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Protokół Nr XXVII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej  

oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 21 marca 2017 roku 

 
 
 
Obecni na XXVII sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
 
 
Przyjęty porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej: 
 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 

2. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej. 
 

2a.  Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-
Żywieckiej. 

 Punkt 2a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
SPR. NR 55 

 
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego 

2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 
2016 roku. 
SPR. NR 56 

 
7. Przyjęcie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach „Stan środowiska  

w województwie śląskim w 2015 roku”.  
SPR. NR 57 

 
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr RO.0057.1.2017 z dnia 1 marca 2017 r.) 

za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 
2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
SPR. NR 58 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
DRUK NR 548 - II WERSJA 

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

DRUK NR 549 - II WERSJA 

 
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 550 
 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82085.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82139.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82248.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82245.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_548_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_549_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_550.pdf


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

  

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 roku  

RM.0002.3.2017 

  Strona 2 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-
Białej za 2016 rok. 
DRUK NR 536 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji  

w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2016 roku. 
DRUK NR 537 

 
14. 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 - II wersja 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku. 
DRUK NR 530 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
DRUK NR 531 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 547 

Punkt 17 zdjęty do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 
DRUK NR 533 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na okres od dnia  
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
DRUK NR 539 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. 
DRUK NR 538 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 540 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do Bursy w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 541 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 542 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_536.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_537.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/Druk_519_v2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_530.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_531.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_547.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_533.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_539.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_538.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_540.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_541.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_542.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu i elewacji 
budynku przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości  
przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 543 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 

wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości 
przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 544 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej 

wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości przy 
ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 545 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji południowej 

(ul. Sikorskiego) kamienicy pod adresem ul. Schodowa 2 w Bielsku-Białej dla właściciela 
nieruchomości położonej przy ul. Schodowej 2 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 546 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii 
Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury  
w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi 
Polskiemu w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 532 

 
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 
DRUK NR 551 

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

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 526 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 527 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 528 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 529 

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

Bielsko-Biała ozn. jako działki 7/3 i 5 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Barlickiego 19 na rzecz 
właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 7/1. 
DRUK NR 534 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 

części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 
DRUK NR 535 

35a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej 
 Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej. 
 DRUK NR 552 

 Punkt 35a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_543.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_544.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_545.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_546.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_532.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_551.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_526.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_527.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_528.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_529.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_534.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_535.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_552.pdf
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35b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony  terenów 
 zieleni w zachodniej części Bielska-Białej. 
 DRUK NR 553 

 Punkt 35b wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
35. Sprawy różne. 

 
36. Zakończenie obrad. 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2017 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny Radny Maurycy Rodak – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXVII sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

wnioski w sprawie zmian w porządku XXVII sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad punktu  

pt. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-
Żywieckiej.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 
 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Renaty Gruszki. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr_10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 2a,  
tj. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_553.pdf
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2) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino  
i Zwierzynieckiej (DRUK NR 552).  

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr_10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 35a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej 
Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej. 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej 
(DRUK NR 553).  

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr_10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 35b,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony 
terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o II wersjach projektów uchwał w porządku XXVII sesji 

Rady Miejskiej. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 
 w punkcie 9 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok (Druk Nr 548 - II wersja), 
 w punkcie 10 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  

na 2016 rok (Druk Nr 549 - II wersja). 

 
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 

Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego (zgłoszony na sesji Rady Miejskiej)  
o zdjęcie z porządku obrad punktu 17., tj. projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania  
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum Onkologii  
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej (DRUK NR 547). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr_10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 17,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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Przyjęty porządek XXVII sesji RM, str.: 1-4. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 2a 
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-
Żywieckiej 

 
Punkt 2a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt stanowiska Rady Miejskiej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej  
Rada Miejska przyjęła w drodze aklamacji. 

 
Projekt stanowiska – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
Przyjęte przez Radę Miejską stanowisko – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wpływu programu «rodzina 500plus» na wydatki Gminy na Pomoc 

Społeczną”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.31.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.32.2017. 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ulicy Lawendowej w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.33.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Czerwonej  
i ul. Niepodległości”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.34.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „montażu lamp ulicznych na ulicach Odrowąża i Romańskiej  
w Bielsku-Białej.”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.35.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zapewnienia mieszkańcom Mikuszowic Krakowskich, Mikuszowic 

Śląskich i części Cygańskiego Lasu dostępu do stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.36.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy chodnika na ul. Sucharskiego przy Szkole  

Podstawowej nr 28”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.37.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.38.2017. 

