524) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 524. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/496/2017 
 

w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty  

niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości  
położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
na rzecz jej użytkownika wieczystego,  

innej stopy procentowej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami 
Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury 
technicznej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką 
Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację 

ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji 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 523) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawartej w Druku Nr 523. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/497/2017 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług  

w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą,  
północną granicą miasta, ulicami Hodowców 

 i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń  
dotyczących infrastruktury technicznej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji 

 
Temat przesunięty z punktu 6 porządku obrad. 

 
Rada Miejska obradowała nad III wersją projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Radny Krzysztof Jazowy przedstawił korekty wniesione 

do projektu uchwały: 
▪ w tytule projektu uchwały oraz w Rezolucji (Załącznik do uchwały) wykreślono słowo „rocznicy”; 
▪ w Rezolucji (Załącznik do uchwały) skorygowano błąd w nazwisku Państwa Wegertów (było: „Węgertów”).   

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 510 – wersja I, II i III) znajduje się w zbiorze projektów 
uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0006). 

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

uchwały, zawartej w Druku Nr 510. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXVI/498/2017 
 

w sprawie upamiętnienia 500-lecia  
Reformacji 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 27 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Roman Matyja, Radna Barbara Waluś, Radny Maurycy Rodak, Radna 
Agnieszka Gorgoń-Komor, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Grażyna Nalepa, 

Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wnioskodawca – Pani K_____ B_____ (ws. przebiegu działań podjętych  

po wniesieniu przez mieszkańców wniosków o zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej), Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnej Agnieszki 

Gorgoń-Komor o zakończenie dyskusji w tym punkcie obrad. W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych.   
Oddano następującą ilość głosów. Za: 12; Przeciw: 2; Wstrzymujących: 4. Rada Miejska w drodze głosowania 
wyraziła zgodę na zamknięcie dyskusji w punkcie 27 „Sprawy różne”. 
 

Ad 28 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.46. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 28 lutego 2017 roku 
 

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXVI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Dziękuję. 

Szanowni Państwo, witam wszystkich na dzisiejszej sesji. 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami.  
Witam szefów jednostek samorządu terytorialnego, spółek miejskich. 

Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Panią Poseł Mirosławę Nykiel – dziękujemy za obecność.  

Witam przedstawicieli Rad Osiedli, mieszkańców miasta, tych tu na sali i tych, którzy oglądają nas  
w transmisji. Witam przedstawicieli mediów. 

I przystępujemy do realizacji porządku obrad. 

Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji, posiadamy 
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przechodzimy do porządkowania, jak to zwykle, porządku obrad. Wpłynęły propozycje zmian. 

Pierwszy wniosek Pana Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 – Druk Nr 525. 

Proponuję wprowadzenie tego punktu jako punkt 13a. 

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

Czy Pan Radny Piotr Ryszka głosował? Dziękuję bardzo. 

Jednogłośnie punkt został wprowadzony. 

Kolejny wniosek, który chciałbym zaproponować do wprowadzenia, tj. projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy [Al.] Armii Krajowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej 
użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej – Druk Nr 524.  

Proponuję wprowadzenie go w punkcie 25a. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

Czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad?  

Bardzo proszę – Pan Radny Pan Przewodniczący Klubu Adam Ruśniak.”.  

 

                                                 
1 Godz. 10.06. 
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Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

w imieniu naszego Klubu chciałem złożyć wniosek formalny o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad sesji 
punktu nr 8, tj. Druk 519, a mianowicie uchwały dotyczącej konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego. 
Z uwagi na to, że jak gdyby – może brak porozumienia to złe słowo, niemniej jednak w jakiś sposób 
jeszcze nie mamy dogadanych tych tematów związanych z ewentualnym finansowaniem w kolejnych 
latach tego budżetu, w sensie wielkości kwot i chcielibyśmy, aby jeszcze te elementy były 
przedyskutowane pomiędzy Klubami. W związku z tym myślimy żeby tej dyskusji niepotrzebnie nie 
przenosić na dzisiejszą sesję – bo przecież wszyscy popieramy ideę budżetu obywatelskiego – stąd też 
zwracam się z prośbą, składam taki wniosek formalny o zdjęcie tej propozycji uchwały z dzisiejszej sesji 
Rady Miasta.”.  

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

„Oczywiście jest to wniosek formalny, więc od razu go głosujemy. 

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

Informuję, że wniosek przeszedł i punkt został zdjęty z porządku obrad. 

O przepraszam, jest bezwzględna większość wymagana, więc wniosek nie przeszedł, czyli dalej jest  
w porządku obrad. 

Szanowni Państwo uznaję porządek obrad za przyjęty i przystępujemy do jego realizacji. Wcześniej jednak 
są wnioski o zabranie głosu. 

Pierwszy wniosek… – to może najpierw dwa wnioski w ostatniej chwili Pana R_____ C_______. 

«Proszę o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 luty w punkcie obrad „Sprawy różne”  
o następującym temacie. Jak uchronić mieszkańców Bielska-Białej przed zagrożeniem zdrowia i życia  
w okresie dużych wiatrów, gdy system kominowy odprowadzania spalin gazowych przestaje działać,  

o czym mieszkańcy nie wiedzą, i następuje masowe (…) zatruwanie ludzi. Omdleni mieszkańcy padają  
na podłogę.».  

(…) Ponieważ są to dwa wnioski – czy w tej sprawie Rada udziela Panu R________ głosu w punkcie 
„Sprawy różne” – przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Pan R______ w tym temacie i w tym punkcie nie uzyskał prawa zabrania głosu.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ C______ 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję za wysłuchanie, a sprawę zbada Prokuratura Generalna, bo ludzie masowo padają w Bielsku-
Białej… 

Nie chcecie się interesować, pójdziecie do więzień w razie czego.”. 

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

„Panie R_____ nie udzieliłem Panu głosu. Bardzo proszę o spokój. 

W tej chwili będę głosował drugi Pana wniosek, który już pewnie Pana nie interesuje, bo Pan wyszedł. (…) 
Również w punkcie „Sprawy różne” – a nie, to jest to samo. Przepraszam jeden wniosek, tylko w dwóch 
wersjach. 

Mamy jeszcze jeden wniosek o zabranie głosu w punkcie „Sprawy różne” (…). Jest to wniosek Pani 
K_______ B_____, która zwraca się z wnioskiem o udzielenie głosu w punkcie „Sprawy różne”. Pani 
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K_______ chciała poruszyć sprawę dotyczącą przebiegu działań podjętych po wniesieniu przez 
mieszkańców wniosków o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej. 

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

Informuję, że Rada jednogłośnie udzieliła Pani głosu w punkcie „Sprawy różne”. 

Jeżeli nie zauważę żadnych uwag, porządek obrad uznaję za przyjęty.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 2, tj. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej. Zgodnie z procedurą ten protokół był wyłożony, nie wpłynęły do dziś żadne uwagi. W tej chwili też 
żadnych nie widzę, w takim razie (…) uznaję protokół za przyjęty przez Radę Miejską.”. 

 
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 Pana Prezydenta.  
Będę prosił Radnych o ich przedstawienie.  

Jest [ich] dzisiaj trochę, nawet nie zdążyłem policzyć, ale bardzo dużo, dlatego proszę o zwięzłe  
i precyzyjne ich przedstawianie. 

Pierwsza interpelacja Pana Przewodniczącego Romana Matyi w sprawie wydatków przeznaczonych  
na realizację programu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wydatków przeznaczonych na realizacje programu 

zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Bielska-Białej”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.14.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Kolejna interpelacja (…) złożona przez Pana Dariusza Michasiów dotycząca przebudowy wlotu ulicy Orkana 
przy Banku Śląskim. 
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I druga też, którą Pan Radny Michasiów wraz z Panem Radnym Piotrem Ryszką składa, to jest interpelacja 
dotycząca budowy chodnika przy ulica Jaworzańskiej.  

I Pan Dariusz nas dzisiaj rozpieszcza, bo ma trzecią interpelację (…) w sprawie… O przepraszam to jest 
tylko dołączone pismo do Pana Dyrektora. 

Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie interpelacji.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Piotrem Ryszką w sprawie „budowy chodnika 

przy ulicy Jaworzańskiej w Wapienicy”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.16.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy wlotu ulicy Orkana przy Banku Śląskim”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.15.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „zabezpieczenia słupa telefonicznego na ulicy Ciżemki”. 
 Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.17.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Przewodniczącą Agnieszkę Gorgoń-Komor. 
Interpelacja dotyczy zorganizowania w Urzędzie Miasta funkcji asystent seniora i stworzenia punktów 
pomocy seniora. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zorganizowania w Urzędzie Miasta funkcji Asystenta Seniora  

i stworzenia Punktów Pomocy Seniora”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.18.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz poproszę o przedstawienie swoich trzech interpelacji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. 
Tematy tych interpelacji to: zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na ul. Karbowej, remont ul. Krzemionki 
na odcinku od ul. Witosa do działki nr 2400/4 oraz skoordynowania wyznaczania i przebiegu tras 
rowerowych z procedurą zarządzania ruchem.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Karbowej, w rejonie 

dojścia do stoku narciarskiego na Dębowcu”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.19.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ul. Krzemionki na odcinku od ul. Witosa do działki  
nr 2400/4”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.20.2017. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „skoordynowania wyznaczania i przebiegu tras rowerowych  
z procedurą zarządzania ruchem”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.21.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk  
w sprawie bezpiecznego przejścia przez ulicę. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „bezpiecznego przejścia przez ulicę”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.22.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz proszę o przedstawienie interpelacji dotyczącej obozu pracy, który znajdował się przy zbiegu ulic 
Ks. Kusia i Przędzalniczej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „obozu pracy, który znajdował się przy zbiegu ulic Ks. Kusia  

i Przędzalniczej w Bielsku-Białej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.23.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz proszę o przedstawienie swoich trzech interpelacji: pierwsza w sprawie przystąpienia do programu 
„Senior+”; druga w sprawie przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych centrów 
wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji placu Fabrycznego; i trzecia w sprawie 
poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Górskiej. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia do programu Senior+”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.24.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych 
centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji placu Fabrycznego”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.25.2017. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.26.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Kolejne trzy interpelacje, jak zakładam, przedstawi Pan Przewodniczący Maurycy Rodak. 

Pierwsza, którą składa wspólnie z Panem Przewodniczącym Drabkiem, dotyczy zagwarantowania osobom 
posługującym się językiem migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi  
ze słyszącą częścią społeczeństwa. Druga składana wraz z Panem Radnym Bronisławem Szafarczykiem – 
interpelacja w sprawie wyrównania powierzchni chodników w stosunku do powierzchni jezdni  

na przejściach dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi normami. I trzecia indywidualna interpelacja  
Pana Radnego w sprawie stanu bulwaru przy rzece Białej, wzdłuż ul. Stefanii Sempołowskiej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Bronisławem Szafarczykiem w sprawie 

„wyrównania powierzchni chodników w stosunku do powierzchni jezdni na przejściach dla pieszych 
zgodnie z obowiązującymi normami”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.27.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy stanu bulwaru przy rzece Białej, wzdłuż ul. Stefanii 
Sempołowskiej”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.28.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Przemysławem Drabkiem w sprawie „zagwarantowania osobom posługującym się językiem 
migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścią 
społeczeństwa”. 

 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.29.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Generalnie można było (…) – jeżeli sobie mogę pozwolić na komentarz – przedstawić w taki sposób,  
że serwis osób niedosłyszących lub głuchoniemych w naszym Urzędzie mógłby być lepszych i czy da się 
coś poprawić. To tak à propos tego, że przekroczył Pan czas, tylko z tego powodu. 

Bardzo dziękuję. 

I ostatnia interpelacja Pana Radnego Marcina Lisińskiego – dotyczy zaplanowania w budżecie miasta 
wykonania parkingu na placu mieszczącym się pomiędzy ulicami Dworkową i Stefanii Sempołowskiej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Marcin Lisiński 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zaplanowania w budżecie miasta wykonania parkingu na placu 

mieszczącym się pomiędzy ulicami Dworkowa i Stefanii Sempołowskiej”. 
 Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.30.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Była to ostatnia interpelacja. Bardzo proszę Panie Prezydencie, czy zechce się Pan odnieść do wszystkich 
lub części – oczywiście na ile to jest możliwe. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

naprzód ogólna uwaga, to mówiłem, ale na każdej sesji będę mówił, bo Państwo też na każdej sesji  

to samo robią, tzn. że jest wiele postulatów, które wymagają środków (…). Są interpelacje, które nam 
wskazują to, co należałoby zrobić, bo coś uciekły nam sprawy albo nie wszystko zrobiliśmy – to jest bardzo 
cenne, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć i takie pokazanie pewnych elementów jest bardzo 
ważne. Natomiast jeśli są potrzebne środki, a przeważnie duże środki, to trzeba wskazać skąd te środki 
brać, proszę Państwa. Bo ciągle jest – jak mantrę to samo powtarzam – że Państwo zgłaszają postulaty,  
że trzeba to zrobić, tamto, tylko nie mówią skąd wziąć na to pieniądze, proszę Państwa. Przecież budżet 
jest jeden i proszę, i zaglądnijcie – obojętnie jak głosowaliście za tym budżetem – to powiedzcie, czego nie 
robić jeszcze w tym budżecie, który (…) jeszcze trzeba by go uzupełnić o wiele, bo lista rezerwowych 
inwestycji małych i dużych jest bardzo duża. Proszę powiedzieć czego nie robić, żeby zrobić  
to, co postulujecie w interpelacjach proszę Państwa; bo naprawdę pieniądze nie leżą pod stołem.  
Bo to jest tak trochę nieodpowiedzialnie mówić «proszę zrobić to, proszę zrobić tamto», nie mówić skąd 
wziąć środki (…). Ciągle to samo proszę Państwa. (…) Oczywiście wszyscy Państwo dostaną odpowiedzi  
na piśmie, bo na część, znaczną część tych [interpelacji] nie ma możliwości opowiedzenia przecież tutaj,  
bo w czasie sesji praktycznie otrzymujemy te interpelacje albo 5 minut przed sesją. 

Pan Radny Matyja. 

Dostanie Pan oczywiście odpowiedź. Chcę tylko powiedzieć taką rzecz, że dwukrotnie – przypomnę tylko – 

że dwukrotnie obniżaliśmy opłaty za odpady. To jest pierwsza konstatacja, stwierdzenie. Druga, że w tym 
roku nie braknie pieniędzy – to jest druga informacja – nie braknie pieniędzy, chociaż rzeczywiście saldo 
jest ujemne (…), ale nie braknie nam pieniędzy, bo pieniądze, które są ewentualnie z poprzednich lat 
mogą być tylko i wyłącznie wydatkowane na to. A trzecia sprawa, której Pan nie poruszył – dziwię się też, 
że Pan nie poruszył – to Pan nie mówi co będzie po 1 lipca przyszłego roku, kiedy będziemy zmuszeni…  
A niech Pan się nie śmieje, tylko niech Pan powie co zrobimy… – ciekawe, czy interpelacje będziecie wtedy 
składać, że będzie rewolucja – jeśli chodzi o odpady. Będzie trzeba nowe pojemniki, nowe samochody  
i na pewno będzie trzeba podnieść opłaty mieszkańcom. Zrobiono to w rozporządzeniu  
– bo to rozporządzenie ministra wyszło – wbrew samorządom z całej Polski. Ciekawe co na to wtedy 
Panowie powiedzą, bo tu będą na pewno potrzebne zdecydowane podwyżki za wywóz odpadów. Jeszcze 
raz powtarzam, wbrew samorządom w całej Polsce zrobiono to rozporządzeniem ministra. 

Pan Radny Michasiów i tam wspólne [interpelacje] były. 

Chodnik ulica Jaworzańska. Nie wiem, to jest ogromna inwestycja; jest to ogromna inwestycja i nie tylko 
nasza, bo to wspólnie powinno być z Jaworzem zrobione. To jest pierwsza sprawa. Na pewno by się 
przydała, bo faktycznie ulica jest ruchliwa, natomiast to jest potężna inwestycja, potężna. Trzeba 
oczywiście zrobić naprzód projekt, uzgodnienia, a później pieniądze. To jest kilkaset metrów. 

Ulica Orkana. Tu z ulicą Orkana nie do końca się z Panem zgadzam, bo znaki są dobrze postawione 

drogowe tam i jeśli ktoś nie przestrzega tych znaków, czyli stoi na zakazie to jest karany. I sam byłem 
świadkiem – bo sam działałem kilka razy – że ten, kto nie przestrzega, to tam w tym miejscu robi się 
niebezpiecznie praktycznie; ale znaki są dobrze zrobione. I jeśli wszyscy przestrzegają znaki, to tam jest 
bezpiecznie. Natomiast nie ma i nie będzie na pewno takiej możliwości… – to jest odwrotnie  
do interpelacji, które tutaj dzisiaj były. Pan jest za tym, żeby podwyższyć chodnik tam, a tu Panowie 
mówią żeby obniżyć chodniki. Proszę Państwa nie, nie będziemy takiej zabawy robić, na pewno nie 
podwyższymy tam chodnika, bo to jest niebezpieczne, bo to jest po prostu niebezpieczne i na pewno tam 
nie podniesiemy chodnika, bo tam jest w tej chwili dobrze to wszystko zrobione, tylko jest problem, żeby 
ludzie przestrzegali przepisów, jeśli nie przestrzegają, to są karani. Nie jest jeszcze aż tak niebezpiecznie 
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(…), bo tam jednak nikt nie rozpędza się, ten zakręt jest ostry, tam przejście dla pieszych jest. Nie mamy 
tam żadnych sygnałów, że tam jakiś wypadek był w ostatnich latach. 

Słup Ciżemki. 

Nie znam, to zobaczymy to – z tym że to raczej (…) do Tauronu by wypadało, bo słupami (…) 
telekomunikacji czy energetycznymi się MZD raczej nie zajmuje, to Tauron raczej. Ale dobrze, na pewno 
(...) tym się zajmiemy, jeśli trzeba będzie do Tauronu wystąpić, bo nam nie wolno przecież ze słupami nic 
robić. To byłaby ta sprawa. 

Sprawa – Pani Radna Gorgoń-Komor – asystent seniora. 

My (…) mamy Biuro Obsługi Interesanta gdzie pracownicy, którzy tam są, są uczuleni na to, żeby 
pomagać. I nawet powiem, że w ostatnim okresie miałem takie sytuacje, że dostałem podziękowania na 
piśmie, jak właśnie się ludziom pomaga tam. Tak że na dzisiaj – nie wykluczam tego w przyszłości – ale  
na dzisiaj nie widzimy potrzeby, bo ludzie są uczuleni u nas, szczególnie w Biurze Obsługi Interesanta, 
żeby właśnie pomagać ludziom starszym. Jak powiedziałem nawet podziękowania ostatnio otrzymałem,  
co się nie często zdarza na piśmie. Ale jestem otwarty, jeśli będzie potrzeba. Na razie nie widzimy takiej 
potrzeby, bo nie ma sygnałów, że tam ktoś nie daje sobie rady i ktoś mu nie pomaga. 

Pan Radny Szafarczyk. 

Tu oczywiście (…) w wystąpieniach jest kilka bardzo – jak zwykle – dobrych miejsc, które na pewno 
weźmiemy pod uwagę, analizę trzeba będzie zrobić. Natomiast taki problem jest stoku narciarskiego  
na Dębowcu i tego przejścia. Tam jest tak jak jest po prostu i tam bardzo trudno coś zrobić; bo zrobiliśmy 
porządną drogę, to teraz jest – może niedobrze, że porządną drogę zrobiliśmy tam. Natomiast nie  
ma innej możliwości na dzisiaj chyba tam – oczywiście analizę jakąś zrobimy, chociaż nie za bardzo wiem, 
co by tam można zrobić, (…) bo parking jest taki, jaki jest. Ludzie zostawiają – faktycznie myśmy sami 
sugerowali, żeby zostawiali pod halą samochody, bo tam jest miejsc bardzo dużo (około 600 miejsc jest)  
i muszą przejść po prostu to (…). I oczywiście można też zrobić – myśleliśmy kiedyś – może jakiś transport 
między halą a wyciągiem. Natomiast przejścia są jakie są, ludzie muszą przejść przez tą drogę (…).  
Nie wiem, analiza na pewno będzie zrobiona, ale nie za bardzo – tak na gorąco – widzę, co by tam  
(…) można zrobić, bo nie da się, trzeba przejść przez tą drogę, ruch jest jaki jest tam. Na pewno (…)  
w weekendy szczególnie tam ruch jest zwiększony. Zobaczymy, na pewno poddamy analizie to, bo jest  
to problem jakiś tam, kwestia bezpieczeństwa. 

Kwestia ulicy Krzemionki to patrz ad mój wstęp. Oczywiście odpowiemy, trzeba pieniądze po prostu (…)  
na to mieć. Trzeba powiedzieć, której ulicy nie robić z tej, która jest w planie i ta która jest na liście 
rezerwowych, ażeby zrobić ulicę Krzemionki.  

Trasy rowerowe. 

Tutaj jest kilka uwag, ciekawych myślę, na pewno. (…) Będziemy oglądać to na pewno, bo są ciekawe 
niektóre rzeczy, chociaż nie wiem, czy wszystkie są do zrealizowania. Tak na gorąco. 

Na pewno trzeba będzie jeszcze zrobić – i to jest dobry ten przegląd, który jest zrobiony – to jest kwestia 
wyrównania chodników dla osób niepełnosprawnych. I to jest (…) bardzo cenne. Tutaj na pewno nie 
można powiedzieć, że nic nie zrobiono, bo (…) gdzie się robi ulice to są przecież dla osób 
niepełnosprawnych, dla wózków są obniżone krawężniki – tam gdzie się robi. Natomiast na pewno jeszcze 
jest wiele miejsc, które trzeba będzie zrobić i ten wykaz na pewno też jest pomocny. Natomiast proszę nie 
mówić – nie Pan, ale ktoś tu mówił – że nic się nie robi w tym zakresie. Nie, w tym zakresie się robi,  
bo wszystkie drogi, które się robi są w tym zakresie dla osób niepełnosprawnych przygotowane  
i przewidziane. 

Szkoła nr 20. 

Rozpatrzymy. To ja myślę, że ta sprawa jest do załatwienia chyba. 

Tablica – Pani Grażyna Nalepa. Nie, przepraszam, bo jeszcze… – tak przejście, Szkoła nr 20, Pani Piegzik.  

To myślę, że jest do załatwienia. 

Pani Nalepa. 