▪ 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.0003.39.2017. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Krzysztofem Jazowym w sprawie 

„modernizacji ulicy Wita Stwosza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.40.2017. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie 

„gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.41.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „kontynuowania bardziej konstruktywnych działań w przedmiocie 
kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowani stanu prawnego nieruchomości 
gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.42.2017. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „planów remontu Placu Zamkowego w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.43.2017. 
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Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką w sprawie „budowy 

kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.44.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulicy I. Daszyńskiego, 
Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.45.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „naprawy drogi serwisowej od ronda Rosta wzdłuż Wschodniej 
Obwodnicy Miasta”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.46.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „odwodnienia przy ulicy Dusznickiej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.47.2017. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński, a także Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Konrad Łoś, 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Radny Bronisław Szafarczyk, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ad 4  
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W przedmiotowym punkcie porządku obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 5  
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
Pan Janusz Kaps. 

 
Opinię Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury. 
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Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 55) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 
 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 55. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie z wysokości  
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 
Ad 6  
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego  
2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2016 roku według stanu na dzień  
31 grudnia 2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Grzegorz Pan Tomaszczyk. 

 
Informację na temat opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2016.BJ 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 

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 56) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 56. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2016.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w IV kwartale 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

 
Ad 7  
Przyjęcie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach „Stan 
środowiska w województwie śląskim w 2015 roku” 

 
Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku” przedstawiła Kierownik Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej Pani Agata Bucko-Serafin. 
 
Wydruk prezentacji medialnej pt. „Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Bielsko-
Biała w 2015 roku” – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Katowicach „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 57) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 57. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a  raport Wojewódzkiego Inspektoratu  
Ochrony Środowiska w Katowicach „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”. 
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Ad 8 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr RO.0057.1.2017 z dnia 1 marca  
2017 r.) za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
(nr RO.0057.1.2017 z dnia 1 marca 2017 r.) za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji 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 58) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 58. 
  
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 10 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
(nr RO.0057.1.2017 z dnia 1 marca 2017 r.) za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  

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

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
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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 Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 548 wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Szczepan Wojtasik, Radna Barbara Waluś, Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 548 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/499/2017 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 549 wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze pt. 
„Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 549 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/500/2017 

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

 

 

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

 
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 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą lub nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 550) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.  
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 550. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/501/2017 

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

 

 

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

 
Ad 12  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 
miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej  
Pan Zbigniew Mizera. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Barbara 
Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Miejski Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej Pan Zbigniew Mizera. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 536) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 536. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/502/2017 

w sprawie przyjęcia informacji  
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  
oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2016 rok 

 

 

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

 
Ad 13  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji 
w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2016 roku 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
Pan Krzysztof Gałuszka. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji Pan Krzysztof Gałuszka, Radna Małgorzata Zarębska, Radna Barbara Waluś, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny 
Bronisław Szafarczyk, Radna Grażyna Nalepa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Bielska-Białej w 2016 roku, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 537) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 537. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/503/2017 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej  

oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji  
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie Bielska-Białej w 2016 roku 

 

 

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

 
Ad 14  
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 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu 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, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 519 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
 
 



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

  

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 roku  

RM.0002.3.2017 

  Strona 17 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta Radny Adam 
Ruśniak (stanowiska Klubu ws. projektu uchwały), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 519 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/504/2017 

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 

 

 

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

 
Ad 15  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku 

 
O godzinie 12.34 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Pani Aleksandra Ciaciura. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 530) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Aleksandra Ciaciura.  

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 530. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/505/2017 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej  
w 2016 roku 

 

 

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

 
Ad 16  
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Pani Aleksandra Ciaciura. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 531) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 531. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/506/2017 

w sprawie szczegółowych warunków  
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 
Punkt 17 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 18  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 
wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego 
konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 533) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 533. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 
 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Ryszki. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/507/2017 

w sprawie określenia regulaminu  
otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert  

na realizację zadania publicznego 
 z zakresu wychowania przedszkolnego 

 

 

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

 
Ad 19  
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia  
2016 r. – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 539) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 539. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/508/2017 

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

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

na okres od dnia 1 września 2017 r.  
do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