Nie wiem, to jeszcze raz to damy do rozważenia. Bo tak: jeśli IPN tutaj nic nie wskazał nam – to dzisiaj 
jest jakaś instytucja, która wiedzę nam daje w tym zakresie, nic nie powiedziała – to nie mamy tych 
danych. Jest obóz – sama Pani pisze – dla Niemców, zginęli też Polacy. Nie mamy jakichś danych,  
ja przynajmniej nie wiem. Z tego co Pani nawet sama pisze, to nie wiadomo – czy mamy tą tablicę dać, 
żeby Polaków czy Niemców [upamiętnić], bo tam Niemcy też byli – kogo tam po prostu mamy upamiętnić. 
(…) Myślę, że to należy na spokojnie przedyskutować chyba z Panem Polkiem czy z kimś, bo sama Pani 
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pisze, że tam Niemcy, tam był obóz dla Niemców. Nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać na ten temat,  
ale myślę, że tu się muszą historycy wypowiedzieć, żebyśmy jakiegoś błędu tutaj nie zrobili. 

„Senior+”. 

(…). Chcę powiedzieć tak: Jeśli o ten program chodzi to Panie Przewodniczący 30 mln na Polskę, (…)  
to niech Pan sobie policzy ile na miasto wypada. To w ogóle nie są pieniądze żadne po prostu. Jeśli z tego 
ma coś być poważnego w kraju, to na pewno nie za 30 mln zł dla całego kraju. To na województwo 
byłoby mało – bo takie śląskie, a co dopiero na cały kraj. Ale chcę powiedzieć tak, że my wiele rzeczy 
robimy. I powiem tak: Nie przewidujemy utworzenia nowej placówki, natomiast w ramach prowadzonego 
Klubu Samopomocy w Komorowicach planujemy jeszcze zagospodarowanie terenu, który tam jeszcze jest, 
również Dom Dziennego Pobytu przy ulicy Sterniczej również chcemy tam jeszcze zagospodarować, 
rozszerzyć działanie tego. I po prostu jeszcze przy ulicy Wapiennej – Solskiego gdzie budujemy całe 
osiedle tam również planujemy utworzenie dziennego domu seniora, ale to w ramach tego osiedla  
i w ramach programu, jeśli dostaniemy oczywiście na to pieniądze. Tak że tutaj, myślę, że w ramach tych 
działań senioralnych to działamy, bo przecież działa u nas zespół, który został powołany, bardzo aktywnie 

działa. Tak że tutaj myślę, że seniorzy są u nas dobrze traktowani. Natomiast jest jeden problem, jak Pan 
tak mówi, to ja bardzo apeluję do Kolegów tutaj z PIS-u żeby coś w (…) zakresie legislacji zrobić,  
bo ci seniorzy – którzy jak powiedziałem u nas bardzo aktywnie działają – potrzebują się przemieszczać; 
są delegacje, są zaproszeni, wyjazdy. Staramy się jakoś…, staraliśmy się – tak powiem – jakoś  
w minimalny sposób przynajmniej zapewnić im środki na to. Wyszło rozporządzenie, które zabrania  
w ogóle seniorom, zabrania finansowania ich po prostu – nie wolno delegacji wystawić, nic nie można.  
I tu jesteśmy w tej chwili bezradni po prostu, bo jak nie wolno, to nie wiem co dalej robić, bo w życiu  
ci ludzie za własne pieniądze nie będą jeździć. Jest wiele, wiele wydatków, jednak może niedużych,  
ale jednak trochę wydatków. Myśmy starali się jakoś to załatwiać, a w tej chwili wyszło, że nie wolno  
po prostu. Nie wiem, jak ma być polityka senioralna, a z drugiej strony zabrania się wydatkowania nawet 
minimalnych środków, to nie rozumiem tego.  

Realizacja programu budowy sieci zdigitalizowanych centrów wiedzy. 

Chcę powiedzieć tak: Ja byłem na spotkaniu – tak jak Pan – z Panem Premierem Gowinem. To jest 
program SOWA, który ma być uruchomiony – jeszcze na razie nie jest uruchomiony – na pewno z ATH 
razem; jeśli w ogóle będzie to razem z ATH. Natomiast na razie w pilnym trybie przewidzieć koncepcję czy 
opracować koncepcję zagospodarowania placu Fabrycznego, to myślę, że tak spokojnie – mamy wiele 
innych jeszcze spraw. Być może dojdzie czas i na plac Fabryczny, ale na razie jeszcze mamy wiele innych 

spraw ważnych w budżecie miasta. I proszę Państwa, to samo apeluję: Proszę powiedzieć, czego nie robić, 
żeby to zrobić, bo nowe ciągle pomysły, a starych nie robimy. A później będzie, dlaczego nie zrobiliśmy 
starych – będzie na końcu kadencji, czemu nie zrobiliśmy tamtych. Na każdej sesji nowe pomysły macie 
Panowie, tylko nie mówicie skąd pieniądze brać.  

Sprawa ulicy Górskiej. 

Cieszę się za informację, że tam będzie większy ruch powiedzmy. Myśmy zrobili bulwary, zawsze coś 
człowiek się dowie ciekawego na sesji. 

Natomiast analiza bezpieczeństwa, to nie wiemy na czym ma polegać ta analiza bezpieczeństwa. Tam  
są zrobione parkingi, bardzo bezpieczne wjazdy, wyjazdy i tam nie widzimy na razie potrzeby, żeby coś – 
nic się nie dzieje po prostu. Jest tam myślę teraz bardziej bezpiecznie niż przedtem, bo są zrobione 
parkingi, wjazdy, wyjazdy i wszystko jest. Jak będzie potrzeba to oczywiście będziemy reagować. Na razie 
nie widzę, ja osobiście nie widzę przynajmniej potrzeby tam jakiegoś działania. 

Kwestia oświetlenia.  

Nie wiem, tam oświetlenie jest zrobione przecież, którego nie było, a teraz jest oświetlenie na Bulwarach 
Straceńskich, jest poprawa w stosunku do tego co było;  to przedtem było dobrze. Natomiast ewentualny 
montaż sygnalizacji świetlnej, to ja rozumiem, że jakieś dodatkowe światła. To chyba nie będziemy świateł 
dodatkowych robić, bo nam chodzi o to, żeby ten ruch tam był płynny, a nie, żeby ten ruch był tam 
blokowany. 

Sprawach języka migowego w Urzędzie. 

Chcę powiedzieć tak: Też nie mamy sygnałów, że coś jest niedobrze, bo (…) te 3 dni – o których tutaj 
Panowie mówicie – to wynika z ustawy. Ustawa mówi, że 3 dni wcześniej powinno się. My to robimy  
i na dzisiaj nie mamy sygnałów (…), żeby był jakiś problem, bo staramy się załatwić tą sprawę dobrze. 
I nie mieliśmy na razie sygnałów, że coś jest niedobrze. Natomiast na pewno nie mamy i nie będziemy 
robić analizy (…), ile osób głuchoniemych, ile słyszących, bo to jest bez sensu przecież. Pytanie: Ile osób 
potrzebuje w tym Urzędzie załatwiać sprawy – i to jest ważne. I mówię, tym osobom, które potrzebują,  
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to na dzisiaj, naszym zdaniem, załatwiamy sprawy na bieżąco. A mówię, te trzy dni to wynikają z ustawy. 
Jakby były sygnały, że to jest za mało czy coś, to na pewno będziemy reagować, natomiast nie mamy 
takich sygnałów na dzisiaj. 

Sprawa bulwarów na rzece Białej. 

To jest oczywiście racja, co tu Pan pokazał, natomiast problem jest taki, że myśmy zakończyli 
Sempołowską bardzo późno i nie zdążono zrobić wszystko. I teraz na wiosnę będą prace zrobione: 
humusowanie, koszenie trawy itd. – te rzeczy będą tam zrobione przy ulicy Sempołowskiej, bo ona jest 
niedokończona (…). Natomiast jeszcze jest kwestia tej alejki. To jest większy problem, bo to trzeba by 
projekt zrobić tego, bo ona faktycznie jest zaniedbana i tą sprawę pewno weźmiemy, bo uważam to tym 
się trzeba zająć, bo to musi być kompleksowo zrobione tam. Czyli zagospodarowanie będzie zrobione 
jeszcze, natomiast cała kwestia alejki to jest kwestia inwestycji po prostu nowej. 

Parking przy ulicy Dworkowej.  

Tu jest problem. Myśmy wystąpili – bo faktycznie (…) udało nam się to wyburzyć tam, doprowadzić  
do tego, że wyburzono to – wystąpiliśmy do wojewody, żeby nam w jakiejś formie przekazał ten teren. 
Wojewoda odmówił nam, więc wystąpiłem do wojewody drugi raz, że w zamianę – bo mamy (…) kilka 
instytucji, które nie podlegają miastu, a są na terenach miejskich zbudowane, co jest nieprawidłowością,  
a nie z naszej strony, tylko z tych, którzy inwestowali. Takie dwie duże inwestycje powiem, tj. Szkoła 
Muzyczna i Straż Pożarna przy Leszczyńskiej. Wystąpiliśmy do wojewody, jak nie chce nam przekazać,  
to żeby zagospodarować to jakoś porządnie, to żeby przynajmniej zamienił się z nami i na Szkołę 
Muzyczną. Chcę powiedzieć, że ta wymiana byłaby dla miasta nie ekwiwalent, czyli Skarb Państwa  
by na tym skorzystał – ale ustawa dopuszcza między jednostkami właśnie samorządowymi czy Skarbem 
Państwa nieekwiwalentną wymianę. I dostaliśmy na to odpowiedź (…): «Jeśli Pan Prezydent wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządowej uzna za zasadne» – napisałem, że proszę, to nie wiem, dlaczego 
pisze «uzna za zasadne» – «dokonanie zamiany, należy złożyć stosowny wniosek w zakresie, z niezbędną 
dokumentacją, w kwestii nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości, tam gdzie znajduje się budynek 
Szkoły Muzycznej. Właściwym jest także wcześniejsze uzyskanie opinii kierownictwa tej szkoły, ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlega ta organizacyjna jednostka. W przypadku, gdy 
wskazana we wniosku czynność będzie zgodna z przepisami prawa i korzystna z punktu widzenia Skarbu 
Państwa, stosowna zgoda może być udzielona.». Jestem załamany zupełnie, jestem załamany po prostu. 
Ja idę na rękę, chcę załatwić sprawy i dla miasta, i dla przede wszystkim Skarbu Państwa chcę załatwić 
żeby miał uporządkowane sprawy, to dostałem taką odpowiedź. Tylko tyle. Bez komentarza. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Mamy cztery ad vocem. 

Jako pierwszy Pan Radny Bronisław Szafarczyk – bardzo proszę. Mamy minutę ad vocem w Regulaminie.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, odnośnie ulicy Karbowej pozwolę sobie podpowiedzieć możliwy kierunek działania. 

Otóż wystarczy wybudować tam, myślę że około 200 m chodnika po przeciwnej stronie tej ulicy, czyli  
od tego wyjścia z parkingu aż do wejścia do dolnej stacji kolejki. Jak sądzę, przy kosztach, które 
poniesiono na budowę tego środka i przy kosztach, które co roku ponosimy, tego typu wydatek nie 
powinien stanowić zbyt wysokiego procenta tych kosztów. 

Odnośnie zaś obniżania krawężników, to rzeczywiście jest poprawa bezpieczeństwa i ja przypomnę,  
że w maju w ubiegłym roku wnioskowałem, by w pracach nad budżetem na rok bieżący ująć pewien 
fundusz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ostatecznie otrzymałem odpowiedź, że pieniądze 
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na cel ten właśnie są zabezpieczone w budżecie również Miejskiego Zarządu Dróg. Myślę, że to jest dobry 
kierunek działania. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”.  

 
Radna Grażyna Nalepa 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, chodziło mi o ten czas okupacji, kiedy tam był obóz niemiecki dla tych więźniów (…), 
bo o to zwrócili się mieszkańcy Mikuszowic Krakowskich, z tych starszych, których już coraz mniej ich jest i 
chcą żeby ten obóz upamiętnić. Dlatego że po prostu jak teren już jest w ogóle opuszczony, zapomną 
mieszkańcy o tym, że (…) tam taki obóz był, a chodzi o to, żeby dla potomnych zostało  
to upamiętnione miejsce. Że on był po wojnie nierozebrany zaraz i wykorzystany na inne cele, to już jest 
sprawa inna, ale chodzi o upamiętnienie stanu w czasie okupacji. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

pomimo pewnych takich uszczypliwości chciałbym odpowiedzieć, że wskazałem tu w interpelacjach m.in. 
źródła, że możemy pozyskiwać dla budżetu miasta i mieszkańców Bielska-Białej właśnie środki, jeżeli 
mówimy o programie „Senior+” 30 mln na Polskę. Jednak można aplikować i dopłata do utworzenia domu 
dziennego pobytu jest to: 300 tys. zł, do klubu 150 tys. zł, w przypadku osób już funkcjonujących w takich 
klubach, dziennym domu pobytu do 300 zł na osobę, do klubu „Senior+” 200 zł na osobę. Więc warto 
mimo wszystko o te środki się zwrócić.  

A co do kwestii bezpieczeństwa w rejonie ulicy Górskiej – w ubiegłym roku był tam śmiertelny wypadek, 
rozmawiałem z rodziną w tej sprawie też. I Pan Prezydent – ja bym prosił już jednak o zapoznanie się  
z informacją, którą tam przekazałem – mówił tylko o wjazdach, wyjazdach i parkingach. Ja nie mówię  
o wjazdach, wyjazdach, tylko mówię o przejściach dla pieszych (…). Mieszkańcy osiedla Złote Łany i tych 
przyległych terenów przechodzą przez ulicę Górską pieszo, z wózkami, całe rodziny z dziećmi, żeby można 
było skorzystać z bardzo fajnie zagospodarowanych bulwarów.  
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Co do kwestii jeszcze bulwarów, to też już zwracałem w ubiegłym roku na to uwagę w „Sprawach 
różnych”, żeby w trybie jak najszybszym przystąpić do zagospodarowania tamtych terenów zielonych, 
uporządkowania ich, bo już w tej chwili po okresie zimowym można do tych prac powoli przystępować,  
jak ten tylko się okres zimowy skończy, ponieważ tam jest jednak dosyć (…) dużo pracy, żeby te bulwary 
nabrały takiego ostatecznego blasku. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

chciałem się tylko odnieść do tych słów, że «żadni głuchoniemi nie zgłaszali żadnych problemów, że coś  
w Urzędzie funkcjonuje nie tak». Wydaje się, że to może być spowodowane tym, że Urząd w zasadzie  
w ogóle nie informuje tych niepełnosprawnych, w jaki sposób oni mogliby się upominać o swoje prawa,  
w ogóle nie są informowani, jakie prawa im przysługują i jakim trybem mogą tych swoich praw dociekać. 
Powinniśmy w ogóle zacząć od tego, że język pisany dla wielkiej części osób głuchoniemych jest językiem 
niezrozumiałym, jest językiem obcym, a jedynym językiem, jaki w pełni rozumieją jest język migowy.  

Chciałby jeszcze przeczytać co jest na zakładce dla osób niesłyszących na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Jest tam tylko zdawkowy komunikat, że sprawy można załatwiać u właściwych naczelników 
wydziałów, jest informacja o ochronie danych osobowych, a na koniec jest podany kontakt adresowy  

i uwaga, to nie żart, jest podany kontakt telefoniczny. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Konrad Łoś. 

Bardzo proszę – w trybie ad vocem.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

ja chciałem się zapytać, czy jest prowadzony jakiś monitoring spraw podnoszonych w formie interpelacji, 
bo zauważyłam, że interpelacje się powtarzają. Chciałbym przypomnieć, że po zakończeniu zebrań 
sprawozdawczych w roku minionym, bodajże w kwietniu 2016 roku, wystąpiłem w związku z uwagami  
i oczekiwaniami mieszkańców Wapienicy, właśnie w sprawie zorganizowania chodnika wzdłuż ulicy 
Jaworzańskiej od Hotelu Papuga w stronę Jaworza, jak również w tej samej interpelacji podniosłem 
kwestię zorganizowania chodnika przy ulicy Antycznej. Niestety Pan Prezydent odpisał, że nie ma środków, 
że jakieś tam prace w przyszłości będą w tym zakresie realizowane. Tutaj słyszę, że ponownie ta sprawa  
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jest podnoszona, więc wypadałoby tutaj w jakiś sposób prowadzić ewidencję, w jakiś sposób tutaj tworzyć 
jakieś listy, kolejność realizacji tego typu inwestycji, bo obawiam się, że znowu tutaj Koledzy otrzymają 
odpowiedź, że nie ma środków. Tu już Pan Prezydent powiedział, sugerował, że wspólnie z Jaworzem...”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.”. 

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

„…natomiast warto tu podkreślić, że gdy chodzi o gminę Jaworze, to gmina Jaworze taki chodnik  
ma po obu stronach jezdni do granicy z Bielskiem. Tak że my tutaj zostaliśmy w tyle i nie mamy tego 
chodnika i cały czas mieszkańcy czekają. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Jeśli Pan, mówi że powtarzają się interpelacje, to w dwie strony działa też. Ja powtarzam, skąd wziąć 
pieniądze i Panowie, Państwo tego nie mówią. Tak, że to w dwie strony powinno działać. Proszę 
odpowiedzieć na pytanie moje również. Jak Państwo pytają, to ja staram się odpowiedzieć lepiej lub 
gorzej, na piśmie szczegółowo, a Państwo mi ani razu nie odpowiedzieli jeszcze, skąd środki wziąć  
na te dodatkowe ciągle inwestycje. 

Jest program inwestycyjny, który Państwo Radni mają, jest jeszcze potężna lista rezerwowych inwestycji, 
które się nie zmieścił w tym budżecie, też z Państwa przeważnie interpelacji albo zabiegów, bo nie 
wszystko w interpelacjach się przecież odbywa tutaj, a Państwo ciągle dokładają do tego i ciągle  
nie mówią skąd środki wziąć. Proszę Państwa, to w dwie strony działa – Państwo się pytają a ja się pytam 
też i proszę mi też odpowiedzieć, skąd wziąć na to środki. Na dzisiaj mamy w budżecie przy tym programie 
inwestycyjnym, który jest, 83 mln kredytu założone i tyle proszę Państwa. I co, mam 100 mln, 200 mln 
kredytu brać? To napiszecie, że miasto jest zadłużone. Miasto nie jest zadłużone w ogóle – to jest prawda 
– ma jeszcze możliwości ogromne działania, ale też są możliwości przerobu. Przecież nawet zdarzyło się  
w zeszłym roku, że po raz pierwszy nie zdążyliśmy zrobić – bo to jest kwestia możliwości przerobu, 
projektowania. Nie ma projektantów, odmawiają – wczoraj rozmawialiśmy nawet na Klubie – projektanci 
odmawiają, nie ma projektantów, nie możemy nawet zdobyć, bo wszyscy mają pracy dość w tej chwili.  

Nie możemy pewnych rzeczy zrobić, dlatego że nie ma kto projektu zrobić.  

Tak że tu jest kwestia możliwości też. I nie (…) można dokładać, bo może być Jaworzańska, ale przecież 
mamy program inwestycyjny, który Państwo macie. To powiedzcie, co nie robić z tego, co przesunąć (…) – 
na to jestem otwarty – (…) tego nie róbmy a zróbmy to. Na to jestem zawsze otwarty. Ale ani jednej takiej 
propozycji dotychczas nie miałem, żeby coś z programu inwestycyjnego coś wycofać, coś przesunąć dalej, 
a coś włożyć na to miejsce. Jestem naprawdę otarty na to. Ani jednej takiej propozycji nigdy jeszcze  
nie było. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam propozycję. Skoro jest tak jak jest i Pan Prezydent mówi o tym, że trudno w trakcie roku dokładać 
nowych inwestycji – bo taka jest prawda – to może zróbmy w ten sposób, że spróbujmy enumeratywnie 
stworzyć listę wszystkich potrzeb przedstawionych w formie interpelacji w ostatnim czasie lub nawet 

jeszcze w tamtych latach, spróbujemy je zaewidencjonować i zróbmy odpowiednią komisję, być może 
nawet szerszą niż budżetowa, na tym etapie, żeby się nad tym zastanowić, czy przed takim zasadniczym 
etapem tworzenia budżetu nie należałoby w projektowaniu budżetu na rok następny uwzględnić wiele 
inwestycji zaproponowanych przez Radnych w formie interpelacji. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Pozwolę się włączyć w tym momencie do dyskusji.  

Panie Radny, mnie się wydaje, że tak się po prostu dzieje. Pan proponuje jakąś nową, może doskonalszą 
metodę, ale wszystkie rzeczy, które realizujemy – może nie wszystkie, ale większość tej średniej wielkości 
– to pochodzą ze spotkań z Rad Osiedli, z interpelacji Radnych, tylko czasami jest to decyzją, co robimy 
najpierw, co robimy później. Bo wszyscy wiemy na tej sali, że w jednym roku wszystkich inwestycji nie 

wykonamy. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent chciał zabrać głos?”. 

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

„Jeśli można.”. 

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

„Można.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Chcę powiedzieć, że przecież większość rzeczy, może nie większość, ale znakomitą ilość dróg, które 
robimy, chodników i innych inwestycji, to wynikała albo z zebrań osiedlowych, albo z interpelacji. Przecież 
ulica Tartaczna, na Tartacznej przecież most, ulica Zapory – przecież to były dyskusje (…), tutaj też m.in. 
na sesji i to wszystko zrobiliśmy, tylko jest odpowiednia kolejność. Ale jak proszę zobaczyć w programie 
inwestycyjnym, jest wiele inwestycji zapisanych na ten rok, ale kwoty, które tam są zapisane,  
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są nieadekwatne do potrzeb (…), bo żeby budżet zamknąć to już musieliśmy zrobić cięcia. I możemy 
przeanalizować jeszcze raz, ale nie ma co analizować, bo są rzeczy, które (…) rozpoczęliśmy i musimy  
je kończyć po prostu. I są ogromne inwestycje, które nikt tutaj z Radnych nie zakwestionuje, które czekają 
w kolejce, bo jest sprawa – nie wiem, to się KDZ nazywa – w Hałcnowie na przykład, gdzie jest ogromna 
inwestycja, gdzie ogromne środki, miliony są potrzebne, kluczowa inwestycja dla całego tego układu tam 
drogowego – to Pan Radny Szafarczyk potwierdzi – i też nie ma wszystkich środków na przykład 
przewidzianych w tym roku jeszcze na to, tyle ile tam potrzeba dać, a jest to kluczowa inwestycja dla 
całego tam układu drogowego, który jest. I to się tak dobrze mówi «dokładać, dokładać», ale wprzód 
musimy zrobić to, co zaczęliśmy, to, co jest w tym budżecie i co nikt nie kwestionuje. Czekam żeby ktoś 
zakwestionował przynajmniej jedną pozycję w tym programie inwestycyjnym, że tego nie trzeba robić. 
Trzeba, tylko jeszcze środki są za małe na niektóre rzeczy. I w ciągu roku, jeśli coś się okaże – mam 
nadzieję, że się okaże – że jakieś środki się zwolni, bo czegoś nie będziemy mogli zrobić, to musimy 
dołożyć do tych inwestycji, które tam są zapisane już, tylko są nieadekwatne środki (…) na te inwestycje 
przeznaczone. Tam nie ma żadnej inwestycji, którą sobie w Ratusz ktoś wymyślił, bo wstał lewą nogą, 
tylko to są wszystko rzeczy niezbędne dla mieszkańców, tylko że każdy ciągnie, każdy chce, żeby u niego 
zrobić najwięcej – i słusznie, i dobrze, bo to jest naturalne przecież – tylko, że jest niestety kolejność 
rzeczy (…). Jakbyście zobaczyli ten program inwestycyjny, ten zeszłoroczny, poprzedni, to 90% wynika  
z zebrań osiedlowych czy z posiedzeń Rady, czy z Komisji wynika, oczywiście z tego co my również 
planujemy, bo te duże inwestycje to przeważnie nikt się tym nie interesuje, każdy się chodnikiem 
interesuje, natomiast te duże inwestycje to niech oni się martwią w Ratuszu. I martwią się i starają się  
to robić (…). Oczywiście każda taka inwestycja później ciągnie kolejne potrzeby, bo przykład bulwarów – 
taki dobry przykład. Zrobiliśmy bulwary, wszyscy mówią, że bardzo, bo nawet ludzie z zewnątrz – mam już 
sygnały – ludzie z zewnątrz mówią, że «bombę zrobiliście», na wiosnę będzie jeszcze ładniej, ale 
faktycznie tam będzie trzeba jeszcze przemyśleć pewne sprawy. Kwestia bezpieczeństwa na pewno – tam 
ruch się zrobi nieproporcjonalnie duży do tego, który jest dzisiaj i na pewno trzeba będzie tamtą sprawę 
jeszcze zobaczyć, jak się na wiosnę cała sprawa ruszy. Nikt nie ucieka od tego, że faktycznie trzeba 
przemyśleć tam, co – zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Nie wiemy, pierwszy rok jest i na pewno 
jakieś wnioski z tego wyciągniemy do kwestii bezpieczeństwa. Takich spraw jest więcej po prostu.”. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„Jak powiedziałem, jest kolejność możliwości finansowych. Ja bym sam chciał jeszcze więcej rzeczy zrobić, 
ale daję taki przykład chodnika, przepraszam, ulica Komorowicka – Radny Wieczorek. Nie chcę mówić, 
trzecia kadencja; trzecia kadencja biegnie, przepraszam. Przepraszam, bo ciągle potrzeba, ale kwestia 
środków (…); poprzednie dwie kadencje było to mówione. Tak że naprawdę prosiłbym o zrozumienie, 
znaczy zrozumienia w tym sensie, że wymuszanie tu nic nie da, bo środki są jakie są, ja więcej nie pozwolę 
(…) zadłużyć miasta niż jest na dzisiaj, bo mamy bardzo bezpieczną i dobrą sytuację finansową i taką 
sytuację finansową chcę żeby miasto cały czas miało po prostu, żeby było naprawdę bezpiecznie i dobrze. 
Tyle.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Prezydencie.” 

 



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

RM.0002.2.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 28 lutego 2017 roku 

 
 

Strona 16 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Przepraszam bardzo, jeszcze proszę na chwilę o głos dla Sekretarza w sprawie języka migowego.”. 

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

„Bardzo proszę, ale na razie prosimy normalnie, bez migania.  

Bardzo proszę.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Myślę, że nie jesteśmy niedosłyszący, więc nie musimy. 

Szanowni Panowie Radni, interpelujący w tej sprawie, to znaczy Panowie Drabek i Rodak.  

Oczywiście obszerna interpelacja z wieloma szczegółowymi treściami wymaga obszernej i szczegółowej 
odpowiedzi i takową przygotujemy. Natomiast ja chciałem tylko odnieść się na ten moment w dwóch 
kwestiach. 

Po pierwsze tego – jak Panowie nazywacie – trzydniowego terminu krzywdzącego i dyskryminującego.  
I chcę powiedzieć, że jest to procedura określona ściśle w ustawie (…) z 2011 roku o języku migowym  
i innych środkach komunikowania się i ona obejmuje wszystkie urzędy w Polsce, nie została wymyślona  
w Urzędzie w Bielsku-Białej, ale dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji – to jest uprawnienie osoby takiej 
niedosłyszącej, a nie obowiązek – kiedy chce być załatwiana przy udziale tłumacza języka migowego.  
To są tłumacze przysięgli z listy wojewody. Mam tutaj taką listę, jest ich 35 w województwie śląskim i ten 
trzydniowy termin wynika po prostu z obowiązku naszego umówienia na taką wizytę z tym tłumaczem,  
a tłumacze ci obsługują różne obszary województwa, często dosyć duże, w związku z czym jest to problem 
organizacyjno-logistyczny zapewnienia. Ale tak jak powiedziałem jest to uprawnienie osoby niesłyszącej, 

nie obowiązek, bo w praktyce to wygląda tak, że osoba niesłysząca przychodzi z opiekunem, który zna 
język migowy i załatwia po prostu sprawy na bieżąco. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów, kilku 
pracowników w naszym Urzędzie, jest przeszkolona i zna język migowy, ale oczywiście zna tylko  
w zakresie podstawowym, z racji takiej, że rzadko go w ogóle używają, nie zachodzi taka konieczność, 
stąd nie mogą być uważani tutaj jako biegli tłumaczący różne urzędowe zwroty. 

I druga kwestia, którą chciałem powiedzieć to, to, że absolutnie nie można zgodzić się, że nie ma 
kompletnej informacji dla osób niesłyszących. W naszym Urzędzie funkcjonuje coś takiego jak podstrona, 
ona się tak dokładnie nazywa «Informacja dla osób niesłyszących». Mam ją wydrukowaną w tym 
momencie i moim zdaniem ona jest kompletna i w pełni wystarczająca. Myślę, że Panowie po prostu nie 
dotarli do tej podstrony – klika się w taki znaczek tutaj osób niesłyszących i ona się wtedy otwiera. Chcę 
podkreślić, że oprócz tych sposobów załatwiania spraw, tutaj opisanego, oprócz kontaktów telefonicznych, 
e-mailowych jest jeszcze dodatkowo i specjalnie uruchomiony przez nas telefon komórkowy o określonym 
numerze tutaj, na który można przesyłać informacje SMS-owe jeszcze dodatkowo. To jest akurat  
na wniosek środowiska niesłyszących. I z metryki tej podstrony wynika, że przez 4 lata, jak ona 
funkcjonuje, od 2012 roku do końca ubiegłego roku jest tutaj około 1006 odsłon. Tak że nie jest tak, że 
ona jest martwa i nieczynna. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje. 

Ad vocem – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Króciutko na temat strony internetowej Urzędu Miejskiego. Odbieram szereg sygnałów, z których wynika, 
że ta strona jest bardzo nieczytelna, zawiła i bardzo trudno do czegokolwiek dotrzeć. Ja powtarzam tylko 
to, co mnie zgłoszono już kilka razy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Szanowni Państwo zakończyliśmy punkt trzeci: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana 
Prezydenta.”.  

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

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

Czy Pani Poseł chce zabrać głos?  

Proszę bardzo, zapraszamy.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Radne i Panowie Radni,  

chciałabym z Państwem podzielić się tutaj uwagami na temat jednej z bardzo ważnych spraw jaką jest 
ochrona zdrowia i zmian, które mają nastąpić, które są już zapowiadane, żywo dyskutowane i w moim 
biurze bardzo często o tym rozmawiamy – chodzi o tzw. sieć szpitali. 

Szanowni Państwo, 

już w grudniu, kiedy sprawa została nagłośniona przez rządzących, że będzie tzw. sieć szpitali, wpłynęło 
do mojego biura wiele próśb o interwencję, zarówno od szpitali, ale także od zainteresowanych osób, 
pracowników tych jednostek, które są zagrożone nieobjęciem (…) przydzielenia do tzw. wejścia, do tzw. 
sieci szpitali. Mówię tutaj zarówno o Szpitalu Kolejowym w Bielsku-Białej i powiem, co w tym temacie 
zostało zrobione i to, co budzi niepokój.  

Po pierwsze, Szpital Kolejowy nie znajdzie się w sieci i dlatego rozmawiałam z marszałkiem, Panią 
wicemarszałek, która zajmuje się sprawami zdrowia, Aleksandrą Skowronek. Złożyłyśmy wizytę w Szpitalu 
Kolejowym, rozmawialiśmy z pracownikami, z dyrekcją szpitala. Jest propozycja od marszałka, ażeby 
połączyć się Szpital Kolejowy ze Szpitalem Wojewódzkim, jako że Wojewódzki tutaj podlega marszałkowi. 

Wiadomo, że Szpital Kolejowy jest zainteresowany samodzielnym działaniem, wskazywali na takie 
możliwości, jednak decyzji nie ma. Zarówno po moich wystąpieniach i interpelacjach, i zapytaniach 
odpowiedzi są takie jak tutaj Pan Prezydent wspomniał, jak dostał też odpowiedź, że „ręce opadają”.  
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Ale tak to już jest, że rządzący robią swoje, a opozycja tylko może prosić i interpelować, zwracać uwagę  
i nie zawsze to jest właściwie postrzegane. 

Ja staram się naprawdę, zabierając tutaj głos na sesjach, nie politykować, mówić o rzeczach, tych które 
naprawdę nas wszystkich dotkną, bo powtórzę: to nie jest walka o lekarzy, o pielęgniarki, to jest walka  
o dostępność – i tak już w bardzo długich kolejkach oczekujących pacjentów. Bo jeśli eksperci, Szanowni 
Państwo, twierdzą że zniknie z (…) pola widzenia gdzieś około 400 placówek, a mówią to naprawdę 
eksperci z tej branży, to bardzo nas niepokoi jako posłów, w jaki sposób ta dostępność będzie zwiększona. 
Co zrobiliśmy? Tak jak już powiedziałam: interpelacje, zapytania, pytania. Odpowiedzi takie, jakie można 
się spodziewać są oczywistością już. Ale postanowiliśmy w granie trzech przewodniczących Komisji 
sejmowej – Zdrowia, Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Rozwoju, której jestem wiceprzewodniczącą 
– zwołać posiedzenie tych wspólnych Komisji i poprosić ministra o wyjaśnienie tych wszystkich kwestii  
i danie nam wiarygodnej odpowiedzi na te wszystkie zapytania, które do nas są kierowane. I takie 
posiedzenie się Szanowni Państwo odbyło. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że nie pojawił się na 
niej Pan minister Radziwiłł. Szanowni Państwo (…) trzy sejmowe Komisje, nie pojawia się minister, był 

wiceminister. I powiem Państwu szczerze, że nie odpowiedział tak praktycznie na żadne pytanie. Sieć 
szpitali będzie wiadoma gdzieś około połowy czerwca, jak zapowiedział, czyli będzie informacja ministra, 
które szpitale rzeczywiście wejdą w skład – a powtórzę, że to nie tylko chodzi tutaj o Kolejowy, ale mamy 
w Ustroniu szpital, bardzo ważny również dla bielszczan i dla nas wszystkich, którzy jeśli nie potrzebujemy 
to nas to może mniej interesuje, ale jak nas dotkną te problemy to wtedy rzeczywiście dopiero się 
orientujemy jakie mają znaczenie, ta dostępność do tych szpitali. 

Ja tylko powiem tyle, że jak w grudniu mówiono po raz pierwszy o tej sieci szpitali, to było powiedziane,  
że 85% środków skierowanych będzie na sieć, a 15 na pozostałe, te niewchodzące w skład sieci,  
bo te pozostałe będą musiały kontraktować na dotychczasowych warunkach. Teraz w Sejmie okazało się, 
że już nie 85%, ale 91% środków będzie kierowana na sieć, pozostaje tylko 9% środków, które będą 
kierowane na te pozostałe do udziału w konkursie, tych wszystkich placówek, które będą chciały świadczyć 
w dotychczasowym zakresie swoje usługi; to jest mniej więcej tyle: 27 miliardów i niecałe 3 miliardy  
na pozostałe.  

Szanowni Państwo to wywołuje niepokój, bo powiem też o placówkach prywatnych, których jest sporo  
w Bielsku-Białej i one świadczą usługi na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy chcielibyśmy, jeśli już nas  
to spotka czy naszych najbliższych, żeby mieć świadczone te usługi na tym najwyższym poziomie. Jeśli nie 
odpowiadają ministrowie na podstawowe pytania nasze, kierowane i na posiedzeniach Komisji, bo właśnie 

pytaliśmy o tą dostępność, w jaki sposób będzie ta dostępność poprawiona – bo ustawa mówi o tym, ten 
projekt, że ma zwiększyć dostępność – i nie dostajemy odpowiedzi, to naprawdę tym się bardzo 
martwimy. I chciałam się podzielić tutaj z Państwem tymi refleksjami i prosić tutaj Posłów rządzących,  
bo oni mają największy głos i możliwość przełożenia, żeby interweniowali w tych wszystkich kwestiach,  
bo to żywotnie przełoży się. Jeśli ta dobra zmiana dotrze również do ochrony zdrowia, to będzie może  
za późno.  

Drugą kwestią, którą chciałam powiedzieć, kilka zdań, to jest ten smog, o którym tu Państwo wiele 
mówicie i ja też pozwoliłam sobie w trakcie informacji bieżącej, w czasie posiedzenia Sejmu, zadać pytanie 
na temat działań Rządu, bo wszyscy dobrze wiemy, że tylko bardzo takie spójne działanie Rządu, 
Samorządu Wojewódzkiego i Państwa działanie może dać wymierny efekt, bo pieniądze są niemałe, które 
trzeba skierować na to, żeby poprawić tą jakość powietrza. Wiem, że tutaj w mieście sporo się robi  
od wielu lat, nawet ściągałam informacje żeby przedstawić je w Sejmie i to przedstawiłam, ale jak sami 
Państwo widzicie, przez 11 lat wymieniono tam 1800 „z hakiem” kotłów, a 6,5 tysiąca jest jeszcze  
do wymiany prawda. Więc tutaj skala potrzeb (…), wsparcia dla działań państwa jest ogromna. 
Rozmawiam też z Marszałkiem Sejmiku, przyjęli odpowiednie uchwały. Już tam od tego najbliższego 
sezonu grzewczego będzie zakaz opalania wiadomo tymi złymi środkami, jak tym mułem itd., ale to jest  
za mało, to wszystko nie wystarczy. Pytałam Rząd, jakie zamierza podjąć działania, ile dopłaci tym 

najbiedniejszym, żeby oni zechcieli wymienić te piece i żeby mieli czym palić, za co palić w tych piecach  
– i nie otrzymałam na to żadnej odpowiedzi. Teraz jeszcze biorąc pod uwagę to, jak się wycina drzewa  
– które wiemy, jaką rolę w tym wszystkim pełnią – bezkrytycznie. Ja wiem, że tamta ustawa była 
rygorystyczna, sama pisałam interpelacje i też działałam w tym temacie, żeby troszeczkę zlikwidować  
te negatywne efekty tamtej rygorystycznej ustawy i trochę w 2005 roku zostało to poprawione,  
ale proszę Państwa to, co się dzieje w Bielsku-Białej – ja nie wiem, do mojego biura codziennie niemal 
dzwonią mieszkańcy i mówią o masowej wycince. Ja nie wiem, czy to prawda. Nawet skontaktowaliśmy  
się tutaj z pracownikami z Urzędu Miasta. Wiem, że takiego monitoringu Państwo nie prowadzicie,  
bo nie ma takiego obowiązku, ale ja na to (…) po prostu zwracam uwagę, dzielę się z tym,  
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bo ja nie twierdzę, że zawsze mieszkańcy dzwoniąc mają rację, ale pragnę na to również zwrócić uwagę  
i podnieść tą sprawę. 

I trzecia, ostatnia już sprawa, to jest lokalna, chodzi mi o sprawę strefy w Lipniku. Ponieważ jako 
posłanka, zresztą nie tylko mnie, ale Panią Poseł Pępek również zaproszono do udziału w posiedzeniu Rady 
Osiedla – chyba to z 1,5 miesiąca, 2 miesiące temu – i proszono nas o interwencję w tej sprawie. A później 
było spotkanie kolejne z mieszkańcami, w czasie posiedzenia już sejmu, ja nie brałam w tym udziału, ale 
chcę przekazać, że to nie pozostało, tak jak zostało to powiedziane w trakcie tego drugiego spotkania 
mieszkańcom, że nic nie zrobiliśmy, a podjęliśmy się działania. Ja szanuję tutaj, jak zawsze mówiłam, 
konstytucyjny podział władzy i to, co Państwa jest przedmiotem działań nie staram się wchodzić, tylko 
pytam, najpierw rozeznaję i proszę, ewentualnie dyskutuję o problemie. I tak się odbyło, bo zrobiliśmy 
spotkanie z Radnymi, z wieloma Radnymi, z którymi rozmawiam, wypytywałam jak się sprawy mają. 
Pytałam także Pana Wiceprezydenta Kamińskiego w tej kwestii. Dostałam szczegółowe wyjaśnienia  
i pragnę zaapelować tutaj do wszystkich, którzy mogą ten temat rozwiązać, żeby wyjaśnić właściwie,  
bo wiem, że jest wokół tego tematu bardzo wiele nieporozumień i warto by było tym mieszkańcom Lipnika 

nie dawać tutaj niepotrzebnie (bo na pewno każdy z nich ma swoje problemy) jeszcze wiele takich 
niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji. Dlatego chciałabym poruszyć ten temat i zaapelować  
do Pana Prezydenta o rozwiązanie tego tematu. Wiem, że jest planowane zebranie w Lipniku, bo tutaj 
dzisiaj Pan Przewodniczący Rady Osiedla mnie spotkał i mówi, że planuje spotkanie w kwietniu,  
na początku kwietnia. To też jest w czasie posiedzenia sejmu, więc pewnie nie będę mogła być, ale 
apeluję do władz miasta, żeby temat ostatecznie rozwiązać i wyciszyć ten spór, bo to nie można 
przechodzić obok tego problemu też obojętnie i mówić, że mnie jako posłankę to nie interesuje, ponieważ 
zwracają się ludzie, telefonują, zapraszają. Więc chciałabym na to również zwrócić uwagę. 

I dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Poseł za wystąpienie. 

Pan Prezydent zgłosił się do głosu. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Pani Poseł, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

Ja nie chcę rozpętywać tej dyskusji, bo te tematy, które Pani poruszyła to na pół dnia nam  
by tu wystarczyły, ale chcę powiedzieć, ale dwie sprawy – te pierwsze – chciałbym krótko skomentować.  

Pierwsza sprawa – służby zdrowia. To jest bardzo ważna sprawa, tylko to nie jest sprawa, która wynikła  
w tej chwili, sprawa się ciągnie od lat i sieci – mimo że iluś ministrów przeszło, różnych opcji – sieci  
do dzisiaj nie ma, nikt tych sieci nie widział. I ja osobiście sieć odbieram pozytywnie, natomiast na pewno 
są uwagi do tego. Pozytywnie dlatego, że wreszcie szpitale publiczne zostały w jakiś sposób docenione,  
bo to, co się działo dotychczas to było nie do przyjęcia; to było nie do przyjęcia jak zostały traktowane 
szpitale publiczne. Natomiast problem jest, żeby „nie wylać dziecka z kąpielą”. Ja nie chcę o Wilkowicach 
tu mówić, bo sprawa Wilkowic to jest tutaj Pan Przewodniczący – dobrze zna – Pan Klimaszewski, bośmy 

się spotykali dwukrotnie co najmniej z Panem marszałkiem i Panią wicemarszałek, mówiliśmy jakie jest 
wyjście – nie podjęto; podjęto ten temat, ale nie zrealizowano go. Tak że temat Wilkowic nie chcę 
komentować. Natomiast inny problem uważam, że jest bardzo poważny dla Bielska-Białej, jeśli mówimy  
o sieci, poza siecią, to jest sprawa PAKS-u, bo PAKS się nie znalazł w sieci i to jest uważam dramat, 
Polsko-Amerykańskie Kliniki. Naprawdę śmiertelność w Bielsku-Białej z 20 na 2% spadła dzięki PAKS-owi. 
Mamy kardiochirurgię, jako jedyne chyba miasto w Polsce, które nie ma kliniki, a ma kardiochirurgię  
i to na bardzo wysokim poziomie. I jeśli to się nie znalazło w sieci to, to jest mówię „wylanie dziecka  
z kąpielą”. To jest tragiczne uważam i myślę, że również zadaniem posłów jest, żeby (…) załatwić żeby 
PAKS się znalazł, bielski PAKS żeby się znalazł w sieci, bo to naprawdę dramat dla ludzi będzie; będą ludzie 
umierać, krótko mówiąc. Już nie, że pomoże się im leczyć czy nie, tylko będą umierać, bo przy tych 
schorzeniach to się umiera po prostu. I dlatego, generalnie oceniając pozytywnie – uważam – sprawę 
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sieci, to trzeba jednak tam korekty pewne zrobić, bo jak powiedziałem nie może „dziecka z kąpielą wylać”.  
To jeżeli chodzi o sieć. 

Natomiast sprawa smogu to jest sprawa, którą ja już po raz enty to mówię, że wszyscy zaczynają bić pianę 
polityczną z powodu smogu. Piszą, każdy sobie pisze co chce, mówi co chce naprawdę, tylko (…) tych  
co ze smogiem chcą walczyć to jest bardzo mało. Wszyscy tylko biją pianę polityczną. Jeśli nie będzie 
zakazu sprzedaży flotów i mułów, jeśli nie będzie zakazu sprzedaży produkcji pieców poniżej piątej klasy, 
to ze smogiem się nic nie zmieni. W Bielsku-Białej 50% (…) smogu to jest tło z okolicznych miejscowości. 
Palą wszyscy flotami, wszyscy miałem. A ja mam jeszcze ostatnie sygnały, jeszcze lepsze – i tutaj prośba, 
ale nie wiem, do Pani Poseł, do mediów nawet, żeby Państwowa Inspekcja Handlowa się tym zajęła – 
mam sygnały i to nie jeden i nie dwa, że groszek, który jest niby ekologiczny, wymieniamy te kotły, jest 
tak zanieczyszczony właśnie mułem, flotami – biznes kwitnie po prostu – że jest gorszy jak normalne 
spalanie; ten groszek, który jest sprzedawany w tej chwili na składowiskach węgla. Świństwo się 
sprzedaje, a nie groszek czysty po prostu. I tu jest problem, że jeśli nie załatwi się legislacji na szczeblu 
centralnym, czyli zakazu sprzedaży flotów i mułów, i pieców, jak powiedziałem [poniżej] piątej klasy, to nic 

się nie zmieni. My sobie możemy tutaj mówię tysiąc banerów, 15 tys. masek rozdać – walczymy  
ze skutkami, a nie z przyczynami. Jeśli tam nie będzie „na górze” woli politycznej, żeby wreszcie zrobić 
porządek, tak jak na przykład w Czechach to zrobiono, to my „na dole” sobie możemy tutaj robić; to efekt 
jest prawie żaden przy ogromnych nakładach finansowych i pracy ludzi. I ta sprawa powinna naprawdę 
znaleźć swoje ujście. 