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

 
Ad 20  
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-
Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  
31 sierpnia 2019 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  
– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 538) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
 

Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 538. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/509/2017 

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

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  
– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół  

ponadpodstawowych i specjalnych,  
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

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

 
Ad 21   
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej  
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół podstawowych 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 określenia kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Bielsko-Biała, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 540) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 



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

  

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 roku  

RM.0002.3.2017 

  Strona 23 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 540. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/510/2017 

w sprawie określenia kryteriów,  
odpowiadającej im wartości punktowej  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  

do szkół podstawowych prowadzonych  
przez Gminę Bielsko-Biała 

 

 

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

 
O godzinie 12.54 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
Ad 22   
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-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 określenia kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 541) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 541. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/511/2017 

w sprawie określenia kryteriów,  
odpowiadającej im wartości punktowej  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  

do Bursy w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 23  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-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 określenia kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 542) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
 
 
 
 
 



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

  

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 roku  

RM.0002.3.2017 

  Strona 25 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 542. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/512/2017 

w sprawie określenia kryteriów,  
odpowiadającej im wartości punktowej  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  

do Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu i elewacji 
budynku przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości  
przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski dachu i elewacji budynku przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 543) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 543. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/513/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski dachu i elewacji budynku  
przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 5  
w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 544) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 544. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/514/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej  

wraz z częścią dachu kamienicy  
przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 5  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 26  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właścicielki 
nieruchomości przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Orkana 20  
w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 545) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 545. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Ryszki. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/515/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji frontowej  

wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej  
dla właścicielki nieruchomości  

przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 27  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
południowej (ul. Sikorskiego) kamienicy pod adresem ul. Schodowa 2 w Bielsku-Białej  
dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Schodowej 2 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji południowej (ul. Sikorskiego) kamienicy pod 
adresem ul. Schodowa 2 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Schodowej 2  

w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 546) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 546. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 
 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnego Marcina Lisińskiego oraz Radnej Barbary 
Waluś.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/516/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski elewacji południowej (ul. Sikorskiego) 

kamienicy pod adresem ul. Schodowa 2 w Bielsku-Białej  
dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Schodowej 2  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 28   
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, 
Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi 
Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 
Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum 
Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, 
Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-

Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 532) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 532. 
  
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 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/517/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie nadania Statutu  
Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej,  

Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej,  
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej,  

Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej,  
Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 

Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 29  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Bielska-Białej na 2017 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 551) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 551. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/518/2017 

zmieniająca uchwałę 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 pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 

 
Ad 30  
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
W tym punkcie głos zabrał Radny Bronisław Szafarczyk. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 526) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 526. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 8 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/519/2017 

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

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

 

 

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

 
Ad 31  
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 527) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 527. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 9 

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

Nr XXVII/520/2017 

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

w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  

przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 528) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 528 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 9 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/521/2017 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
uchwały w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 529) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 529. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 9 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/522/2017 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  

uiszczania opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działki 7/3 i 5 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Barlickiego 19  
na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 7/1 

 
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  

  

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 roku  

RM.0002.3.2017 

  Strona 35 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działki 7/3 i 5 położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy Barlickiego 19 na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 7/1, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 534) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 534. 
  
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 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/523/2017 

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

 ozn. jako działki 7/3 i 5 położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Barlickiego 19 na rzecz właścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 7/1 

 

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 535) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 535. 
  
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 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/524/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie  
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

innej stopy procentowej 

 

 

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

 
Ad 35a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy 
przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 552) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 552. 
  
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 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/525/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy  

przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej 

 

 

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

 
Ad 35b 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej 
części Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego 
zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 553) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 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 553. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVII/526/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wprowadzającego zakaz zabudowy,  
w celu ochrony terenów zieleni  

w zachodniej części Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 36 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Szczepan Wojtasik, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Marcin Lisiński, Radna Małgorzata 
Zarębska, Radny Adam Ruśniak, Radna Barbara Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
Pan Wojciech Waluś, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk, Radna 
Grażyna Nalepa, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 37 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.53. 

 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 
 

Ryszard Batycki  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 21 marca 2017 roku 
 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo mamy quorum, zgodnie zobowiązującym prawem możemy podejmować ważne 
uchwały. Pozwólcie, że przywitam dzisiaj Prezydentów Miasta Bielska-Białej na czele z pierwszym Zastępcą 
Pana Prezydenta Panem Waldemarem Jędrusińskim. 