Sprawa Lipnika – nie chcę komentować. Jeśli Pani Poseł chce się włączyć, to się bardzo cieszę, tylko 
bardzo bym powiedział żeby konkretnie się włączyć, bo to, co się dzieje w Lipniku to jest nie do przyjęcia; 
to jest nie do przyjęcia. Pani Poseł nie była na poprzedniej sesji, to nie wie oczywiście. Nie możemy się 
zgodzić się publikowaniem ulotek kłamliwych, ordynarnych, po prostu, które (…) są nieprawdziwe, 
kłamliwe. Nie wiem o co chodzi. Czy chodzi o załatwienie problemu czy o podburzanie ludzi. Tak żeby  
ta sprawa była jasna. Ten problem znamy bardzo dobrze, ale niestety nie ma dialogu z tamtej stron.  
Nie ma dialogu – i tutaj mówię to bardzo wyraźnie. Myśmy poświęcili bardzo dużo czasu, energii i spotkań 
z mieszkańcami, z Radą Osiedla, ale niestety w tej chwili te działania, które tam poszły – jestem 
zaskoczony nawiasem mówiąc tymi działaniami – ale to nie sprzyjają pozytywnemu rozwiązaniu tego 
problemu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Pani Poseł chciała się odnieść – bardzo proszę – i zaraz potem Pani Radna.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Mirosława Nykiel 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja chciałam dodać, bo rzeczywiście nie wspomniałam, mówiłam ogólnie o sieci szpitali i o tych 
niepublicznych, że nie zostały włączone. Oczywiście zaprosiłam wszystkie z naszego terenu, w tym PAKS,  
i był Pan Buszman, zabierał głos na Komisji, były wszystkie placówki, które nie są przewidziane do tej 
sieci, zaproszone na posiedzenie, ale tak jak Państwu mówię – dlatego podnoszę ten problem tutaj –  
nie było żadnej wiążącej odpowiedzi, scedowano wszystko na ten czerwiec, że będzie dopiero informacja. 
Tak że to, co Pan powiedział, ta troska właśnie o zdrowie mną kieruje, że o tym mówię.  

Co do smogu, jak Pan wie od lat działam w energetyce i rozumiem energetyczne potrzeby kraju, ale 
równocześnie wiele przepisów, które zostało wprowadzone już po zmianie Rządu, dotyczących choćby 
odnawialnych źródeł energii naprawdę niepokoi. I tutaj nie jestem gołosłowna, to można spojrzeć jak 
zahamowano proces odnawialnych źródeł energii i całych spektrum działań, które by wychodziły naprzeciw 
też tutaj temu czystemu powietrzu – bo akuratnie te tematy zgłębiam i znam, dlatego chciałam tutaj 
powiedzieć, że to nie jest z mojej strony bicie piany polityczne, bo taką uwagę też usłyszałam. Nie traktuję 
tego personalnie, ale chcę podkreślić ten temat. 
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Jeśli chodzi o Lipnik to od dosyć dawna zwracają się do mnie mieszkańcy i staram się odpowiadać na ich 
potrzeby, dlatego zwracam na to uwagę; bo nawet jak nie jestem na sesji, to proszę mi wierzyć,  
że odsłuchłam ostatnią sesję, jest tutaj nagrywane wszystko i wiem o czym mówimy i trzymam rękę  
na pulsie. Jestem na bieżąco z tymi tematami, ale one nie są jeszcze rozwiązane i wiem z jakich względów. 
Wiem, że to nie leży tylko po stronie tutaj pracowników czy…  

Panie Prezydencie pozwolę sobie tylko jeszcze tutaj na końcową już uwagę, że myślę, żeby był dialog  
to muszą być dwie strony chętne. Jeśli rzeczywiście nie ma z tamtej strony i nie zapraszają – bo ja też nie 
byłam zaproszona na to ogólne spotkanie, kiedy byli, mimo że było posiedzenie sejmu, pewnie bym nie 
wzięła udziału wówczas, ale nie byłam zaproszona – to zawsze można też drugiej stronie zaproponować.  
I o to apeluję, żeby nie było tutaj takiego: my, wy, oni, coś tam, tylko wyciągnąć rękę do tego dialogu.  
I o to chciałam zaapelować. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Poseł. 

Najpierw prośba techniczna – od można powiedzieć mieszkańców miasta – w stosunku do firmy 
prowadzącej obrady, mamy zgłoszenia, że są jakieś zakłócenia w transmisji. To tyle. Chciałem już – 
pewnie Pani Radna, Pani doktor też do tego nawiąże – chciałem tutaj i to, co mówiła Pani Poseł i Pan 
Prezydent, poprzeć bardzo głęboko: Sprawa PAKS-u to jest istotny, żywotny interes mieszkańców naszego 
miasta i tak jak mówimy nie chcemy tego politycznie wykorzystywać. Dlatego ja oczekuję, że być może 
Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotują na następną sesję jakąś uchwałę, bo uważam,  
że w dążeniu do tego, aby PAKS był w tej nowej sieci szpitali, wszyscy jesteśmy zgodni.  
I bezpieczeństwo zdrowotne w naszym mieście, zwłaszcza w dobie, kiedy choroby serca i zawały  
są częstym powodem śmierci, nie możemy tego pozostawić bez walki do końca. Ta sieć jeszcze ostatecznie 
nie jest stworzona. Myślę, że to jest taki moment i mam nadzieję, że Klub Prawa i Sprawiedliwości 
przygotuje taką uchwałę intencyjną do Pana ministra zdrowia. Bardzo chętnie ją poprzemy, co do kształtu 
oczywiście możemy dyskutować, ale myślę, że wszystkim na tej zali zależy na tym tak samo. I dlatego 
myślę, że bardziej zasadne będzie, jeżeli to złoży Klub partii rządzącej, bo zawsze partia opozycyjna (…) 

może być podejrzewana o – jak to tu już dzisiaj padło – „polityczne bicie piany”, a sprawa jest bardzo 
ważna. 

Ad vocem pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pani Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję za głos. 

Odzywam się do Państwa jako lekarz kardiolog praktykujący w Bielsku-Białej. Chciałam się podpisać pod 
tym, co mówił Pan Prezydent. Oczywiście PAKS-y powstały na naszym terenie już dawno. Ta współpraca 
nie zawsze była łatwa, natomiast już ukształtowaliśmy na co dzień tak, żeby o pacjenta z zawałem zadbać 
dobrze. I są dwie rzeczy, troszkę statystyki na początek. 

To, że najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, w Bielsku-Białej są choroby układu krążenia to Państwo 

wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłam i powikłania miażdżycy trzeba leczyć. Faza wczesnoszpitalna jest 
na rewelacyjnym poziomie w Europie, jesteśmy w czołówce, jesteśmy liderami i to się stało za tym jak Pan 
prof. Buszman utworzył pewną… (…) – nie tylko Pan prof. Buszman, bo to chodzi o południową Polskę, ale 
i Polskę północną – utworzyła się sieć (…). 

Co do tego, czy to powinny być szpitale tylko załatwiające pacjentów z ostrym zawałem czy jeszcze 
dbające o inne schorzenia – niewydolność serca czy migotanie przedsionków, inne różne schorzenia –  
to można dyskutować, myślę że to jest do dogrania. Niemniej jednak co się teraz stało: Przez około rok, 
kiedy zaczęto ograniczać kontrakty, przyjęcia pacjentów w naszym Bielsku, termin na planową 
koronarografię to jest proszę Państwa październik 2018. To jest dramat. Ja to mówię z tego miejsca,  
bo mam taką możliwość; gdybym nie była radną to pewnie bym takiej możliwości nie miała. Ale moi 
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pacjenci w tej chwili już pytają, bo kiedyś, jeżeli pacjent miał wskazania, to kierowaliśmy od razu, 
dzwoniliśmy do kolegów mówiliśmy, jakie są wskazania medyczne. Teraz już kuluarowo wiem, że niektórzy 
posłowie z partii rządzącej pojawili się w PAKS-ie i kwestionowali wskazania medyczne, mając jedynie tylko 
wiedzę zasłyszaną z tabloidu, żadnej wiedzy medycznej; bo oni ani nie mają kompetencji, że te stenty 
są wszczepiane niesłusznie i komu, i po co, i na co. Ja zawsze zadaję pytanie, jeżeli pan poseł czy ktoś  
z jego rodziny miał zawał, to czy też by zadawał to pytanie, bo ja z takim pytaniem się borykam na izbie 
przyjęć, kiedy przyjeżdża młody pacjent, nie jest obciążony kardiologicznie, ja muszę wykonać  
7 telefonów, czy jechać do Ustronia czy do Ochojca, czy do Bielska-Białej, bo ciągle słyszę,  
że są ograniczone kontrakty. Oczywiście troszkę się to zmieniło, bo wiem, że rozmowy trwają.  

Natomiast jeszcze odnośnie prywatnej służby zdrowia. Z mojej statystyki, takich informacji ogólnopolskich 
wynika, że 11% pacjentów jest załatwionych w prywatnych placówkach służby zdrowia. Ci ludzie, 
właściciele klinik zabrali niejednokrotnie wielkie kredyty w państwie w miarę stabilnym, pobudowali  
te szpitale, nie zawsze mieli kontrakty, działają też na rynku prywatnym i oni też jakby dają naszym 
pacjentom możliwość leczenia w trochę lepszych warunkach niż szpitale publiczne. Owszem, źle się też 

stało, że te placówki prywatne brały procedury krótkoterminowe dobrze płatne, a szpitale publiczne 
czasami musiały leczyć powikłania w tych klinikach. Więc to jest (…) taki problem jakby w dwie strony.  
I tutaj już pozapartyjnie, zupełnie jako lekarz…”. 

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

„Dziękujemy Pani doktor.  

Ograniczenie czasowe jest przy ad vocem.”. 

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

„Czyli nie mogę się wypowiedzieć do końca? 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo proszę. 

Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Pani Radna nie chciałbym żeby Pani się na mnie obraziła, ale 3 minut, czyli trzy razy tyle, a sprawa jest 
ważna. Więc tylko chciałem prosić o zmierzanie do końca. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja postaram się zmieścić w tym czasie – bo wchodzimy teraz na debatę na poziomie parlamentarnym,  
a nie samorządowym, więc tu są zupełnie dwie inne kwestie. Chciałbym tu zaznaczyć do Pani Poseł, 
żebyśmy nie zapominali o tym, że ten problem – tak jak Pan Prezydent powiedział – jest od wielu, wielu, 
wielu lat. Też bym mógł zadać [pytanie], ile – Pani pyta teraz – ile Rząd dopłaci a ile dopłacił przez 
ostatnie 10 lat itd. Ale nie wchodźmy w tą dyskusję, bo tutaj nic dobrego z tego nie wyniknie. Chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że tak samo tworząc prywatny biznes można było budować pełne szpitale, a nie tak 
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jak Pani doktor powiedziała, że prywatna służba zdrowia wybierała dobrze płatne procedury i tylko tym się 
zajmowali. 

Mam świadomość, jestem członkiem Rady Społecznej szpitala w Bielsku-Białej, jakie są problemy właśnie  
z prowadzeniem pełnej, szerokiej działalności, tam gdzie mamy izbę przyjęć, gdzie trzeba się zaopiekować 
pacjentem od samego początku. Problemem (…) w systemie było właśnie to takie wybieranie rodzynek  
z tortów i ja robię tylko tą procedurę, na której bardzo dobrze zarabiam i nic więcej, a wszystko inne 
wrzucam do szpitali publicznych. W tej chwili trwają prace nad tym, żeby to ustabilizować i poprawić  
tą sytuację. Jakby system jest otwarty, nikt nie mówi, że tylko państwowa służba zdrowia może być 
wciągnięta do sieci szpitali; są określone reguły. Jeżeli ktoś prowadził szpital pełnoprofilowy z izbą przyjęć 
itd., itd. (….), może być w tą sieć wciągnięty. Nikt nie mówi o tym, czy ten szpital jest państwowy, 
prywatny, samorządowy czy jakikolwiek inny. Tak jak mówię, to jest dyskusja nie na dzień dzisiejszy.  

Dziękuję serdecznie i liczę na to, że te działania trochę poprawią i ustabilizują sytuację finansową naszego 
miejskiego szpitala w Bielsku-Białej połączonego ze szpitalem onkologicznym. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Myślę, że ten temat jeszcze będzie wracał na posiedzeniu naszych sesji, bo jest po prostu dla nas 
wszystkich bardzo ważny.”. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lutego 2017 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2016 roku (według stanu  
na dzień 31 grudnia 2016 roku) 

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

„Szanowny Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 5 i jest  
to sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia (…) [2] lutego 2017 r. z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2016 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2016). 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

regularne sprawozdanie z wykonania uchwał Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie w cyklach 
półrocznych. Tym razem II półrocze minionego roku, a skoro drugie półrocze, de facto sprawozdanie jest 
sprawozdaniem całorocznym, gdyż realizatorzy poszczególnych zadań do treści opisanych w I półroczu 
dopisują te w drugim, w związku z czym nie trzeba się cofać. Można z tego dokumentu wyczytać  
o sposobie (…) realizacji wielu zadań publicznych w naszym mieście. Jest to obszerny dokument. Na około 
140 stronach opisujemy realizację uchwał w czterech segmentach. Najobszerniejsze z nich to oczywiście 
uchwały podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w latach 97-2015, które dalej są w mocy  
i są realizowane. Później w części drugiej to są uchwały podjęte w ubiegłym roku, które już od razu 
musiały też mieć jakiś wymiar realizatorski. I żeby materiał był kompletny, w części trzeciej jest całoroczne 
sprawozdanie Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z realizacji Gminnego programu profilaktyki  
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i rozwiązywania problemów alkoholowych. I w części czwartej jest sprawozdanie Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej z realizacji programu uchwalonego w swoim czasie przez Wysoką Radę, 
wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – jest to oczywiście 
sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z tego programu w roku minionym. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja mam jedno pytanie do Pana Wiceprezydenta Kamińskiego – zresztą to, co już zadałam wczoraj  
na Komisji Budżetu – bo na stronie 99 tego sprawozdania jest z uchwały numery VII/321/2016  
z 26 kwietnia 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych pomiędzy ulicą krakowską a torem kolejowym – i tutaj jest w następnej kolumnie: «obecnie 
procedura planistyczna jest na etapie konsultacji wewnętrznych Urzędu Miejskiego. Wykonawca w Biurze 
Rozwoju Miasta». I Pan Prezydent ma wiadomości o dalszych sprawach odnośnie tej uchwały, to proszę  
to przedstawić. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Panie Prezydencie zechce Pan się odnieść.”. 

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

„Pani Radna, 

ponownie jak wczoraj, informuję że to sprawozdanie było wykonywane na dzień 31 grudnia ubiegłego 
roku. Z tego powodu wiadomo na tamten dzień była ta informacja aktualna. Dzisiaj mogę już powiedzieć, 
że (…) zakończyliśmy prace procedur wewnętrznych i po tym jak członkowie Komisji Gospodarki i Ochrony 
Środowiska zapoznają się z projektem planu, będziemy następnie wysyłać projekt uchwały do uzgodnień  
i opiniowania odpowiednich organów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. 

Dodam, że opiniowały to sprawozdanie, przyjmowały do wiadomości wszystkie Komisje Rady Miejskiej 
poza Komisją Rewizyjną – wszystkie Komisje ją przyjęły.  
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Nie widzę dalej 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 jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji 

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

„Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, Druk Nr 510 – III wersja, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji. Projekt z inicjatywy w Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej, niemniej skonsultowany i uzgodniony z (…) wszystkimi Klubami Rady Miejskiej, jak również 
z Panią Radną niezależną. 

O przeczytanie albo przedstawienie bardzo proszę Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Pana 
Krzysztofa Jazowego.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Odczytam teraz projekt Rezolucji w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy reformacji. 

«Ewangelicy w Polsce są, choć znacząco mniej liczną niż katolicy, cenioną grupą wyznaniową. Wielokrotnie 
swoimi czynami dawali wyraz przywiązaniu do Sprawy Polskiej i Państwa Polskiego. 

W rozpoczynającym się roku odbędzie się wiele wydarzeń upamiętniających początek ruchu 
reformacyjnego. Obchody światowe rozpoczęły się 31 października zeszłego roku ekumenicznymi 
uroczystościami w Lund w Szwecji, w których udział wziął papież Franciszek. Warto również nadmienić,  
że rok 2017 został ustanowiony w województwie śląskim Rokiem Reformacji. 

Diecezja cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, której siedziba znajduje się w Bielsku-Białej, jest 
najliczniejszą w Polsce. Wierni wyznania ewangelickiego odegrali znaczącą rolę w budowie i rozwoju 
naszego miasta, bez ich obecności obraz Bielska-Białej byłby niepełny. Ich dziełem są nie tylko kościoły, 
ale także szkoły, szpitale, kamienice i fabryki. Wśród wielu zasłużonych naukowców, fabrykantów  
i działaczy społecznych związanych z Bielskiem i nie tylko należy wymienić przede wszystkim: bpa Juliusza 
Bursche, Theodora Sixta, Gustawa Molendę, Karola Zipsera czy małżeństwo Adama i Marii Węgertów. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej poprzez swoją uchwałę pragnie życzyć wszystkim członkom Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego uroczystych i pełnych duchowego przeżycia obchodów jubileuszu 500-lecia 
Reformacji.». 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest podjęciem uchwały… 

O przepraszam Pan Prezydent. Nie zgłosił się Pan.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zgłosiłem się, tylko…”. 

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

„Nie wyświetliło się.”. 

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

„Pan nie dopuszcza do głosu, Panie Przewodniczący.”. 

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

„Panie Prezydencie, przy tej uchwale nie chciałbym akurat wchodzić w takie dyskusje. Wie Pan, że zarzut 
był całkowicie bezpodstawny. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja myślę, że tu jest – nie chcę o meritum mówić, natomiast myślę, że tutaj jest kilka poprawek 

potrzebnych chyba w tej uchwale, jeśli ma już być.  

500-lecia nie rocznicy, tylko 500-lecia Reformacji, bo nie może być 500-lecia rocznicy Reformacji; 500-lecia 
Reformacji. Rocznicy – jest niepotrzebne to słowo w tytule tutaj. Znaczy nie niepotrzebne, tylko złe jest, 
błędne jest po prostu. I to jest jedna sprawa. 

W uzasadnieniu – mam uwagi do tego uzasadnienia, bo tak: jest jeden błąd tutaj w nazwisku Państwa 
Wegertów; Pani Maria Wegert żyje notabene, jest najstarszą mieszkanką Bielska-Białej w tej chwili. 
Natomiast wśród wielu zasłużonych naukowców – i są tu wymienieni enumeratywnie ludzie – ja się nie 
podejmuję opiniowania, ale nie wszyscy z nich byli fabrykantami, ci wymienieni, działaczami społecznymi 
po prostu i naukowcami. Więc na coś się trzeba zdecydować po prostu – albo wymieniamy fabrykantów, 
działaczy społecznych i naukowców, albo wymieniamy nazwiska, bo tak to troszeczkę to się kłóci ze sobą 
po prostu, pomijając ten błąd tutaj w nazwisku. Znaczy takie uwagi formalne mam do tego po prostu.”. 

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

„Tak Panie Prezydencie. 

Czy to są wszystkie uwagi, czy jeszcze?”. 

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

„Nie wszyscy z tych, co tutaj wymienieni są byli naukowcami, fabrykantami czy działaczami społecznymi. 

I Państwo Wegertowie to przez „e” się pisze. Też jest sprawa żyjących, czy się upamiętania – nie wiem.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. 

Panie Prezydencie, czy to wszystkie uwagi?”. 

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

„I pytanie też «Zobowiązać Prezydenta Miasta». Myślę, że każda uchwała Rady Miejskiej jest publikowana; 
każda uchwała Rady Miejskiej jest publikowana przecież, dlatego nie wiem, dlaczego w tej uchwale 
specjalnie zobowiązać prezydenta. A w tamtych się nie zobowiązuje prezydenta, w innych uchwałach?”. 

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

„Ja odpowiem na wszystkie pytania, tylko czy już Pan zgłosił wszystkie uwagi, Panie Prezydencie?”. 

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

„Tak.  

Dziękuję.”. 

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

„Po pierwsze jestem zaskoczony, że zwlekał Pan tak długo z tymi uwagami, bo nawet, jeżeli są zasadne,  
to myślę, że bardziej taktowne byłoby zgłaszanie w czasie prac Komisji, bo ta uchwała przecież jest  
w obiegu już bardzo długo. Ale skoro tak – i Pan Prezydent ma uwagi – to trudno Radzie się nie liczyć  
z Panem Prezydentem. 

W takim razie bardzo proszę o przedstawienie swojej wersji tego stanowiska, tak aby Rada mogła się  
z tym zapoznać. I mam taką propozycję w takim razie, że przesuńmy ten punkt do punktu 26a – i bardzo 
proszę, aby Pan Prezydent w trakcie trwania sesji, wraz ze swoimi służbami, być może w porozumieniu  
z historykami, po prostu przedstawił taką propozycję, która Pana zdaniem nie budzi zastrzeżeń. Ta została 
uzgodniona między Klubami Radnych, w tym z Pańskim Klubem i (…) trochę jestem zaskoczony,  
że dopiero na sesji takie uwagi – zwłaszcza w subtelnej, co tu nie mówić sprawie – Pan Prezydent zgłasza. 
W związku z tym propozycję wypada mi przegłosować. 

Kto z Państwa Radnych jest za przesunięciem punktu aktualnie omawianego do punktu 26a? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Ko się wstrzymał? Dziękuję. 

Punkt zgodnie – z uchwałą Rady Miejskiej – został przesunięty. 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o załatwienie tego tematu, a my przechodzimy…”. 

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

„Sekundę, sekundę Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący, tylko ja nie wiem, czy to ja mam… Ja zgłosiłem swoje uwagi. Przecież ja nie jestem 
projektantem tej uchwały, ja tylko zwróciłem uwagi. Teraz albo Państwo uznają te uwagi, albo nie  
po prostu.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, bo sytuacja jest taka: albo głosujemy wbrew Pana stanowisku, zgodnie  
ze stanowiskiem Pana Klubu – bo rozmawiacie chyba ze sobą, tak mi się wydaje – albo ustalamy wersję, 
która zadowala wszystkich. Mamy na to czas, zgodnie z propozycją – zresztą ona już jest przegłosowana – 
i prosimy Pana Prezydenta, aby… Jest to istotna, zwłaszcza dla Wnioskodawców sprawa, aby  
ją potraktować poważnie. Jesteśmy po głosowaniu, nie udzielam w tej chwili już w tym punkcie głosów, 
wrócimy do tematu w odpowiednim punkcie porządku obrad.”. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej na 2017 rok 

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

„I w tej chwili przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 7, Druk Nr 518: Podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
na 2017 rok. 

Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie krótkie.”. 

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

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

plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok jest w pełni kompatybilny z postanowieniami Regulaminu 
Komisji Rewizyjnej. Zakłada w szczególności, iż Komisja Rewizyjna podejmuje czynności stałe realizowane 
w ciągu roku, w tym: 
▪ opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego, jak również sprawozdania finansowego miasta 
Bielska-Białej za 2016 rok, 

▪ opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej za 2016 rok, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 

▪ przesyłanie wniosków w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
▪ jak również przeprowadzanie z własnej inicjatywy wszelkiego rodzaju kontroli, w tym kontroli zleconych 

w zakresie wskazanym przez Radę Miejską Bielska-Białej. 

To jest taki przykładowy, szczegółowy plan. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia 
mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części 
wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 

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

„Szanowni Państwo,  

ponieważ kolejny punkt porządku obrad dotyczy, potocznie mówiąc, budżetu obywatelskiego, a mnie  
i myślę wszystkim Radnym zależy żeby maksymalizować ilość uchwał podejmowanych jednogłośnie – 
wiemy co zgłaszał Pan Przewodniczący Klubu Ruśniak, że pewne rzeczy są niedomówione i myślę,  
że warto pochylić się jeszcze nad tą sprawą, ale żeby to załatwić formalnie potrzebujemy chwilę czasu. 
Dlatego proponuję, bo już kolejnej przerwy nie będzie, więc zarządzam przerwę 20-minutową, a w sprawie 

tej uchwały bardzo proszę o spotkanie Pana Prezydenta i Szefów Klubu Radnych. 

Dziękuję. 

20 minut przerwy.2”. 

 

_______________________ 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

Szanowni Państwo wznawiam obrady po przerwie.
3
 

Po uzgodnieniach Klubowych, razem z Panem Prezydentem nie udało się jeszcze dojść do ostatecznego 
porozumienia w sprawie uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego. Dlatego proponuję Szanownym 
Radnym zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad i wprowadzenie na najbliższą sesję, oczywiście 
gdzie już ta uchwała, jak uzgodniliśmy wspólnie, będzie podjęta. 

W takim razie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została jednogłośnie zdjęta z dzisiejszego porządku obrad.”. 

 
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, punkt numer 9, Druk Nr 520, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2017. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

 

                                                 
2 Godz. 12.07. 
3 Godz. 12.58. 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

tą uchwałą (…) proponuje się wprowadzić do budżetu następujące zmiany, a mianowicie: 

▪ Wprowadzić do budżetu środki, które uzyskał MZD (…) od firmy ubezpieczeniowej z tytułu 
bezwarunkowej gwarancji z przeznaczeniem tych środków na wykonanie naprawy ulicy księdza Brzóski. 

▪ Kolejna zmiana związanych jest z kolei z MZK – wynika to z wpłaty nadwyżki środków obrotowych  
za rok ubiegły z wnioskiem o przeznaczenie tych środków na zakup wózka widłowego. 

▪ W zakresie „Pomocy społecznej” również uzyskano odszkodowania, jak i z tytułu firmy 
ubezpieczeniowej, jak również środki dla MOPS-u w związku z realizacją projektu „Efektywniejsze 
usługi opiekuńcze”. 

▪ Odszkodowanie dotyczy również pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – chodzi tu o projekt 
„Internet oknem na świat” z przeznaczeniem na realizację tego zadania. 

▪ Kolejna zmiana dotyczy działu „Rodzina”, gdzie w związku z otrzymaniem darowizny proponuje się 
przeznaczyć te środki zgodnie z wolą darczyńcy na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy. 

▪ Z kolei w zakresie działu 900, w związku z zawarciem umowy  grantowej w ramach projektu „Polsko-
Norweska platforma współpracy dla poszanowania energii klimatu” wprowadza się do budżetu środki  
w wysokości 50 000 zł.  

▪ I kolejny punkt dotyczy zwiększenia wydatków na łączną kwotę 981 150,35 zł, w tym  
z przeznaczeniem dla MZK kwoty 369 000 na budowę parkingu dla samochodów. 

▪ Na „Bezpieczeństwo publiczne” 106 250, w tym na remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 
– to jest zabytkowa strażnica – na modernizację systemu wczesnego wykrywania, alarmowania, czyli 
 5 syren alarmowych  

▪ Dla „Oświaty” – chodzi tu o zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych”. 

▪ Na zwiększenie udziału własnego, ponieważ po ocenie formalnej okazało się, że część wydatków przez 
instrukcję zarządzającą uznano jako wydatki niekwalifikowane i musimy zapewnić te środki.  

▪ Dla „Pomocy społecznej” na zwiększenie wydatków na zwiększone etaty w domach pomocy społecznej.  

▪ Jak również darowizna z lat ubiegłych dla hospicjum, którą oczywiście trzeba przeznaczyć z zgodnie  
z wnioskiem o darczyńców.  

▪ W zakresie „Rodziny” darowizna na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z konkretnym 
przeznaczeniem.  

▪ I w „Gospodarce komunalnej” i „Ochronie środowiska” na kompleksowy program ochrony środowiska, 
tzw. niska emisja – chodzi o zwiększenie środków z uwagi na to, że istnieje możliwość wykonania 
większej liczby wymiany pieców i uzyskania dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, wobec tego zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych. 

▪ Jak również na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i te środki proponuje się 
przeznaczyć ze zwiększenia deficytu, którego źródłem pokrycia są planowane wolne środki.  

▪ W zakresie projektów, które dotyczą środków unijnych, zmiany są zawarte również w załączniku,  
na wydatki i programy finansowane z udziałem tych środków. 

▪ I w zakresie zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny – zmiany również w zakresie dotacji, 
jak również ogólnej kwoty przychodów i kosztów tego zakładu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad projektem uchwały w tej wersji głosowała Komisja Budżetu Strategii Rozwoju 
Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Samorządności – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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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 punkt numer 10, Druk 521, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2017. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa,  

ta uchwała dotyczy dwóch punktów, mianowicie: 

▪ pierwszy punkt to przeniesienie środków z działu „Administracja publiczna” – są to środki Rady Osiedla 
zgodnie z ich wnioskami do odpowiednich działów; 

▪ i drugi punkt dotyczy środków, które ma w swojej dyspozycji Środowiskowe Centrum Pomocy – chodzi 
tu o przeniesienie środków na realizację projektu „Dziecko. Rodzina. Przyszłość.”. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu, 
Bezpieczeństwa i Samorządności (…) oraz Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego – opinie  
są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
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 punkt numer 11, Druk 522: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
z dnia 20 grudnia 2016 r., tj. Wieloletniej prognozy finansowej. 

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

„Proszę Państwa,  

ta uchwała oprócz oczywiście zmian ogólnej kwoty dochodów i wydatków, jak również przychodów, 
zawiera skutki tych zmian, które były w uchwale w sprawie zmian budżetu. Dotyczy to tych przedsięwzięć 
wieloletnich, które również są ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej, jak również są jeszcze inne 
zmiany, m.in.:  

▪ jest połączenie dwóch zadań – „Aktywne przestrzenie”; był etap II i III i połączone to jest w jedno 
zadanie z uwagi na to, że jest planowane otrzymanie dofinansowania na ten cel i jest konieczne, jakby 
kumulacja tego zadania w jedno zadanie; 

▪ oprócz tego są jeszcze zmiany w zakresie budownictwa komunalnego, gdzie proponuje się tutaj 
zwiększenie środków na lata 2018-2019. Chodzi o to, żeby można było to jedno zadanie inwestycyjne 
jako jedno zamierzenie potraktować, budowę 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulicy 
Wapiennej, ulicy Solskiego; 

▪ zmiana dotyczy również środków z (…) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
„Rozwój zrównoważonego transportu”, gdzie wydłuża się okres realizacji tego przedsięwzięcia na rok 
2018, i w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy i stosowne zmiany związane z tym 
zadaniem; 

▪ jak również zmiany, o które wnioskował Miejski Zarząd Dróg, m.in. w zakresie dokumentacji 
przyszłościowej i budowy parkingów. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały obradowała (…) Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego – opinie są 
pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części  
oraz gruntów związanych z muzeami 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12.  

Szanowni Państwo pozwolę sobie przekazać prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.4”. 

 

                                                 
4 Godz. 13.06. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Jesteśmy w punkcie (…) 13. 12 – przepraszam – podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów związanych z muzeami. Druk Nr 509. 

Proszę bardzo o przedstawienie uchwały.”. 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

projekt uchwały dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów 

związanych z muzeami. Ze zwolnienia tego będą mogły korzystać muzea, które działają na podstawie 
statutu lub regulaminu uzgodnionego z ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i znajdują  
się w wykazie muzeów prowadzonym przez tego ministra.  

Zwolnienie to będzie udzielane jako pomoc operacyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku. Pomoc ta jest 
obliczana w odniesieniu do kosztów bieżącej działalności. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.: 
koszty operacyjne – w szczególności wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, oprogramowania, sprzętu, 
koszty promocji, koszty personelu, koszty usług doradczych. Kwota pomocy nie może przekraczać 
poziomu, który jest konieczny by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie.  

Warunkiem dopuszczalności udzielenia tej pomocy jest zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na 
formularzu, który stanowi załącznik do tej uchwały. Uchwała nie podlega notyfikacji przez Komisję 
Europejską, jak również nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik Skoczeń. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego – i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Proszę bardzo o głos prosi Pani Barbara Waluś.  

Proszę bardzo Pani Radna.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja mam pytanie: Jakich to muzeów będzie dotyczyło to zwolnienie, jeżeli złożą wniosek? Czy to są muzea 

prywatne czy państwowe, jaki status mają?  

Dziękuję.”. 

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

„Proszę uprzejmie o odpowiedź.”. 
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Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Z tego, co w tej chwili wiemy, to są muzea, których statut lub regulamin jest uzgodniony z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i znajdują się w wykazie tych muzeów prowadzonych przez tego 
ministra – można je znaleźć w BIP-ie. Z naszych informacji wynika, że w tej chwili kwalifikują się do tego 
zwolnienia dwa muzea: jest to Prywatne Muzeum Broni Pancernej i Militariów, i Muzeum Fiata 126p.  
To są muzea, które mają uzgodniony regulamin z ministrem.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Jak wspomniałem, ta uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu pozytywnie. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie 19 głosami Radnych.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 504, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały. 

Bardzo proszę – Pani Barbara Gajewska.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

na wstępie chciałam zgłosić korektę w uzasadnieniu do uchwały, po wczorajszej Komisji budżetowej, 
polegającą na tym, aby wykreślić z uzasadnienia w czwartym akapicie ostatnie zdanie informujące  
o wysokości stawki żywieniowej w Żłobku w roku ubiegłym. 

Projekt został przygotowany w celu uaktualnienia dotychczasowej uchwały. I jeśli chodzi o miesięczną 
odpłatność za pobyt dziecka – proponujemy pozostawić na niezmienionym dotychczasowym poziomie. 
Ustawa również obliguje do określenia maksymalnej górnej opłaty za wyżywienie, która aktualnie wynosi  
6 zł – i tutaj proponujemy tą granicę przesunąć o 1 zł do kwoty 7 zł.  

Proponujemy również rozszerzyć grono uprawnionych do 50% ulgi w opłacie za pobyt, od posiadaczy (…) 
karty „Rodzina+”.  

Informuję, że uchwała została poddana konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i nie wpłynęła żadna 
uwaga. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej – zaopiniowała 
ją pozytywnie oraz Komisja Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego – również pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

(…) Przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta głosami (…) 18 Radnych.”. 

 
Ad 13a 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 

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

„Przechodzimy do punktu numer (…) 13a – wprowadzonego pod dzisiejsze obrady – Druk Nr 525,  
tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

Proszę bardzo – Pani Barbara Gajewska w imieniu Pana Prezydenta. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

jak co roku otrzymaliśmy w roku bieżącym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Jest to kwota 3 018 011 zł i jest ona niższa w stosunku do kwoty, jaką otrzymaliśmy 
w roku ubiegłym o 271 703 zł, ale to wynika z algorytmu, na to wpływu nie mamy.  

W załączniku do uchwały jest przygotowana propozycja zadań i podziału środków pomiędzy  
te poszczególne zadania. Zostało to uzgodnione i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  
i z Powiatowym Urzędem Pracy, realizatorami zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
również zostało to zaakceptowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej – zaopiniowała 
ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 19 Radnych.”. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 511, tj. podjęcia uchwały w sprawie kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały.”. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiam projekt uchwały dotyczący korekty wcześniejszej uchwały dotyczącej kryteriów naborowych. 
Te zmiany jak zawsze wynikają z (…) modyfikacji prawa, w tym przypadku też – już na to Państwu 
zwracałem uwagę, że dosyć często będziemy się pojawiać z modyfikacjami istniejących zapisów, właśnie 
przez to, że wprowadzane Prawo oświatowe dotyczy także innych niż szkoły obszarów. I ten obszar  
to właśnie tutaj przedszkola.  

W związku z tym, że zmieniły się kategorie dzieci wiekowych, które z jednej strony są zobowiązane  
do uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym, a dla innych jest to poszerzenie prawa do korzystania, 
przedstawiamy modyfikację tej uchwały, która pozwoli ten nabór do przedszkoli przeprowadzić. Przypomnę 
Państwu, że te kryteria, które dotyczą, z ustawy są niezmienne i samorząd może określić dodatkowe 
kryteria, które pozwalają we właściwy sposób ten nabór prowadzić w stosunku do tej, która (…) obecnie 
funkcjonuje. Dotyczy to zmiany kryterium właśnie wiekowego, ponieważ wszystkie dzieci od trzeciego  
do piątego roku życia mają prawo do wychowania przedszkolnego, a sześciolatki obowiązek – obowiązek 
rozumiany dla rodziców. W związku z tym ta modyfikacja punktów czy kryteriów, które my proponujemy, 
dotyczy właśnie w tej kategorii wiekowej. I w to miejsce wprowadzamy kryterium, którego wcześniej  
nie było, kryterium związane z miejscem wyboru przedszkola, które znajduje się w szkole obwodowej, 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, po to, żeby tą preferencję już potem ustawiać 
w kontekście budowania kolejnych roczników w szkołach.  

I taki projekt uchwały przedstawiam.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – zaopiniowała ją pozytywnie.  

Jednocześnie w załączeniu mamy oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej,  
że projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym i (…) informuje, że nie wpłynęły żadne  

– Pan Dyrektor informuje – że nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie w podejmowanej kwestii. Trzy związki 
zawodowe w zakresie oświaty zaopiniowały powyższą uchwałę pozytywnie, tj.: Związek Zawodowy 
Solidarność ’80, Związek Zawodowy Solidarność oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wniósł żadnych 
uwag do tej uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.”. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  
i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 15, tj. podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej – Druk Nr 512. 

Proszę bardzo – Pan Dyrektor Kaps.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta modyfikacja także jest związana ze zmianą Prawa oświatowego, z pojawieniem się nowych kategorii 
szkół od 1 września. I przy okazji konsultacji tego projektu uchwały z Nadzorem Prawnym proponujemy 
także wprowadzenie modyfikacji dotyczących nie samej zasady, tylko szczegółowych warunków jakby 
regulowania tych płatności dla uczniów.  

To zróżnicowanie polegałoby na tym, że uczniowie szkoły podstawowej otrzymują nagrodę rzeczową, 
uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – zwracam tu uwagę w stosunku  
do poprzedniego brzmienia, że mówimy już tylko o uczniach klas nie o gimnazjach. I określenie przedziału 
kwotowego w tym niższym poziomie i w wyższym – to jest ten wymóg dyskusji z Nadzorem Prawnym –  
i także, że przyznanie tego jednorazowego stypendium musi odbywać się w drodze decyzji 
administracyjnej. A więc program tego lokalnego wsparcia (…), który Państwo uchwalili we wrześniu 
zeszłego roku modyfikujemy o ten zapis dotyczący szczegółowych warunków po to, żeby być w zgodzie  
z Prawem oświatowym i z uwagami Nadzoru Prawnego, co do sposobu realizowania tego świadczenia.  

Taki projekt przedstawiam.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższy projekt opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – i zaopiniowała go pozytywnie oraz 
jest załączone oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty dotyczące skierowania komunikatem 
tego projektu uchwały do konsultacji społecznych. Nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie w podejmowanej 
kwestii. Wobec powyższego, że nie ma głosu w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  
w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 517, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalania opłat  
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę – również Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwałę dotyczącą tego obszaru podjęli Państwo na sesji 31 stycznia 2017 roku. Przed momentem 
publikacji tej uchwały Nadzór Prawny kilka uwag ustnie zgłosił do tego projektu, zwracając uwagę  
na pewne kwestie, powiedzmy dyskusyjne, dotyczące traktowania pewnych zapisów prawnych w sensie 
interpretacyjnym.  

Jednym z nich była kwestia podstawy programowej w przedszkolu, czy ona może być realizowana  
w kontekście 5 godzin; ale chodziło o zapis treści, właściwie taki, który nie powinien zdaniem Nadzoru 
Prawnego się pojawiać, bo to nie Rada Miejska określa tą podstawę programową, tylko minister,  
ale z drugiej strony kwestia dyskusyjna polegała na tym, że w niektórych kategoriach wiekowych  
ta podstawa programowa nie mogłaby być wyższa niż określona w uchwale.  

Drugą wątpliwością Nadzoru Prawnego – było to, o czym Państwu już też mówiłem (ustawa o finansach 
publicznych, która zobowiązuje nas do tego, żeby zmodyfikować tą uchwałę o opłatach, która też już 
funkcjonuje przecież od kilku lat) – jest to, że sześciolatki zostają zwolnione z odpłatności za przedszkole  
i państwo zaczyna tę grupę przedszkolaków subwencjonować. W związku z tym, ponieważ wcześniej była 

ta kategoria wiekowa w tej grupie, należało tą kategorię usunąć.  

I w sposób prawnie dopuszczalny zapis się znalazł w poprzedniej uchwale, że traci moc ta wcześniejsza 
uchwała, po czym okazało się, że z opinii Nadzoru Prawnego wynika, że nie możemy wpisać, że traci moc 
poprzednia uchwała, ponieważ ona z mocy ustawy przestała funkcjonować.  

Ponieważ te poprawki, które…, czy te poprawki, które zgłosił Nadzór Prawny, w żaden sposób nie 
wpływają na merytoryczny kształt uchwały ani nie zmieniają odpłatność, ani kategorii dzieci uprawnionych 
do ulg, ani innych, w dyskusji uznaliśmy, że te poprawki można uwzględnić bez żadnej straty czy ulgi dla 
tego jak to powinno brzmieć. Stąd taki projekt Państwu przedstawiam w miejsce tamtej, która nie została 
opublikowana, więc nie nadano jej biegu prawnego.  

Tyle Panie Przewodniczący.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższy projekt… – jest załączone do niego oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
o poddaniu projektu komunikatem do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz informacja, że nie 
wpłynęły żadne uwagi ani opinie w podejmowanej w kwestii, jak również Związek Zawodowy 
Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował…”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam Panie Przewodniczący, pozostałe też, tylko w dniu wczorajszym – nie zostały dostarczone, 
ale w terminie; tylko, że tak…”. 

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

„Rozumiem, że wszystkie Związki nie wniosły żadnych uwag i zaopiniowały pozytywnie ten projekt. 
Również Komisja Edukacji Kultury Rady Miejskiej oraz Komisja Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowały pozytywnie (…) projekt. 

Bardzo proszę (…), nie widzę uwag, kto z Państwa jest (…) za podjęciem tej uchwały? Przepraszam 

bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 514, tj.: podjęcia uchwały w sprawie kontynuowania zadania 
Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę – proszę bardzo Panie Naczelniku.”. 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę o podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.  

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zobowiązuje się do wniesienia na realizację zadania biblioteki powiatowej 
przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej w 2017 roku środków 170.000,00 zł – to jest kwota adekwatna 
to tego jak w ubiegłym roku.”. 



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

RM.0002.2.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 28 lutego 2017 roku 

 
 

Strona 40 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – i zaopiniowała ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przechodzimy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Kompleksowego programu ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 505, tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
"Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016". 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały. Bardzo proszę. 

Pan Michniowski – bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

na rok 2016 została podjęta decyzja o zaciągnięciu pożyczki na ten program na kwotę 750 tys. Ponieważ 
program jest rozliczony już i wyszło nieco mniej, w związku z tym musimy korektę taką wprowadzić  
do planów wieloletnich i ta korekta dała nam w tej chwili dokładnie kwotę 74 877,01 zł.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej – obie zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania…”. 
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Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Proszę?”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Co się stało? Nie usłyszałem.” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Wszystko dobrze.  

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program 
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 506, tj. podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania 
pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017". 

Bardzo proszę – Pan Pełnomocnik Zbigniew Michniowski. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

zgodnie z uchwałą, którą Rada podjęła, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 050 000, proszę  
o zmianę tej uchwały, gdyż w międzyczasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zmienił kryteria i założył, że spłata pożyczki może być w okresie dłuższym niż 4 lata.  

W związku z powyższym prosimy o podjęcie tej uchwały w takim brzmieniu, trybie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej – obie zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 21 Radnych.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, tj. podjęcie uchwały – Druk Nr 513 – podjęcia uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. 

Proszę uprzejmie – Pan Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

jak co roku w tym okresie czasu jest podejmowana uchwała przyjmująca Program opieki nad zwierzętami. 

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt i zapobieganiu bezdomności i zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom, zgodnie z tą ustawą został przygotowany projekt uchwały wprowadzającej 
Program opieki nad zwierzętami. Może pokrótce.  

Jeżeli chodzi o ten Program on jest podobny jak w latach poprzednich, z tym że nastąpiła zmiana  
w ustawie; została w ubiegłym roku rozszerzona sprawa – pamiętacie Państwo był problem z kotami 
wolno żyjącymi. Ustawa w tej chwili dopuszcza taką sytuację żeby po prostu w ramach opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami poddawać sterylizacji i kastracji koty wolno żyjące. Pozostałe praktycznie punkty 
w tym Programie nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego.  
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Zgodnie z tą ustawą zostało wystosowane pismo do Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Bielsku-Białej, jak i do 9 okręgów łowieckich o opinie. Te opinie z tych instytucji zostały 
zwrócone pozytywne. Ponadto wystosowano pisma przez pocztę elektroniczną do organizacji, które 
zajmują się opieką nad m.in. nad zwierzętami. Trzy takie organizacje odpowiedziały, tj.: Fundacja 
Aktywności Społecznej „Złote Łany”, Fundacja Pozytywnych Zmian i Stowarzyszenie dla Braci Mniejszych. 
Wszystkie te opinie były pozytywne. 

W związku z tym proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej – zaopiniowała 
ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przechodzimy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęta jednogłośnie, głosami 24 Radnych. 

Bardzo dziękuję. 

Przekazuję obowiązki prowadzenia obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.5”. 