Witam szefów spółek miejskich, jednostek samorządu terytorialnego w Bielsku-Białej. Oczywiście  
– i przepraszam za to – Panie Radne i Panów Radnych, całą Wysoką Radę.  

Witam przedstawicieli mieszkańców, którzy zechcieli przyjść na naszą sesję. I jak zwykle witam serdecznie 
przedstawicieli mediów.  

Dodatkowo, ze względu na porządek obrad dzisiejszej sesji, witam Panią Agatę Bucko-Serafin – Kierownika 
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. Serdecznie Panią witamy.  
A widzę – tak, tak. Dzień dobry. 

Witam – w tej funkcji pierwszy raz – na naszej sesji Pana Zbigniewa Mizerę – Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Witamy serdecznie, życzymy oficjalnie jeszcze raz 
wszystkiego dobrego i gratulujemy objęcia tej zacnej i ważnej dla miasta funkcji. Jest z nami również 
Zastępca Pana Komendanta – Pan Krzysztof Grygiel, którego też serdecznie witamy. A jeśli chodzi  
o przedstawiciela Policji mamy Zastępcę Komendanta Pana Krzysztofa Gałuszkę. Również serdecznie 
witamy. 

Szanowni Państwo przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Są wnioski o wprowadzenie zmian, które 
oczywiście, zgodnie z procedurą, powinniśmy przegłosować. 

Pierwszy punkt do wprowadzenia, który chciałem zaproponować (…) do porządku obrad, tj. Przyjęcie 
stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej.  
I proponuję Wysokiej Radzie, aby wprowadzić ten punkt w punkcie 2a. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została wprowadzona jednogłośnie. 

Kolejny wniosek – Pana Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej. 

Proponuję, aby wprowadzić ten punkt w punkcie 35a.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że punkt wprowadzono jednogłośnie. 

                                                           
1 Godz. 10.06. 
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Drugi wniosek Pana Prezydenta, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego 
zakaz zabudowy w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej – Druk Nr 553.  
I proponuję, aby wprowadzić ten punkt w punkcie 35b. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Punkt wprowadzono do porządku obrad. 

To były zmiany wymagające głosowania.   

Informacyjnie dodam, że: 

▪ w punkcie 9 będziemy obradować nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej, czyli Druk 548 – II wersja 

▪ oraz w punkcie 10 będziemy obradować nad II wersją projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej – Druk Nr 549. 

Jeżeli nie zauważę teraz żadnych wniosków o zmianę porządku obrad… 

Bardzo proszę, zauważam taki wniosek. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

wnoszę o wycofanie z (…) porządku obrad punktu 17 (to jest na Druku 547) w sprawie określenia zasad 
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Uwarunkowane jest to konsultacją z nadzorem wojewody 
i wojewoda, prawnicy wojewody – bo nie Pan wojewoda – wyrazili sugestię i przekonanie, że ta uchwała 
byłaby uchylona z tytułu nadzoru. Sprawa jest formalna – uchwała nasza, którą byśmy uchylali w dniu 
dzisiejszym (z 28 lutego 2012 roku), która regulowała te uwarunkowania, nie była publikowana. Wtedy 
można było nie publikować, a w tej chwili trzeba publikować tą uchwałę, którą proponowaliśmy  
w dzisiejszym porządku obrad; nawet tutaj jest w § 4, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. I w związku z tym zasadnym jest, konieczne jest po prostu 
wycofanie tej uchwały – punkt numer 17, Druk 547. Na następną sesję będzie przygotowany analogiczny 
– dwa projekty uchwał w tej sprawie o uchyleniu tamtej i o uchwaleniu nowej.  

Bardzo proszę o wycofanie tego projektu uchwały.”. 

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

„Oczywiście, zatem głosujemy. 

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

Punkt został zdjęty jednogłośnie. 

W ten sposób uchwaliliśmy porządek obrad, żadnych kolejnych głosów nie widzę.”. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 2, tj. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

Jak zwykle, zgodnie z procedurą, protokół ten był wyłożony, do dziś nie wpłynęły żadne uwagi, żadnych 
kolejnych teraz nie widzę i uznaję protokół za przyjęty.”. 

 
Ad 2a 
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-
Żywieckiej 

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

„Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 2a, wprowadzonego przed chwilą do porządku obrad. Jest  
to, uzgodnione ze wszystkim Radnymi, stanowisko Rady Miejskiej, które będzie przyjęte przez aklamację. 
Pozwólcie Państwo, że odczytam. 

«Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W marcu bieżącego roku obchodzimy jubileusz 25-lecia utworzenia Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Papież  
Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku, z wydzielonych terenów 
archidiecezji krakowskiej i diecezji katowickiej, powołał nową diecezję, której pierwszym biskupem 

ordynariuszem został ksiądz prałat Tadeusz Rakoczy. Biskupem pomocniczym Ojciec Święty mianował 
księdza biskupa Janusza Zimniaka z Katowic. Kilka lat później, podczas spotkania z mieszkańcami Bielska-
Białej w dniu 22 maja 1995 roku, Jan Paweł II podkreślił ważną rolę naszego Miasta w działalności całej 
diecezji, stwierdzając iż „Stolica diecezji to nie tylko centrum administracyjne, lecz przede wszystkim 
centrum duchowego promieniowania na cały region”. 

Obecnie nasza diecezja, prowadzona przez księdza biskupa ordynariusza Romana Pindla wspólnie  
z biskupem Piotrem Gregerem, jest prężnym ośrodkiem życia duchowego i administracyjnego. Dzięki 
zaangażowaniu biskupów, kapłanów oraz świeckich, diecezja ożywia nauką Ewangelii lokalną społeczność, 
buduje wśród mieszkańców naszego miasta i regionu świadomość religijną, umacnia wartości 
chrześcijańskie, a także współtworzy z samorządem lokalnym wydarzenia kulturalne, takie jak Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej, Tydzień z Ewangelią czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej  
na Podbeskidziu Sacrum in Musica. Niezwykle cenne są także wspólne przedsięwzięcia społeczne  
w zakresie pomocy najuboższym, w tym prowadzenie kuchni św. Brata Alberta, czy pionierski w skali kraju 
projekt Banku Chleba uruchomiony wraz z „Caritasem”.  

Pragniemy życzyć wszystkim wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej i ich duszpasterzom, uroczystych  
i pełnych duchowego przeżycia obchodów tego znamienitego (...) [Jubileuszu].». 

Przyjęto przez aklamację przez Radę Miejską w Bielsku-Białej.  

Informacyjnie dodam, że obchody będą miały miejsce w najbliższą sobotę. Myślę, że warto się wybrać.”. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj. punkt 3, czyli interpelacje i wnioski Radnych oraz 
odpowiedzi Pana Prezydenta. 

Złożono dzisiaj 17 interpelacji, będę (…) prosił o ich przedstawienie zgodnie z kolejnością zgłaszania. Jako 
pierwszego poproszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji: pierwsza w sprawie programu „Rodzina 
500+” i druga w sprawie (…) rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”.  

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wpływu programu «Rodzina 500plus» na wydatki Gminy na Pomoc 
Społeczną. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.31.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.32.2017. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz trzy interpelacje, którymi zaszczycił nas Pan Radny Karol Markowski. Pierwsza dotyczy remontu 
ulicy Lawendowej, druga wykonania prawoskrętu na skrzyżowaniu ulicy Czerwonej i ulicy Niepodległości 
oraz trzecia – z licznymi podpisami – dotyczącą montażu lamp ulicznych na ulicach Odrowąża i Romańskiej 
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu ulicy Lawendowej w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.33.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Czerwonej  
z ul. Niepodległości”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.34.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „montażu lamp ulicznych na ulicach Odrowąża i Romańskiej w Bielsku-
Białej.”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.35.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panu Radnemu. 

A teraz o przedstawienie swojej interpelacji poproszę Przewodniczącą Komisji Zdrowia – Panią Radną 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Interpelacja w sprawie zapewnienia mieszkańcom Mikuszowic Krakowskich  
i Śląskich, i części Cygańskiego Lasu dostępu do stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zapewnienia mieszkańcom Mikuszowic Krakowskich, Mikuszowic 
Śląskich i części Cygańskiego Lasu dostępu do stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.36.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz proszę o przedstawienie trzech interpelacji:  

▪ pierwsza – dotyczy budowy chodnika na ulicy Słowackiego przy Szkole Podstawowej 28, 

▪ druga – zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Karbowej w rejonie dojścia do stoku 
narciarskiego na Dębowcu  

▪ i trzecia – działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół. 