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

„Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za pomoc i wsparcie.  

Kontynuujemy obrady.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 516 – II wersja, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia 
drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg został przygotowany projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi 
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Jest to odcinek drogi na działkach 19/33 i 50/1 w obrębie 
Hałcnów. Jest to (…) na odcinku od ulicy Taterniczej do granicy miasta z gminą Wilamowice. Ten odcinek 

                                                 
5 Godz. 13.30. 
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drogi nie miał kategorii drogi publicznej, w związku z tym prosimy o podjęcie tej uchwały w tym zakresie, 
zaliczenia tej drogi do dróg publicznych. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – (…) opinia jest 
pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/2031/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 10 października 2006 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu 
przez działkę ozn. dz. 129/2 i dz. 129/9-10 obr. 56 gm. kat. Dolne Przedmieście obj. Kw 61723  
na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników działek ozn. dz. 129/11 obr. 56 gm. kat. 
Bielsko Dolne Przedmieście obj. Kw 61732 

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

„Przechodzimy do punktu 22, Druk Nr 500, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu  
i przechodu przez działkę 129/2 i 129/9-10 w gm. kat. Dolne Przedmieście na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub użytkowników działek w Dolnym Przedmieściu obj. Kw 61732. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały ma na celu, że tak powiem, uporządkowanie. Uchwała została podjęta w 2006 roku  
w związku z prowadzonym wówczas postępowaniem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz 
najemcy. Ponieważ do tej sprzedaży nie doszło, utrzymanie w obrocie prawnym uchwały o ustanowieniu 
służebności do nieruchomości, która stanowi w całości własność Gminy, jest nieuzasadnione.  

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

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał?  

Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej _ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1242 

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

„Przechodzimy do punktu 23, Druk Nr 501, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 
384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej _ na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1242. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Ten projekt uchwały, Szanowni Państwo, dotyczy regulacji w trybie art. 209a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, czyli zbycie działki wokół budynku. Wszyscy współużytkownicy wieczyści gruntu,  
na którym usytuowany jest budynek, wyrazili zgodę na nabycie.  

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

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

„Dziękuję. 

Tu również Komisja branżowa – Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wydała opinię 
pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego wniosku o komunalizację 
nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 317/22  
o pow. 282 m2, położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Żywieckie Przedmieście, 
objętej księgą wieczystą BB1B/_______________ 

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

„Przechodzimy do punktu 24, Druk Nr 508: Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wojewody 
Śląskiego wniosku o komunalizację nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako działka 317/22 o pow. 282 m2, położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Żywieckie 
Przedmieście. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy uporządkowania stanu prawnego nieruchomości. Zdarzyła się sytuacja,  
że nieruchomość w większej części już jest własnością Gminy, natomiast przy wydawaniu decyzji  
w poprzednich latach przez pana wojewodę nieuwzględniona została ta działka, na której usytuowana jest 
część budynku. Chodzi tutaj o budynek przy ulicy Reymonta. W związku z tym, że tutaj nie ma możliwości 
nabycia przez Gminę tej działki, z mocy prawa proponujemy wystąpienie do pana wojewody z wnioskiem  
o nabycie przez Gminę tej nieruchomości na wniosek. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej  
przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4 

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

„Przechodzimy do punktu 25, Druk Nr 515: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
spółdzielczego (…) własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku 
położonym w Bielsku-Białej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4. Bardzo proszę o przedstawienie.”.  
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Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ten projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego. Mieszkanie znajduje 
się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”. Gmina nabyła to mieszkanie w drodze spadkobrania 
jako spadkobierca przymusowy.  

W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki (…) Miejskiej i Mieszkalnictwa 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 25a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego, innej stopy 
procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 25a, Druk Nr 524, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej  
w Bielsku-Białej przy (…) [Al.] Armii Krajowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz jej 
użytkownika wieczystego, innej stopy procentowej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Szanowni Państwo,  

w związku z nabyciem na własność prawa użytkowania wieczystego przez wieczystego użytkownika 
ustalona została cena nabycia. Wieczysty użytkownik zwrócił się z prośbą o rozłożenie tej należności,  
tej ceny zapłaty na raty. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ustalenia innej niż  
w ustawie stopy redyskonta weksli przy rozłożeniu na raty. Dotychczas kiedyś funkcjonowało to w formie 
uchwały na zasadzie uchwały generalnej. Jak wiemy Pan wojewoda stwierdził, że powinno to być 
indywidualnie, w związku z powyższym ten projekt uchwały przedstawiamy z prośbą o jej podjęcie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Dodam, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną na temat 
projektu tej uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Proszę bardzo, w imieniu Rady Miejskiej.”. 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną 
granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację 
ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej 

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

„26 punkt przed nami, Druk Nr 523, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką 
Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu 
weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Panie i Panowie Radni, 

przedstawiam Państwu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami 
Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającą na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury 
technicznej. Dodam też, że powierzchnia terenu objętego projektem planu wynosi 76 ha.  

Celem opracowania zmiany jest weryfikacja ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej. I tutaj (…)  
to jest tak naprawdę przeprowadzane w związku ze zmianą planów przedsiębiorstwa przesyłowego 
dotyczących przebiegu sieci energetycznej „Gwiezdna”.  
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Realizacja zmiany planu umożliwi pełniejsze wykorzystanie dla celów inwestycyjnych, terenów 
znajdujących się w strefach technicznych sieci infrastruktury. I dodam jeszcze, że Wojewoda Śląski,  
bo tutaj przypomnę, że Państwo podejmowaliście tą uchwałę 19 grudnia 2016 roku, natomiast Wojewoda 
Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 4 stycznia 2017 roku stwierdził naruszenie zasad sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nieważność uchwały w tej sprawie.  
W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego wskazał zakres naruszenia zasad sporządzania planu,  
tzn. brak wystarczających zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, a także brak ujednolicenia 
ustaleń miejscowego planu w tekście i na rysunku planu, co w konsekwencji może uniemożliwić wykonanie 
obowiązku ujednolicenia planu. 

W związku z powyższym Prezydent Miasta dokonał stosownych korekt poprzez ograniczenie zakresu 
zmiany dotyczącej infrastruktury technicznej, dokonał także zmiany w tekście i na rysunku planu, 
umożliwiając wykonanie obowiązku ujednolicenia planu. Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny  
i nie powodują konieczności ponowienia procedury planistycznej. 

W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia rocznicy Reformacji 

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

„Przechodzimy do punktu numer 26a, wprowadzonego dzisiaj w trakcie sesji, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji. Dokonaliśmy korekt w treści i bardzo proszę o odczytanie 
ostatecznej wersji przez Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej – Pana Krzysztofa Jazowego.”. 

 
Przewodniczący Klubu PO – Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący dziękuję. 

Tutaj po uzgodnieniu z Panem mecenasem chciałem zgłosić wniosek formalny: 
 o wykreślenie w projekcie uchwały w tytule i w Rezolucji w tytule wyraz „rocznicy”  
 i w Rezolucji nazwisko Państwa Węgertów na Wegertów.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pozostała treść nie ulega zmianie. Okej, dziękuję. 

Nie widzę 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 27 
Sprawy różne 

 
 

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

„Przechodzimy do punktu numer 27. „Sprawy różne”.  

Jak wiemy, udzielono głosu Pani K____ B____, która do nas dojeżdża. Tak że najpierw bardzo proszę 
Państwa Radnych, a potem proszę o ewentualny sygnał, że... 

Pani K______ B____ otrzymała prawo głosu i czekamy na nią w tej chwili. 

Bardzo proszę...”. 

  
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„To nie jest Pani K_______ B_______.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„(...) Tak właśnie to ustaliłem. Oczywiście.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ja chciałbym w „Sprawach różnych” wrzucić taki temat: poprawiła się pogoda, mrozy odpuściły po długim 
okresie bardzo (...) niskich temperatur i w odpowiedzi tutaj na wspólny wniosek Klubowy, związany  
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z kwestiami właśnie smogowymi, że tak powiem ogólnie, otrzymałem też do wiadomości odpowiedź.  
I na punkt 6, w kontekście potrzeby odpowiedniego czyszczenia i sprzątania, sprzątania ulic w Bielsku-
Białej, w odpowiedzi jest informacja taka, że «prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem 
dostosowanym do posiadanych środków, obejmującym obecnie 175 ulic o powierzchni 1 460 tys. m2, 
zamiatanych raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Koszt wynosi 1 mln – 1 200 tys. zł w okresie 
rocznie.». Tu jest też taka informacja, że takie prace mogą być wykonywane w okresie zimowym, jeżeli  
są temperatury dodatnie.  

Mam taką prośbę, bo patrząc po naszych ulicach po tym okresie właśnie zimowym o dużej ilości soli, 
pyłów na drogach, bardzo bym prosił o zintensyfikowanie tych działań związanych ze sprzątaniem  
i czyszczeniem dróg. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Zanim przejdę do zasadniczego tematu mojego wystąpienia chciałbym wyrazić satysfakcję z tego,  
że w uchwale o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli znalazło się dodatkowe kryterium 
rejonizacyjne, co w pewnym sensie spełnia jeden z moich pierwszych postulatów, jakie zgłaszałem  
w pracy radnego. 

Natomiast zasadniczy temat wystąpienia, to jest wspólny z Panem Przewodniczącym Przemysławem 

Drabkiem i mój – dotyczy temat budowy basenu w Hałcnowie. Ponieważ wniosek mamy w postaci 
pisemnej – taki też złożymy poprzez Biuro Rady – ja pozwolę sobie przeczytać.6 

«Szanowny Panie Prezydencie, 

problematyka budowy basenu w Hałcnowie funkcjonuje już od wielu lat. Od kilku przynajmniej kadencji, 
przy różnych okazjach toczą się dyskusje, czy i gdzie basen mógłby zostać usytuowany. Władze miasta  
z pewnością wiedzą o dążeniach hałcnowskiego środowiska, by obiekt taki usytuować właśnie  
w tej dzielnicy, znanej z dużego zaangażowania w sprawy społeczne i gospodarcze swojej małej ojczyzny, 
dzielnicy która miała zostać dzielnicą rezydencjonalną miasta, a w której dynamicznie przybywa 
mieszkańców poszukujących tutaj możliwości spokojnego osiedlenia się i prowadzenia życia na poziomie 
godnym mieszkańca miasta będącego stolicą subregionu.  

O budowę basenu w Hałcnowie zabiegał wieloletni hałcnowski radny Pan Franciszek Nikiel. Szereg lat 
temu było już bardzo blisko decyzji o budowie w powiązaniu ze Szkołą Podstawową nr 28. Trudno obecnie 
mówić o przyczynach, dla których odstąpiono od realizacji tej inwestycji. Następnie mówiono o lokalizacji 
przy ul. Janowickiej, na terenach przewidzianych w planie miejscowym jako tereny sportowo-rekreacyjne. 
To też okazało się mało realne. Temat odżył na początku bieżącej kadencji Rady Miejskiej. Podjęto nawet 
kroki dla pozyskania przychylności władz kościelnych, mające doprowadzić do przekazania gruntów 
klasztornych pod tę inwestycję. Na klasztornych gruntach przylegających do Szkoły Podstawowej nr 28  

i do hałcnowskiego Domu Kultury mógłby powstać obiekt, w którym usytuowane mogłoby być nowe 
przedszkole – jako że obecne jest zdecydowanie za małe w stosunku do potrzeb – basen czy inne obiekty 
rekreacyjno-sportowe oraz kulturalne. Niestety, pomimo wstępnych optymistycznych ustaleń, ostateczne 
stanowisko strony kościelnej okazało się negatywne. Stało się więc oczywiste, że bez dysponowania 
odpowiednio dużą działką budowa basenu pozostaje nadal w sferze marzeń. W tej sytuacji mało 
zrozumiała jest decyzja Gminy, która dysponując nieruchomością o powierzchni około 14 tys. m2, 
usytuowaną dogodnie u zbiegu ulic Janowicka – Jasińskiego, podejmuje decyzję o lokalizacji na niej 
inwestycji celu publicznego w postaci jedynie przedszkola, nie rozważając możliwości usytuowania  

                                                 
6 Pismo Radnych przekazano do Prezydenta Miasta w dniu 28/02/2017. 



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

RM.0002.2.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 28 lutego 2017 roku 

 
 

Strona 52 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

na niej obiektu spełniającego więcej funkcji, w tym także basenu mogącego służyć zarówno młodzieży 
szkolnej, jak i przedszkolnej, a także lokalnej społeczności. Mała odległość od szkoły pozwalałaby  
na nieskomplikowane organizowanie zajęć wychowania fizycznego w postaci nauki pływania, a dodatkowe 
wyposażenie w funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne dałoby możliwość prowadzenia zajęć także  
dla seniorów.  

Panie Prezydencie, zwracamy się z gorącą prośbą o rozważenie możliwości lokalizacji, na wymienionej 
nieruchomości, obiektu spełniającego wiele funkcji potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju dzielnicy 
Hałcnów i dzielnic sąsiednich, w tym także pływalni o odpowiednich rozmiarach, wyposażonych nadto  
w szereg funkcji dodatkowych. Wnioskujemy więc o wystąpienie z wnioskiem o ponowne wydanie decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu o znacznie szerszym programie użytkowym.». 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Dziękuję.  

Panie Prezydencie, sprawy które chcę zgłosić są trzy.  

Pierwsza (...) sprawa dotyczy wiaty przystankowej przy ulicy Piłsudskiego, między ulicą Cyniarską  
a Staszica. Ten temat myślę, że zwlekałem żeby zabrać głos, ponieważ od dłuższego czasu już mieszkańcy 
Straconki, ale myślę też dzielnic, które z tego korzystają – bo przypomnę, że tam jest 13 linii MZK, 
obsługuje ten przystanek. Do remontu całego tego terenu istniały wiaty przystankowe i myślę, że to,  

co jest teraz obecnie ustawione – przypomnę, że jest pięć ławek na zewnątrz tego placu pod gołym 
niebem – nie spełnia tego zapotrzebowania, jakie jest w tym terenie. Myślę, że posadowienie wiat 
przystankowych przy ulicy Staszica ten temat by rozwiązał.  

Sprawa druga to taka mała uwaga dotycząca MZD – sprawa przejścia przy ulicy Żywieckiej w okolicach 
Stadionu Miejskiego. Ja się cieszę, że jest wykonane to przejście, ale mam uwagę dotyczącą tej wysepki. 
(…) Rzeczywiście byłem świadkiem, kiedy jeden z przejeżdżających przez miasto gości zniszczył sobie 
oponę, ponieważ wykonanie tych krawężników nie zostało tak zrobione jak w wielu miastach – z pewnym 
profilem, z pewnym zaokrągleniem. Tam są ostre, bardzo ostre krawędzie. Myślę, że należałoby zwrócić 
uwagę, chyba że przy wymianie ulicy Żywieckiej, remoncie będzie to zrobione.  

I trzecia sprawa dotyczy oświetlenia Bulwarów Straceńskich. Są zgłoszenia, że zbyt długo się świeci światło 
na całych Bulwarach. Myślę, że to jest techniczna sprawa do wyregulowania wyłącznika, który wyłącza 
wszystkie te światła na Bulwarach – chodzi o przyspieszenie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz pewnie z czymś ciekawym – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Na pewno ciekawy temat – dotyczy remontu, termomodernizacji Szkoły nr 37 na osiedlu Karpackim.  

Zostałem zaindagowany przez kilku mieszkańców osiedla Karpackiego ostatnio, żeby zadać pytanie Panu 
Prezydentowi: 
 na jakim etapie postępowania jest proces przygotowania tej inwestycji,  
 czy zostały dokonane już jakieś prace związane z przeprowadzeniem przetargu – jeżeli tak, to jaki jest 

efekt przetargu, 
 i jeżeli oczywiście jest to już na tym etapie, to jaka jest ewentualna kwota oszczędności. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja chciałam poruszyć parę problemów.  

Pierwszy – dwa znaki wywrócone, (...) w piątek wieczorem późnym, przy ulicy Podgórnej. Do Straży 
Miejskiej był zgłoszony ten fakt. Proszę służby drogowe żeby w miarę możności szybko je postawiły.  

Teraz – dwa tygodnie temu gdzieś zgłaszałam – dwie lampy nieświecące przy ulicy Skowronków  
za Lewiatanem, za estakadą drogi S1; lampa druga i trzecia. Z kolei zgłosiłam to w holu Urzędu Miejskiego 
i nie wiem – przy stoisku Gospodarka Miejska – jak długo trwa realizacja. I dodatkowo jeszcze zgłaszam 

jeszcze jedną lampę przy sięgaczu ulicy Tarnowskiej do ulicy Skowronków.  

Czyszczenie dróg. I tutaj proszę o czyszczenie po zimie z kamyczków, które były używane do posypywania 
drogi w zimie, gdyż one zalegają przy krawężniku chodnika, a przy intensywnych opadach w lecie dostają 
się do kanalizacji deszczowej. (...) Chodzi o ulicę Skowronków i ulicę Tarnowską.  

I jeszcze mam jedną sprawę – wydaje mi się, że nie do załatwienia, chodzi mi o wiatę przystanku...”. 

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

„Postaramy się.”. 

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

„Zaraz powiem dlaczego.  

Jedną wiatę przystankową „Lipnik granica”, który należy do Fundacji Rozwoju Miasta. I ja rok temu 
występowałam na sesji i dawałam zdjęcia, i pisałam do MZK, niestety wiata jest dalej w gestii Fundacji 
Rozwoju Miasta. Jest tam już znaczna część dachu zerwana i po prostu jak człowiek z tej wiaty korzysta, 
to albo kapie na głowę, albo na ubranie. I jaka jest… – bo to jest naprawdę estetyka zerowa miasta,  
bo taka wiata to aż straszy. I nie wiem, czy jest jakiś wpływ na tę Fundację Rozwoju Miasta żeby  
ją wreszcie naprawiła. Bo ja wtedy zwróciłam się na piśmie do Pana Prezesa – za potwierdzeniem odbioru 
– owszem pismo otrzymali, a przez rok nic nie zrobili. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

A teraz bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Tak dla odmiany mam wniosek skierowany tym razem do Pana. 

Chciałbym zwrócić uwagę na interpelacje Radnych, które są umieszczane na stronie internetowej,  
w podstronie Rady Miejskiej. Jesteśmy już daleko za półmetkiem kadencji, tych interpelacji się troszkę 

nazbierało – mamy już XXVI posiedzenie Rady. Dochodzi do takich sytuacji, że interpelacje Radnych się 
dublują, bo trudno też może pamiętać, kto coś tam interpelował 2 lata temu, części Radnych może  
nie było na jakiejś sesji, też mogą nie wiedzieć co było poruszane w interpelacjach. Mam taki wniosek, 
żeby nie tylko wpisywać daty składania interpelacji, w miejscu gdzie są zamieszczone te interpelacje 
poszczególnych Radnych, ale żeby pisać dokładnie, w jakiej sprawie była ta interpelacja. Każdy składa  
w jakiejś sprawie interpelację, więc myślę, że też dla mieszkańców byłoby to czytelne, jakimi sprawami  
na przykład Radni się zajmują. To jest taki mój wniosek do Pana Przewodniczącego. 

A mam jeszcze prośbę do Wydziału Gospodarki. Od wielu dni nie działa oświetlenie tutaj u zbiegu ulic 
Dmowskiego i Kierowej w okolicy ronda – to już chyba ponad tydzień trwa. Oświetlenie ulic Dmowskiego  
– Kierowej przy rondzie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna, Pani doktor Agnieszka Gorgoń-Komor, której dzisiaj raz skróciłem wypowiedź 
i jeszcze raz przepraszam.  

Bardzo proszę o przedstawienie swojej sprawy.”. 

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

„Zwykle staram się zmieścić w czasie, ale dzisiaj mnie troszkę uniosło z racji mojego zawodu. 

Ja mam takie krótkie pytanie, bo (...) nie chciałam z tego tytułu składać interpelacji, natomiast zwrócili się 
do mnie członkowie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów – oni są też moimi pacjentami nierzadko, 
więc jak wiedzą, że jestem radną, to przychodzą i mają różne pomysły, całkiem czasem słuszne.  

Czy w naszym Magazynie Ratuszowym mogłaby być rubryka poświęcona aktualnościom dla seniorów, tzn. 
na przykład gdzie są tańsze leki, taki różne informacje (...), bo czytają seniorzy ten nasz Magazyn 
Ratuszowy. Czy istniałaby taka możliwość żeby aktualizować takie informacje odnośnie różnych rzeczy, 
które dla seniorów są u nas w Bielsku, czyli: siłowni, zniżek itd.?”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak że tu chciałam wrzucić taki temat w „Sprawach różnych” do rozeznania. Może to by była taka dla nich 
dobra informacja.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ja też przy okazji. Można – jeżeli z tego środowiska seniorów osoby się zgłaszają – kierować do naszej 
Rady Seniorów, gdzie też te sprawy może szybciej mogą dotrzeć. Trzeba zachęcać wszystkich  

do korzystania z tej Rady. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

chciałam podziękować Panu Dyrektorowi Walusiowi, bo zaczęły się już takie cieplejsze dni, bez chłodnych 
temperatur, i przystąpił dość szybko...”. 

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

„Ale Pan Dyrektor tego nie sprawił.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedział m.in., cyt.: 

„...dość szybko do naprawy dróg, które przez tą zimę były bardzo zniszczone jednak, bo przez te mrozy  
i posypywanie solą bardzo dużo dróg było nawet ciężko przejezdnych. 

Dziękuję za to.”. 

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

„Dołączam się do podziękowań Panie Dyrektorze. 

Panie Prezydencie, czy chce się Pan odnieść do „Spraw różnych”, bo tutaj Pani czeka, ale to za chwilę Pani 

udzielimy głosu. Pani K____ B____ – tak? To za momencik. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

cieszę się bardzo, że Państwo nam przypomnieli o sprzątaniu po zimie. Od jutra będzie sprzątanie. 
Oczywiście niech Państwo sobie wezmą na swoje konto to, że dzisiaj daliście interpelacje, jutro będzie 
sprzątanie.”. 

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

„Nie omieszkamy.”. [śmiech] 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
„Tak wynika z harmonogramu.”. 

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

„Wiem, wiem. W czasie sesji jesteśmy proszę Państwa, na internecie już są dane, oczywiście jak zwykle 
troszeczkę sfałszowane, ale ja je podaję tam. Dobrze – od jutra jest sprzątanie planowane, jeśli oczywiście 
[będzie] pogoda – zapowiadana, że jest dobra. 

Sprawa: budowa basenu w Hałcnowie.  