Sądząc z tematyki, wiemy już który Radny je wygłosi – będzie to jak zwykle Pan Radny Bronisław 
Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy chodnika na ul. Sucharskiego przy Szkole Podstawowej  
nr 28”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.37.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.38.2017. 

▪ 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.0003.39.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I teraz kolejna interpelacja dotycząca modernizacji ulicy Wita Stwosza. Jest to wspólna interpelacja Pana 
Radnego Dariusza Michasiów i Pana Radnego Krzysztofa Jazowego. 

Bardzo proszę – Pan Radny Dariusz Michasiów.”.  
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Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Krzysztofem Jazowym w sprawie „modernizacji ulicy 
Wita Stwosza”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.40.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

W tej chwili mam przed sobą interpelację Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie 
gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Z tego co wiem, 
będzie to przedstawiał Pan Radny Konrad Łoś. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie 
„gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.41.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny, ale zaraz również poproszę Pana o zabranie głosu, bo jest też Pana 
indywidualna interpelacja w sprawie (…) kontynuowania bardziej konstruktywnych działań w przedmiocie 
kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości 
gruntowych w oparciu o przepisy art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia ‘97 roku o gospodarce 
nieruchomościami. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „kontynuowania bardziej konstruktywnych działań w przedmiocie 
kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowani stanu prawnego nieruchomości 
gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.42.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz poproszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie planów remontu placu zamkowego  
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”.  
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Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „planów remontu Placu Zamkowego w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.43.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz rekordzista dzisiejszej sesji – cztery interpelacje – Pan Radny Leszek Wieczorek.  Pierwsza dotyczy 
budowy kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy, druga – układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej. Jest też wniosek dotyczący odwodnienia przy ulicy 
Dusznickiej oraz wniosek naprawy drogi serwisowej od ronda Rosta wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta. 

Bardzo proszę Panie Radny.”.  

 
Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką w sprawie „budowy kanalizacji oraz 
remontu ulicy Taksówkarzy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.44.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego, 
Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.45.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „naprawy drogi serwisowej od ronda Rosta wzdłuż Wschodniej 
Obwodnicy Miasta”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.46.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „odwodnienia przy ulicy Dusznickiej”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.47.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

To wszystkie interpelacje i wnioski przygotowane przez Radnych. 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu.”.   

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

te 17 interpelacji, które zostały wygłoszone w dniu dzisiejszym, wysłuchaliśmy ich z ogromną uwagą  
i oczywiście odpowiedzi na te interpelacje będą. Chciałem powiedzieć, że dwie interpelacje, które spłynęły 
w okresie wcześniejszym – one są akurat od Pana Przewodniczącego Romana Matyi – tu udzielę 
odpowiedzi od razu. 

Pierwsza interpelacja, która dotyczy „Rodziny 500+” oraz wydatków Gminy na „Pomoc społeczną”  
w poszczególnych działach, to informuję Szanownych Radnych i Pana Radnego, że jeżeli chodzi o wydatki 
w 2015 i ‘16 w dziale 852 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe”, to w roku 2015 to było 31 211 362 zł – ja już  
o groszach tu nie mówię – wydatki w roku 2016 to było 37 295 118 zł, czyli nastąpił tutaj wzrost (2015  
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do 2016) w 2016 roku o 6 083 757 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że dotacja wzrosła w tym czasie (2015 
do 2016) o 5 892 000, a nasze środki własne wzrosły o 191 000, a tak de facto to wynosiły one w roku 
2016 niemalże 2 ml zł (1 950 000). Z czego biorą się te środki dotyczące wkładu własnego Gminy w tego 
typu świadczenia rodzinne – przede wszystkim z uchwały, która została przez Prezydenta Miasta 
zaproponowana Radzie, a Rada przychylnie 27 kwietnia 2016 roku ją uchwaliła. Gmina Bielsko-Biała, 
miasto Bielsko-Biała dodatkowo – oprócz tych świadczeń rodzinnych i tych pozostałych świadczeń z tego 
działu – wypłaca środki finansowe: 

▪ to jest kwota 50 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, miesięcznie – 50 zł 
miesięcznie – na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego; to jest na pewno 
pomoc dla szeregu rodzin w mieście, 

▪ ponadto – to jest dodatkowo – 100 zł miesięcznie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  

▪ i kolejny element z tym związany, to jest 70 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie uprawnionej 
do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.  