Chcę powiedzieć tak, że: po pierwsze nie ma lokalizacji, po drugie nie odstąpiono od niczego – żeby 
odstąpić od czegoś to trzeba być przy czymś. Tak że nic nie odstąpiono od czegoś. I chcę powiedzieć,  
że właśnie ja muszę być takim, że muszę się patrzyć na zrównoważony rozwój miasta, a nie tylko 

Hałcnowa zrównoważony rozwój, tylko całego miasta. I chcę powiedzieć, że na dzisiaj jedna lokalizacja, 
która jest, to jest na osiedlu Polskich Skrzydeł na basen. Tam jest lokalizacja na basen od wielu, od wielu 
lat po prostu. Ale basenu na razie nie budujemy z kilku przyczyn. Pierwsza rzecz, że uważamy,  
że na dzisiaj nie jest źle z basenami – ja nie mówię, że jest bardzo dobrze, ale nie jest źle. Nie było 
basenów, teraz są cztery kryte baseny: dwa w szkołach, dwa ogólnie dostępne; zresztą tamte też  
są dostępne. I po prostu chcę powiedzieć, że (…) jak zbudujemy następny – piąty, szósty – basen,  
to przecież wiadomo, że na tych basenach będzie mniej tych, którzy korzystają. Ale ja chcę powiedzieć,  
że jeden basen – to ja pomijam już budowę – to jest (...) gdzieś w tej chwili koło 12 mln zł (12-15 mln zł) 
i to jeszcze byłoby do przeskoczenia, tylko proszę Państwa to trzeba utrzymać wszystko. To wszystko 
trzeba utrzymać. Basen kryty to jest minimum – minimum – 30 etatów; 30 etatów plus chemia, plus woda, 
plus energia elektryczna itd. Proszę Państwa to są koszty utrzymania. I dlatego nabudować można, tylko 
to trzeba jeszcze wszystko utrzymać. Dlatego na dzisiaj się nie przewiduje w Hałcnowie, bo jak 
powiedziałem, w takiej jakiejś dalekiej perspektywie, jeszcze jak będzie kiedyś dobrze w mieście, znaczy  
w tym sensie, że zbudujemy pewne rzeczy, które są nieodzowne. Bo pytanie bym zadał Panu Radnemu,  
co robimy naprzód: tą drogę KDZ1 robimy czy basen? Odpowiedź jest oczywista, nie będę się pytał nawet. 
Są rzeczy, które są bardzo potrzebne i są rzeczy, które są na pewno też potrzebne, ale kolejność musi być 
zachowana. 

Kolega Wojtasik. Piłsudskiego – wiata.  

Coś tam trzeba z tym zrobić, bo faktycznie od zbudowania tego budynku tam nie jest to dobrze. Nie wiem, 
musimy coś przemyśleć, jak to zrobić tam po prostu. Bo to, co jest, to jest największy chyba przystanek  
w Bielsku-Białej, jeśli chodzi o (...) klientów w autobusach. I faktycznie jest tam po tej inwestycji, jest 
faktycznie problem. Musimy przemyśleć co z tym zrobić po prostu.  

Przejście koło Stadionu, ostre kanty.  

Nie wiem, zobaczymy. Ja nie umiem odpowiedzieć na to. 

I oświetlenie za długo.  

Oczywiście to też jest kwestia ustawienia wyłącznika automatycznego tylko.  
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Pan Radny Matyja – Szkoła 37.  

Ja nie wiem, co będzie ze Szkołą 37, bo Pan jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Pan powinien pierwszy 
wiedzieć, co odpowiedzieć na to, że Pan głosował przeciwko. I ja to miałem w planie, ale Pan głosował 
przeciwko budżetowi i ja po prostu...”. 

 
Śmiech. 

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

„...ja po prostu nie wiem teraz, czy będziemy powiedzmy robić czy nie, bo ja nie chcę nic przeciwko 

Radnym robić przecież. Jak Radni głosowali przeciwko temu, to teraz wstrzymaliśmy i znowu musimy 
rozważyć to.”. 

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

„Ale proszę o ciszę, to są poważne sprawy. Pan Prezydent teraz mówi.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Nie wiem, czy robić wbrew Radnym, czy robić inwestycje wbrew Radnym na przykład. Można też tak 
robić, że wbrew Radnym, ale ja tego nie chcę powiedzmy za bardzo. Więc Państwo musicie sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji swoich działań po prostu i nic więcej. To nie jest przedszkole, że: pogłosuję sobie 
tak, później zrobię sobie tak, że pogłosuję sobie przeciw, a proszę mi to zrobić. To nie jest zabawa  
w piaskownicy. Głosowaliście przeciwko budżetowi, a w budżecie było zapisane i miałem to w planie,  
ale teraz zastanawiam się, biorę pod uwagę Wasze jednak głosowania po prostu. Nie wiem co będzie z 37 
i proszę powiedzieć w szkole, że to jest Pana zasługa między innymi.”. 

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

„Przepraszam bardzo, bo mam wniosek formalny zgłoszony przez Pana Przewodniczącego, więc wypada 
mi oddać głos. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.  

Pan Przemysław Drabek.”. 

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

„Zanim wniosek formalny złożę to ja się teraz zaniepokoiłem, bo mam wrażenie, że mamy nieuchwalony 
budżet na ten rok; bo ja rozumiem, że uchwała jest obowiązująca. Mam pytanie do Pana mecenasa,  
czy budżet na 2017 rok został uchwalony i Pan Prezydent go ma wykonywać, bo jeżeli go nie ma,  
to ja teraz się zastanawiam, czy nie powinniśmy wrócić...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy ja mogę za Pana mecenasa odpowiedzieć?  

Jeżeli mogę: tak, mamy uchwalony.”. 

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

„To dziękuję. Więc chyba się trochę wyjaśniają kwestie inwestycji.”. 

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

„Ale ja uważam Panie Przewodniczący...”. 

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

„Ale momencik, momencik na razie, bo to jest jako wniosek formalny – przepraszam Panie Prezydencie. 
Czyli to jest koniec wniosku formalnego?”. 

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

„Znaczy, jeżeli mamy uchwalony, to wycofuję wniosek formalny.”. 

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

„Aha.”. 

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

„Okej, bo już myślałem, że musimy…”. 

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

„Pan Przewodniczący Drabek nie był na sesji tej budżetowej?”. 

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

„Byłem. Tylko ja słucham teraz to, co Pan Prezydent mówi i dlatego się zmartwiłem, że Pan Prezydent  
nie ma uchwały, którą…”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Poza Panem żeśmy nie uchwalali innego budżetu…”. 

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

„Dobrze, Panowie…”. 

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

„Pan Prezydent, że tak powiem…”. 

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

„Do rzeczy, bardzo proszę.”. 

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

„…ma uchwałę do wykonania, więc ja liczę, że ona funkcjonuje (…). Bo się zmartwiłem, że jej nie ma.”. 

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

„Pytanie: Jakie moralne prawo ma Radny z Klubu PiS-u pytać się o inwestycję, przeciwko której 
głosował?”. 

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

„Ma prawo i moralność nie ma…”. 

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

„Jak każdy radny.”. 

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

„Przepraszam. 

Tak, ma prawo się pytać, zapytał się, a ja mam prawo odpowiedzieć.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ma prawo i tutaj – bo też jestem radnym – to nie ma nic wspólnego z moralnością Panie Prezydencie. 
Zapytać o coś, nawet nad czym się nie głosowało można – i tutaj muszę wstawić się za Kolegami Radnymi, 
żeby Pan nie poszedł za daleko i potem się nam znowu sesja rozwinie. 

Bardzo proszę o kontynuację Panie Prezydencie.”. 

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

„Dziękuję za pouczenie Panie Przewodniczący.”. 

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

„Proszę.”. 

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

„Ale podtrzymuję to wszystko, co powiedziałem, że Państwo sobie muszą zdawać…”. 

 
Śmiech. 

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

„…że Państwo muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich głosowań.”. 

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

„Tak jest, proszę kontynuować Panie Prezydencie.”. 

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

„Pani Radna Waluś – Podgórna, dwa znaki. 

Oczywiście, jeśli jest jakaś sprawa trzeba natychmiast to zrobić. 

O czyszczeniu to już mówiliśmy, że od jutra rozpoczynamy czyszczenie, tak że będzie. 

Sprawa Fundacji. 

Sprawa Fundacji, to mogę Pani tylko odpowiedzieć, że my z Fundacją cały czas wojujemy. Fundacja jest  
w upadłości i zgłoszona upadłość jest. Trwa to w sądzie bardzo długo, niestety za długo, ale (…) działamy 
jak możemy, już chyba jesteśmy na etapie, że niedługo do prokuratury zgłosimy pewne sprawy chyba, 
żeby zamknąć wreszcie. Natomiast mówię: nie mamy wpływu na tą Fundację żadnego, bo ta Fundacja  
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zdaje się w tej chwili sprowadza się do jednej osoby prawdopodobnie, która jakoś tam jeszcze 
funkcjonuje. Przykre to jest, ale myślę, że jeszcze kiedyś dojdziemy do tego, że to przejmiemy wszystko  
i wtedy porządek zrobimy. 

Pan Radny Rodak. 

Interpelacje – to tak. Natomiast oświetlenie – dziękuję. Ja bardzo bym prosił tylko wszystkich Radnych, 
żeby sprawy oświetlenia (…) nam podawać nie na sesji, tylko telefonicznie. Bo my pilnujemy tego i jest po 
prostu – jest tak jak jest, bo spotykamy się z tym TAURONEM, starają się coś robić, wymieniać.  
Jest to problem. Jest problem, bo to niejedna ulica powiedzmy w mieście, która segmentami zaczyna  
po prostu nie świecić. My walczymy codziennie praktycznie, walczymy z TAURONEM. Tak że (…) dziękuję 
za to, a proszę podawać jak się jakieś segmenty czy ulice nie świecą – proszę od razu nam to podawać 
telefonicznie, bo reagujemy natychmiast na temat oświetlenia. 

Pani Radna Komor.  

Mamy Radę Seniorów, która działa bardzo aktywnie (…) – naprawdę bardzo aktywnie działa – i jeśli będzie 
to jakaś sprawa, taka która będzie dotyczyła całego miasta, wszystkich, to na pewno umieścimy. 
Natomiast to nie może być kącik ogłoszeń, bo tych klubów, różnych rad mamy bardzo dużo, natomiast 
jeśli będzie jakaś sprawa to ogłosimy. Natomiast Rada Seniorów działa bardzo aktywnie, cieszę się z tego, 
że tak działa. I myślę, że jak trzeba będzie na pewno ogłosimy. I tyle.  

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie, być może nie wyraziłem się zbyt jasno, niemniej jednak w naszym wystąpieniu chodziło 
o to, żeby odpowiednio gospodarować dostępnym terenem, żeby przypadkiem nie zamknąć sobie drogi  
na przyszłość w planowaniu takich czy innych potrzeb. Jeżeli wydamy w tej chwili decyzję lokalizacyjną 
wyłącznie dla przedszkola, a teren jest możliwy żeby na nim wybudować coś więcej, rozpoznajmy ten 
problem do końca, również od strony decyzji lokalizacyjnej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I ad vocem – to mnie nie dziwi – Pan Przewodniczący Roman Matyja. 

Do Pana Prezydenta Pan Przewodniczący.”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

muszę powiedzieć, Panie Prezydencie, nie zaskoczył mnie Pan, byłem przygotowany na taką odpowiedź. 
Znamy się już trochę, wiedziałem że tego argumentu Pan użyje. To tak humorystycznie na początek, 
natomiast już teraz tak bardzo poważnie.  

Jak Pan wie, a zna mnie Pan od lat, o szkołę w Kamienicy walczę… – w Kamienicy też – o szkołę  
i rozbudowę, i modernizację walczę już od wielu lat na osiedlu Karpackim, dlatego zadałem pytanie bardzo 
poważne i chciałbym żeby Pan poważnie potraktował odpowiedź. Natomiast z punktu widzenia takiego 
formalnego, to Pan jest autorem projektu budżetu i sam Pan sobie nie chce wykonać tej inwestycji.  
Po drugie, nie buduje Pan dla Romana Matyi, tylko dla mieszkańców całego naszego miasta. Po trzecie, 
Panie Prezydencie, jakby Pan przypomniał sobie argumentację naszego Klubu, dlaczego głosowaliśmy 

przeciwko budżetowi, przeciwko takiemu projektowi, toby Pan wiedział, że takiego argumentu odnośnie 
szkoły (…) na Karpackim nie było. A więc ja Panu przypomnę takich kilka elementów, dlaczego 
głosowaliśmy przeciwko budżetowi; natomiast na pewno nikt z nas, z naszego ugrupowania,  
nie głosowałby przeciwko modernizacji szkoły. 

Otóż, Panie Prezydencie, jednym z podstawowych argumentów, zresztą od wielu lat…”. 

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

„Panie Radny, proszę zmierzać do końca, bo to jest ad vocem.”. 

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

„Jasne, jasne, ja tylko powiem, co było w naszej argumentacji.”. 

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

„Ja wiem, że Pan potrafi długo.”. 

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

„Tak, ja już prowadzę ten budżet (…) rok, to już wiem, na czym to wszystko polega. 

Otóż m.in. argumentem, jaki użyliśmy w uzasadnieniu naszym, kiedy mówiliśmy przeciwko budżetowi,  
było m.in. brak nakładów…”. 

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

„Panie Radny jedna uwaga – Pani Radnej odebrałem głos, bo przekroczyła ad vocem, nie chcę być…”. 

 



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

RM.0002.2.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 28 lutego 2017 roku 

 
 

Strona 63 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Jasne, ale to ja już skończę – …brak nakładów na drogi lokalne, brak nakładów od wielu lat  
na budownictwo komunalne, wysokie koszty utrzymania stadionu i wiele jeszcze innych. Ja nie będę  
do tego wchodził, ale teraz już bardzo, bardzo poważnie.  

Panie Prezydencie, ja rozumiem, że element humoru jest potrzebny na naszej…”. 

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

„Panie Radny…”. 

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

„…sesji, ale prosiłbym tutaj zdecydowanie…”. 

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

„…proszę mnie nie zmuszać do…”. 

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

„Już, ale już, ja chcę powiedzieć – …zdecydowanie o twierdzenie, czy Pan chce wykonać 
termomodernizację szkoły. Jest to Pana projekt autorski, więc chciałbym żeby mieszkańcy usłyszeli,  
czy będzie Pan wykonywał tę inwestycję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Na tym zakończyliśmy wystąpienia.  

Dotarła Pani K_____ B_____, której udzieliliśmy głos w punkcie „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę o podejście i przedstawienie swojej sprawy.”.  

 
Wnioskodawca – Pani K_____ B____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

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

jestem mieszkanką Bielska-Białej, jako miejsce do życia mojej rodziny świadomie wybrałam właśnie 
miasto, które jest zurbanizowane, ale przede wszystkim z dwóch stron jest otoczone bezpośrednim 
sąsiedztwem gór. To uwarunkowanie jest oczywiście naturalnym atutem miasta i nieodłącznie towarzyszy 
skojarzeniom ze stolicą Podbeskidzia. Również w miejskich opracowaniach podstokowa lokalizacja 
wyznacza główne kierunki planowania przestrzennego, wskazując na rozwój funkcji turystyczno-
wypoczynkowej.  
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Mając na uwadze zarówno moje osobiste wyobrażenie, jak i przytoczone założenia w polityce 
kształtowania miasta, ogromnie się zdziwiłam i zmartwiłam niestety, gdy dowiedziałam się,  
że w południowo-wschodniej części Bielska, w bezpośredniej bliskości obszarów predysponowanych  
do funkcji turystyczno-rekreacyjnej, dopuszcza się lokalizację funkcji mogących powodować 
ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko. 

Ja, jak i blisko 400 mieszkańców Bielska-Białej jeszcze w 2015 roku złożyliśmy na ręce Prezydenta Miasta 
Jacka Krywulta wnioski o zmiany w studium (…) i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
Białej w celu przedstawienia potrzeb mieszkańców, dla których de facto ten dokument jest tworzony. 
Zgodnie z piśmiennictwem przyjmuje się, że studium zostało ukształtowane przez ustawodawcę jako akt 
planistyczny o nielimitowanej treści. Jest dokumentem, który winien być permanentnie zmieniany  
i uzupełniany. Zawierać powinien aktualne dane charakteryzujące stan zagospodarowania obszaru gminy 
oraz zbiór projektów i programów dotyczących przyszłego jego zagospodarowania. Mam świadomość,  
że analiza złożonych do studium wniosków jest bardzo czasochłonna i wymagająca dokładnego 
przemyślenia – w końcu dotyczy tysiąca mieszkańców. 

Jednak po 17 miesiącach – powtarzam – 17 miesiącach oczekiwania na odpowiedź, staję tu dziś przed 
Państwem i zapytuję, jak długo jeszcze mamy czekać na decyzje urzędników i odpowiedź na pytanie,  
czy to miasto będzie rozwijało, pięknie opisane na papierze, funkcje turystyczno-wypoczynkowe, czy może 
czeka nas degradacja stolicy Podbeskidzia przez katastrofalne skutki dopuszczania oddziaływania na 
obszary predysponowane do funkcji turystyczno-rekreacyjnej, przez funkcje mogące spowodować 
ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko. 

Dla przypomnienia – w skrócie – nadmieniam, że czekam na rozpatrzenie wniosku o zmianę w studium 
polegającą na zaplanowaniu zrównoważonego rozwoju i adekwatnej do górskiej lokalizacji funkcji 
rekreacyjno-mieszkaniowej dla dzielnicy Lipnik, z uwzględnieniem poniższych szczegółowych wniosków:  
 zapewnienie ochrony obecnym obszarom, posiadającą funkcję mieszkaniową i rekreacyjno-turystyczną 

poprzez dostosowanie studium dla Lipnika do naturalnego charakteru terenu, wynikającego  
z podgórskiego położenia i zastosowanie reguły spójności pomiędzy lokalizacją poszczególnych funkcji, 

 dwa – wykluczenie możliwości lokalizowania działalności przemysłowej, szczególnie przemysłu i usług 
znacząco oddziaływujących na środowisko, 

 uwzględnienie mechanizmów kumulacji negatywnego oddziaływania i wyeliminowanie, ewentualnie 
ograniczenie tych skutków, 

 zaplanowanie rekultywacji składowiska i zagospodarowania terenu wokół istniejącego Zakładu 

Gospodarki Odpadami, 
 uwzględnienie oczekiwań społeczności lokalnej w kierunkach studium uwarunkowań i miejscowym 

planie. 

Kopię pełnego wniosku wraz z uzasadnieniem załączam do mojego wystąpienia. 

I jeszcze: Szanowni Państwo pragnę być dumna z tego, że mieszkam w Bielsku-Białej, jednak 
zastanawiam się jak długo będę miała powody do tej dumy, jeśli nie zmienimy praktyki przedkładania, 
tworzenia na siłę możliwości do działalności przemysłowej w miejscach gdzie zawsze były góry, 
nieodwracalnie i nienaturalnie zmienimy charakter tego miasta.  

Ostatecznie zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz – czy to, że gdy wracam do domu i mijam na ulicy 
Krakowskiej tablicę z napisem «Bielsko-Biała Żegna», a jest to tuż przed Zakładem Gospodarki Odpadami 
czy kilka kilometrów przed granicą miasta, to czy to jest jakiś przekaz dla kilku tysięcy bielszczan płynący 
od planujących przestrzeń miasta, że tu się kończy obszar pięknego miasta, a zaczyna ten zapomniany, 
technicznej obsługi tegoż miasta, bez konieczności zapewnienia godnych warunków do życia.  
Ta symboliczna tablica, wykluczająca mnie z Bielska-Białej, codziennie każe mi zastanawiać się,  
czy to oznacza, że już nie mogę nazwać się mieszkanką Bielska-Białej i czy nadal mam prawo domagać się 
uwzględnienia mojego wniosku w sprawie kierunków rozwoju tego miasta. Ufam jednak, że jako nadal 
pełnoprawna mieszkanka tego miasta otrzymam odpowiedzi na powyższe pytania. 

A na zakończenie chciałabym przypomnieć cytat, jaki sami urbaniści zapisali na honorowym miejscu  
w tekście studium, tego najważniejszego dokumentu kreowania przyszłości miasta: «Ogrom 
odpowiedzialności polega na tym, że dzieło urbanisty stanowi najtrwalszy element w ogólnym życiu 
narodu. Nie może on zapominać swoich zobowiązań wobec przyszłych pokoleń. Musi mieć odwagę  
do obrony przed praktykami, którzy sądzą według potrzeb chwili. Za krótkowzroczność ojców płacą 
synowie.». 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja oczywiście nie będę się odnosił do tych złośliwości Pani – to, że «miasto żegna». Bo można tak jak Pani 
interpretować, jak widać wszystko można interpretować jak się chce, nawet na głowie można wszystko 
postawić – Pani to zrobiła, ale zostawmy to. 

Ja się odniosę do trzech kwestii. Pierwsza to jest studium. Cytuję, co Pani napisała: «studium powinno być 
permanentnie zmieniane». Nie, to jest nieporozumienie. Studium to jest taka rzecz, że absolutnie nie może 
być permanentnie zmieniane, bo sama zmiana studium to jest kilka lat – to jest ogromna praca, ogromne 
koszty. I permanentnie nie będzie. Nigdzie nie jest na świecie zmieniane, u nas też nie będzie zmieniane 
permanentnie. Będzie zmieniane w miarę potrzeb – (…) te życie niesie – natomiast niepermanentnie.  

Druga sprawa – miasto na pewno oprócz charakteru przemysłowego ma charakter turystyczno-
wypoczynkowy, ale na pewno nie jest w tym studium i w ogóle w polityce strategii miasta nigdy nie było 
przewidziane, że Lipnik to będzie tą turystyczną częścią miasta. (…) Nie było takiej strategii. Są oczywiście 
w każdej dzielnicy enklawy gdzie należy wypoczywać, natomiast żeby była to dzielnica gdzie będziemy 
turystów ściągać (…) i będzie to turystyczna dzielnica miasta, to takiej strategii nigdy nie było,  
bo ze względów naturalnych (…) jest to po prostu niemożliwe. 

I następna sprawa: «Czy działalność przemysłowa». Proszę Pani, ja nie wiem, czy Pani jest świadoma 
tego, co Pani mówi. Dla człowieka, oprócz wielu rzeczy, jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest praca. 
I jeśliby nie było przemysłu w tym mieście, o którym Pani tak mówi, jaki to ma być przemysł,  
z samej turystyki miasto by raczej nie wyżyło i nie wiem, czy Pani i Pani rodzina też by wyżyła.  
Jeśli dzisiaj mamy jedną z najniższych w Polsce stopę bezrobocia – 3,1%, jedną z najniższych w Polsce – 

to tym się chlubimy po prostu, bo ludzie mają pracę (…). Trzeba naprzód zapewnić ludziom pracę, a nie 
można mówić, że wszystko [funkcja] rekreacyjna i tylko pod budownictwo mieszkaniowe. (…) Gdyby Pani 
zobaczyła ile jest terenów w Bielsku-Białej i w Polsce pod budownictwo mieszkaniowe przeznaczone, toby 
się okazało, że Bielsko musiałoby być około 5 razy większe; a w Polsce, nie wiem, tam jest koło chyba  
300 milionów jest dzisiaj przewidziane na budownictwo mieszkaniowe. Musi być zrównoważony rozwój 
miasta. Musi być przemysł – oczywiście nie wszędzie i nie każdy (…) – bo to jest praca dla ludzi, to jest byt 
dla ludzi. I proszę tak nie traktować przemysłu, że niech sobie tam gdzieś będzie, bo w Lipniku na przykład 
nie, ale niech już w innej dzielnicy – nie wiem, w Wapienicy, w Komorowicach – to już może być  
na przykład. Nie, to tak nie można stawiać sprawy. Miasto musi rozwijać się w zrównoważony sposób, 
zapewnić ludziom pracę, zapewnić ludziom odpoczynek i staramy się to robić. (…) I ostatnie lata pokazują, 
ile nakładów daliśmy na to, żeby właśnie na miejscach, gdzie jest wypoczynek dla ludzi, żeby to (…) 
uwzględnić.  

(…) Jeszcze ostatnia sprawa z mojej strony – bo jeszcze Prezydent Kamiński zabierze głos – że Pani 
wniosek jest zarejestrowany i będzie rozpatrywany tak jak tryb prac nad studium przewiduje.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czyli jeszcze Pan Prezydent Kamiński, a potem Pani się odniesie być może do dwóch wypowiedzi.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ja chciałbym tylko tyle dopowiedzieć – bo Pani wystąpienie ono było bardzo ogólne – to jest taka dyskusja, 
która powinna się odbyć, że tak powiem, w gronie specjalistów od urbanistyki w tym zakresie, co w danym 
terenie powinno być, a co nie. Oczywiście ja rozumiem (…) Pani wniosek i tych osób, które to złożyły, 
natomiast proszę pamiętać, czym że tak powiem cała sprawa została wywołana. I wszystkie te osoby, 
które się wypowiadają w kwestii takiej, że «oczywiście to studium, tutaj zostali poszkodowani, dlatego  
że wybrali to, a nie inne miejsce», zapominają o jednym, że te dokumenty planistyczne były 
przygotowywane dawno temu. Pierwszy dokument planistyczny, to studium jest z ’99 roku. Tam już taka 
funkcja istniała, ta funkcja została później jakby ponowiona w roku 2012 i teraz studium, które podjęliśmy 
– zmianę studium – dla całego miasta (…), końcem 2015 roku będzie opracowywane z perspektywą  
na 2040 rok, czyli nie mówimy o czymś takim, że sobie oto tutaj weźmiemy i nagle zmienimy. I teraz 
bardzo istotna kwestia, bo ja oczywiście rozumiem, że Państwo możecie nie mieć jakby tutaj, może nie tyle 
ochoty, co odmienne zdanie od tego co przygotowali specjaliści w tym zakresie, ale zachęcam Panią  
do czytania dokumentów, które Państwo jako Rada Osiedla zlecaliście rzeczoznawcy majątkowemu.  
Ten rzeczoznawca majątkowy we wnioskach – tylko proszę je przeczytać dość uważnie – napisał wprost, 
że «tereny na północny wschód od terenu wysypiska śmieci nie są predestynowane pod funkcję 
mieszkaniową». Więc ciężko, żeby specjaliści w Biurze Rozwoju Miasta, tworząc swoje dokumenty, uważali 
też inaczej. To jest jakby tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że w związku z oddziaływaniem wysypiska 
odpadów i wiatrami wiejącymi na północny wschód, w większości przypadków w tym terenie, z tego 
powodu została taka, a nie inna funkcja tam zaplanowana. Na dzień dzisiejszy rozmawiamy o tym  
i jesteśmy w trakcie prowadzenia prac, polegających na zmianie planu miejscowego, ale w zakresie 
ograniczenia potencjalnej uciążliwości, która tak naprawdę na chwilę obecną jest stricte teoretyczna. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani K______, chciała się Pani odnieś do tego – bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca – Pani K_____ B____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Długo by tutaj dyskutować, natomiast co mi teraz przyszło do głowy. 

Skoro był ten teren prawda przeznaczony pod przemysł, to dlaczego tam Państwo daliście pozwolenia  
na wybudowanie pięknych w domków. Powiem szczerze, że gdybym się wzdłuż Krańcowej wybudowała  
i wychodząc na taras zobaczyła, nie wiem, już jakieś zaorane tereny i jakieś nie wiem – nawiezioną ziemię 
pod niewiadomo jaki przemysł, byłabym załamana. Ja mieszkam po drugiej stronie Krakowskiej i mam 
świadomość, że jeżeli powstanie jakiś przemysł, to po prostu wszystko oprze się o nasze piękne góry  
i niestety moje dzieci będą zmuszone oddychać takim, a nie innym powietrzem. I w ogóle zapraszam, nie 
wiem czy Państwo byliście w ogóle na tych terenach, jaki to jest piękny rekreacyjny [teren] i rekreacyjne 
miejsce. Mogłoby tam powstać wiele, wiele innych ciekawych miejsc. 

 (…) Mam pytanie konkretne: Dlaczego tam zostało wydane pozwolenie na właśnie nowoczesną 
zabudowę?”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Już odpowiadam. 

Szanowna Pani, 

właśnie to jest problem ustawodawstwa w tym kraju. (…) W związku z tym, że do 2012 roku nie było tam 
planu miejscowego, który to plan zabronił tam zabudowy mieszkaniowej na tej zasadzie, że oczywiście 
było tam ileś domów mieszkalnych, jeszcze bardzo starych, na tej podstawie Urząd Miejski, w momencie 
kiedy zwraca się osoba z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, a takiego planu nie ma, w oparciu  
o inne przepisy tej samej ustawy – dokładnie trzeba spełnić 5 parametrów, trzeba mieć m.in. dostęp  
do drogi publicznej, musi być w określonym tam terenie analizy przynajmniej 1 budynek występujący  
z daną funkcją – wówczas Urząd Miejski miał obowiązek wydawać takie decyzje. Na podstawie tych 
decyzji, takich mini planów miejscowych, były wydawane pozwolenia na budowę. Dlatego z tego powodu, 
że również tak jakby działalność wysypiska (…) nagle okazała się większym problemem, został uchwalony 

plan miejscowy (…). I ta budowa została po prostu zatrzymana w tym momencie. I to jest tylko  
i wyłącznie problem, tak naprawdę to jest pytanie do ustawodawcy, w tym przypadku do parlamentu 
polskiego, dlaczego takie przepisy są tworzone. Środowiska architektoniczne od wielu lat zgłaszają  
– w końcu widać małe światełko w tunelu, bo wprawdzie trwają prace nad kodeksem urbanistyczno-
architektonicznym, w którym będzie tak, że (…) pozwolenia na budowę będą musiały być również  
w przypadku braku planu zgodne ze studium. I wtedy, że tak powiem, zostanie temat załatwiony raz  
na zawsze. A póki tego nie ma, wszędzie tam gdzie nie ma planów, niezgodnie ze studium,  
można wydawać pozwolenia na budowę, niezgodnie z tą funkcją, która z kolei jest wyznacznikiem  
do planów miejscowych. 

Dziękuję.”. 

 
Wnioskodawca – Pani K_____ B____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeszcze à propos bezrobocia. 

Uważam…, znaczy wszyscy tam mamy pracę, nie musimy tam mieć jakiejś strefy przemysłowej, zresztą 

nie ma tutaj w Bielsku bezrobocia aż takiego, żebyśmy musieli tutaj rozbudowywać przemysł. Tak że każdy 
z nas chętnie wsiądzie w samochód i dojedzie.”. 

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

„Tu zdania mogą być podzielone.”. 

 
Wnioskodawca – Pani K_____ B____ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„U nas wszyscy pracują w Lipniku.”. 

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

„Ja może nie chciałbym się wypowiadać nad tym, bo to jest powiem szczerze, takie bardzo śmiałe 
twierdzenie, że w związku z tym, że niska stopa bezrobocia, w związku z powyższym (…) nie należy tutaj 
lokować w Bielsku-Białej kolejnych stref przemysłowych gdzie może się rozwijać gospodarka. Ja tylko 
powiem Pani tak: oczywiście jakbyśmy tak założyli teoretycznie, to wówczas będzie taka sytuacja, w której 
dane statystyczne, zgodnie z GUS-em, faktycznie doprowadzą do tego, że w mieście mieszkańców będzie 
sukcesywnie ubywać. Dziękuję bardzo.”. 
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Wnioskodawca – Pani K_____ B____ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja również dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja dwie uwagi tylko Pani wystąpienia. 

Chcę powiedzieć tak: po pierwsze, dlaczego dawaliśmy pozwolenia na budowę – bo mieszkańcy 
występowali. Nikt na siłę nie dawał danemu mieszkańcowi pozwolenia na budowę. Mieszkańcy 
występowali a my zgodnie z prawem musieliśmy dać pozwolenie na budowę. Więc proszę nie do nas pytać 
się, dlaczego dawaliśmy, tylko do mieszkańców, dlaczego występowali w tym miejscu o pozwolenie  
na budowę, dlaczego chcieli budować. I to jest pierwsza sprawa.  

Druga – to w ogóle jest anegdotyczna, co Pani mówi, że mamy niskie bezrobocie w związku z tym możemy 
przemysł teraz sobie…, brzydko mówiąc, już dalej nie róbmy nic. Proszę Pani, naprawdę (…) bym 
proponował, żeby Pani jednak nie szerzyła takiej tezy, bo to jest jakieś nieporozumienie grube. Dzięki 
temu, że właśnie aktywnie działamy, że ten przemysł lokuje się w naszym mieście, że miasto (…) ciągle 
jest w czołówce Polski jako sprzyjające dla biznesu – to w Forbesie choćby trzecie miejsce kolejny raz 
mamy, miasto sprzyjające biznesowi – to dlatego jest takie niskie bezrobocie i dlatego dajemy pracę nie 
tylko mieszkańcom naszego miasta, ale również okolic. I dlatego intensywnie pracujemy żeby następne 
inwestycje w tym mieście, chociaż już mamy bardzo mało terenów, żeby następne inwestycje, które dają 

miejsca pracy – a przy okazji jeszcze tak się składa, że być może w ogóle nieuciążliwe – żeby były.  
I pracujemy nad tym żeby takie inwestycje w Bielsku w najbliższym czasie właśnie zaistniały. Naprawdę, 
proszę takiej nie szerzyć tezy, że mamy niskie bezrobocie możemy w związku z tym już dalej nic nie robić. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani oczywiście, zgodnie z obowiązującą procedurą, dostanie odpowiedź na piśmie. 

Bardzo proszę – Pani Barbara Waluś, Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja chciałam do tego powiedzieć dwa zdania, że mieszkańców nikt nie informował – jak starali się o zgodę 
na budowę – że będzie tam, w krótkim czy w dłuższym czasie, strefa przemysłowa, że powstanie. To jest 
raz. Teren był wolny, niezagospodarowany. 

I drugie. Inwestycje, które dają miejsca pracy nie muszą być wcale uciążliwe. Można iść w turystykę  
czy w jakąś drobną wytwórczość, czy coś takiego, ale nie robić tak jak się zamierzało kruszarni. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie proszę się odnieść, bo ta uwaga bez wyjaśnienia jest niepełna.”. 

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

„Pani Radna, naprawdę to nie jest miejsce na taką dyskusję. Chcę powiedzieć, że tamten teren od (…) iluś 
dziesięcioleci był przemysłowym terenem, tam kamieniołomy były przecież naprawdę. Były kamieniołomy  
i na bazie tych kamieniołomów, których już teraz nie ma (…), powstała ta strefa po prostu. To nie,  
że z nieba się nagle ktoś wziął, siadł w Urzędzie i sobie tam wymalował. Tam były gorsze niż te rzeczy, 

które się planuje – kamieniołom tam był kiedyś. I stąd się ta cała sprawa wzięła. Tak że naprawdę nie 
szalejmy, tylko trochę zastanówmy się co mówimy. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) Ad vocem – bo widziałem, że Pani naciska (…) – bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś. Ad vocem 
do Pana Prezydenta.”. 

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

„Panie Prezydencie, jedno zdanie.  

Ja żyję w Lipniku 68 lat i nic nie wiem, że tam był w tamtym terenie kamieniołom jakiś. 

Dziękuję.”. 

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

Panie Prezydencie, proszę wyjaśnić Pani Radnej.”. 

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

„Pani Radna, Pani pozwoli, że nie jako geolog, nie jako dr geologii, jako człowiek 63-letni, a urodziłem się 
w Białej na Łukasińskiego…”. 

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

„Ja bym prosił do rzeczy, bez życiorysów.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…i znam sprawę. I nie mówimy o Lipniku, Szanowna Pani, bo nie w Lipniku była strefa przemysłowa, 
tylko ona się przeniosła z Krzywej. Pomijam jeszcze stare XVIII-wieczne cegielnie, które były tam gdzie 
teraz powiedzmy stara BEFAMA „D”, ale przecież w Krzywej, w kierunku Krzemionek, tam był potężny 
kamieniołom. Tam był wapiennik jeszcze. Szczyt tego wapiennika można zobaczyć po prawej stronie, jak 
tam się pójdzie piechotką oczywiście. I tam się zapoczątkował ten cały hałas o tą niby strefę przemysłową. 
Albowiem gdzie było najlepsze miejsce właśnie na wysypisko śmieci. W Bielsku, poza Steinbruchami  
– jak się to nazywało – na Złotych Łanach, nie było takiego miejsca. I stąd się to wzięło, a reszta to jest 
tylko konsekwencja. Sorry.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek – pewnie coś w sprawie kamieniołomów.”. 

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

„Nie, nie chciałbym się wypowiadać Panie Przewodniczący w sprawie kamieniołomów i historii,  
czy to cegielnia była w Krzywej czy nie, ale chociaż pamiętam jakby z opowieści i tę historię, ale jest 
kwestia inna, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że jeżeli mówimy o studium z 1999 roku, opartego na jakichś 
założeniach historycznych, pamiętajmy że dokonały się bardzo poważne zmiany gospodarcze, historyczne, 

technologiczne, techniczne związane z (…) technologią, widzimy co się dzieje w kontekście 
zagospodarowania różnego rodzaju odpadów itd., itd. Technologie się i techniki zmieniają, można żyć  
i funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości. Po pierwsze o tym powinniśmy nie zapominać. I to też jest 
istotne, że to, co Pan Prezydent mówił, że mamy niskie bezrobocie, ale też właśnie kwestia jakości miejsc 
pracy. Musimy być tego świadomym, że w tej chwili już jest bardzo ciężko w Bielsku-Białej o pracowników 
takich do (…) fabryk. Bardzo dużo mamy pracowników przyjeżdżających tutaj, już nie tylko z całego terenu 
Polski, ale np. z Ukrainy. Musimy mieć tego świadomość, że rzeczywistość się zmienia i musimy  
za tą rzeczywistością i tymi czasami nadążać i o tym nie zapominać i nie uznawać, że jeżeli była tam,  
w jakimś rejonie cegielnia 70, 80, 100 lat temu, to dalej musimy w tym terenie lokować przemysł. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

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

„Jedno zdanie tylko chciałem (…), bo jakieś nieporozumienie chyba jest. Pan Przewodniczący Drabek 
powiedział, że «studium z ’99 roku, a życie poszło naprzód, trzeba zmienić». Studium ostatnie zostało 
przyjęte – zresztą Pana również głosem – w 2012 roku. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Ad vocem – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Pamiętam dyskusję i przekonywanie nas do głosowania nad studium, gdzie była odpowiedź taka, że już 
jest to tak przepracowane, że albo to uchwalimy w takiej formie, albo nie ma możliwości żeby do tematu 
podejść.  

Naprawdę to, co Pani powiedziała o pracy, naprawdę planowanie i budowanie strategii miasta na kolejne 
dziesiątki lat, powinno być kluczowym zadaniem Urzędu. I naprawdę trzeba cały czas nad tym pracować, 
nie zakładać, że jak już coś było lat temu 30, to my mamy to powielać. Naprawdę uspokójmy tą atmosferę 
i naprawdę pracujmy nad tym jak to miasto ma wyglądać, analizując to za 40 lat i pewnie za 20 lat 
dokonamy – czy za 10 lat – korekty, bo naprawdę rzeczywistość potrafi nas zaskakiwać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Pan Prezydent Kamiński zgłosił się.”. 

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

„Przepraszam, ’12 rok, a nie 40 lat temu. W ’12 roku było studium uchwalone, a nie 40 lat temu, 
naprawdę. Uważajmy co mówimy (…) tutaj.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

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

„Bo tak trochę ta rozmowa na studium schodzi, natomiast ja powiem tak: bo ja rozumiem  
to, że mieszkańcy mogą nie rozumieć pewnych procedur prawnych związanych tam ze studium, z planami, 
z wydawaniem pozwoleń na budowę i oczywiście przy wszystkich możliwych spotkaniach to tłumaczę. 
Natomiast Panie Radny, Pan był kandydatem na prezydenta miasta i Pan teraz tutaj odpowiada, po prostu 
bardzo nieodpowiedzialne słowa głosić, dlatego że z całym szacunkiem, my mówimy o tym. Proszę 
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zaproponować jako Radny, że po prostu Gmina wypłaci odszkodowania z tego tytułu, że plan, który tam 
obowiązuje – my nie tworzymy niczego na nowo, on obowiązuje i każda zmiana będzie rodziła skutki 
finansowe. I Państwo tego musicie mieć świadomość. Ta zmiana, którą my teraz tylko i wyłącznie 
ograniczamy, spowoduje bardzo duże skutki finansowe. Teraz w związku z (…) tym zgłoszeniem przez 
mieszkańców sprawy do Wojewody (…) – niezgodności (…) dla całego tego obszaru – to mamy taką 
sytuację, że to odszkodowania za niedługo będą na poziomie 20 mln zł. Natomiast takie głoszenie  
«to, że my teraz sobie tam zmienimy i zrobimy tam teren zielony» spowoduje, że to będą kolejne miliony, 
które będą wypłacone, potencjalnie oczywiście (bo jeżeli ci właściciele tych nieruchomości o to się będą 
starać) z kasy budżetu gminy. I po prostu będziemy musieli się zastanowić, co po prostu zdejmiemy  
z inwestycji po to, żeby te odszkodowania płacić.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie Przemysławie Kamiński, ja odpowiem tylko tak, że brak zmiany niesie za sobą też 
różnego rodzaju niebezpieczeństwa, ale to podstawowe niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli patrzymy  
na miasto, nie tylko w kontekście jednej kadencji, dwóch, trzech, sześciu, ośmiu lat – tylko powinniśmy 
popatrzeć strategicznie na miasto – to naprawdę trzeba do tego poważnie podejść. Takie wypowiedzi jak 
Pan teraz wypowiedział o odszkodowaniach itd., faktycznie to też uważam jest nieodpowiedzialne, bo ten 
protokół sam bym użył później w sytuacjach spornych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja. 

Bardzo proszę – krótko i rzeczowo.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja uważam, że jest taki moment, w którym trzeba podjąć pewne refleksje i pewne działania, które  
są działaniami naprawczymi. Dzisiaj z ich punktu widzenia ruchów społecznych i tych argumentów,  
które one podnoszą, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rada popełniła błąd i ja też między innymi,  

że na przykład w tym 2012 roku, uchwalając studium akurat nie podnosiliśmy tego argumentu, co nie 
zmienia postaci rzeczy, że jeżeli jest siła argumentów trzeba się do tego pochylić. I należy poważnie 
potraktować głosy, które są dzisiaj na sali, które były wcześniej na sali, bo to my jesteśmy wysłannikami  
i pracownikami na rzecz mieszkańców – czy się nam to podoba czy nie. W związku z tym, jeżeli 
mieszkańcy sobie tego życzą, to naszym zadaniem jest żeby to w jakiś sposób zrealizować.  

I druga rzecz. Co do wysokości tych kwot odszkodowawczych jest duży znak zapytania – najpierw trzeba 
to wygrać w sądzie. 



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

RM.0002.2.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 28 lutego 2017 roku 

 
 

Strona 73 z 74 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Tak już na przyszłość – Panie Prezydencie, Szanowni Radni, wcześniej czy później to śmietnisko w Lipniku 
musi być zlikwidowane; może nie dla za tej kadencji, może nie następnej, ale na pewno będzie. Są nowe 
technologie, są spalarnie i inne najnowocześniejsze technologie, które w przyszłości (…), z którego miasto 
Bielsko-Biała będzie korzystać. Korzysta z tego Szwecja i wiele krajów Europy Zachodniej. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie bardzo proszę.”. 

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

„Ja nie mogę wniosków formalnych dać, bo gdyby były wnioski formalne to bym zgłosił żeby zakończyć, 
bo zaczynamy głupoty opowiadać już w tej chwili naprawdę. Bo przeniesienie – chyba na Karpackie 
przeniesiemy wysypisko odpadów. Przepraszam, chyba na Karpackie przeniesiemy, bo takie wypowiedzi  
są – przepraszam bardzo – już nieodpowiedzialne w tej chwili, że przeniesiemy sobie wysypisko, tam 
zamkniemy po prostu. Naprawdę trzeba trochę odpowiedzialności. A myślę, że Państwo Radni i tak nie 
uciekniecie od sprawy, że będziemy rozpatrywać i studium, i plan (…). Ja nie chcę w tej chwili tutaj 
bulwersować, bo Prezydent Kamiński już trochę powiedział, jakie skutki finansowe mogą być za tym, żeby 
– to, co Pan Radny Matyja teraz powiedział – żeby tak to zrobić; to jakie skutki finansowe. To trzeba 
powiedzieć sobie, że miasto na jeden rok w ogóle połowę inwestycji i remontów nie będzie robiło. (…)  
To (…) kilkadziesiąt milionów złotych może być. Potencjalnie jest to kilkadziesiąt milionów złotych.  
I naprawdę bardzo bym prosił o odpowiedzialne wypowiedzi tutaj.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Mamy wniosek formalny – bardzo proszę Pani Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Myślę, że na ten temat zostało już wszystko powiedziane, moglibyśmy to jeszcze godzinę dyskutować. 
Wszyscy mają swoją rację, więc składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo proszę, oczywiście wniosek przegłosujemy. 

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

Wniosek przeszedł dwunastoma [głosami]. 

Szanowni Państwo nawet gdyby ten wniosek nie padł, to ja korzystając z przysługujących mi uprawnień, 
by to zrobił. Sprawa jest w toku, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Z punktu widzenia Rady sprowadza 
się do tego, że na ile możemy zrobić tam zmiany pod wpływem oczekiwań mieszkańców, żeby  
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jak najmniej za to właśnie przyszłe pokolenia zapłaciły. I ta decyzja jest przed nami i na pewno  
ją podejmiemy w najlepszej swojej wierze. Wierzę, że wszyscy Państwo będą chcieli to zrobić jak 
najlepiej.”. 

 
Ad 28 
Zakończenie obrad 

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

„Szanowni Państwo, 

wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XXVI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.
7
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