Tak że to są te pieniądze w tym dziale, które dodatkowo Gmina sama z własnej inicjatywy,  
za przychylnością Radnych, przekazuje na rzecz rodzin, generalnie dzieci. 

Jeżeli chodzi o dział 852 podrozdział 85214 „Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze”, to w roku 2015 
to było 3 731 174 zł a wydatki na te (…) zasiłki w 2016 spadły o 695 000 i wyniosły 3 036 090 zł.  
Tu również dotacja ze strony Gminy spadła w tym elemencie.  

Kolejny dział, o który pyta Pan Radny, to jest „Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne”.  
W 2015 to jest 5 752 000, w roku 2016 – 5 276 000, czyli nastąpił tu spadek tych wydatków, spadek tych 
wydatków o kwotę 475 zł. I generalnie ten spadek nastąpił nie w dotacji, a w zadaniach własnych gminy. 

Jeżeli chodzi o „Zasiłki stałe” – 85216 „Zasiłki stałe” – to ta kwota w roku 2015 to jest 1 814 583 zł  
i nastąpił wzrost (…) niestety – znaczy w tym sensie, że coraz więcej osób jest uprawnionych do tego 
tytułu zasiłków albo więcej osób składa takie wnioski – wzrost o 283 000 i w roku 2016 wyniósł 2 097 988 
zł. Oczywiście odpowiedź na piśmie do Pana Radnego w tym przedmiocie trafi. 

Jeżeli chodzi o tą drugą interpelację, która była złożona w okresie wcześniejszym o sprawie rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy, Pan Radny apeluje do Prezydenta Miasta «czekamy na Pana odważną 
decyzję». Odwagi nam nie brakuje, kierujemy się rozwagą (…), ale w tej sprawie mam do przekazania 
tego typu informacje, że w tej chwili po wszystkich uzgodnieniach, które zostały poczynione, możliwe  
na tym etapie, doszliśmy do tego, że na Kierownictwo została skierowana sprawa dotycząca zamiany 
gruntu pod ten budynek szkoły. Wiąże się to m.in. z tym, że mamy już uzgodnienie z Wydziału Urbanistyki 
– m.in. Wydziału Urbanistyki – co do możliwości posadowienia w tym terenie nowego obiektu szkoły  
na przedmiotowych działkach, ale wiąże się to i wymaga to punktowej zmiany planu miejscowego. 
Wiadomo: cmentarz, uwarunkowania drogowe, obiekt zabytkowy. Chcę powiedzieć, że opracowuje się 
wstępną koncepcję funkcjonowania (…) przestrzennego przez MZO i obecnie analizowana jest również ta 
koncepcja przez Wydział Inwestycji. A jeżeli chodzi o ostateczny kształt w przyszłości – to jednoznacznie 
chcę podkreślić – w przyszłości tego budynku szkolnego, to czynione są również analizy przez MZO liczby 
dzietności dzieci; i zobaczymy jeszcze, w jaki sposób teraz nam sprawa wyniknie przy sieci placówek.  

I na te dwie interpelacje pozwoliłem sobie odpowiedzieć, bo miałem możliwość przygotowania do tego, ale 
wszystkie interpelacje zostały (…) z uwagą wysłuchane.  

Chciałem tylko się jeszcze odnieść do dwóch spraw – do sprawy dotyczącej interpelacji Klubu Radnych  
PiS-u w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. 
Wiemy, że odbyło się spotkanie Komisji Gospodarki Miejskiej w siedzibie ZGM-u, że te rozmowy i wymiany 
informacji były. Ja jestem przekonany, że nie tylko została udzielona informacja, że 382 lokale  
są pustostanami na terenie gminy, co stanowi – jak tutaj zapisano – 5,7% wszystkich lokali, ale również  
o uwarunkowaniach związanych z pustostanami. Są przecież pewne pustostany – znaczy ja nie 
uczestniczyłem niestety w tym spotkaniu – a są pustostany, które w ogóle są w zasadzie niemożliwe  
do wyremontowania, ponieważ nie spełniają żadnych (…), żadnych przepisów, aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa. Kiedyś można było zasiedlać (…); przykład jakiś pierwszy z brzegu – osoba zmarła  
i w tej chwili nie można tego zasiedlić. Środki finansowe na pustostany są przeznaczane w znaczący 
sposób. Ta liczba tych pustostanów radykalnie, radykalnie spada. I jeżeli można, to wniosek o zwiększenie 
środków na te remonty, oczywiście on będzie rozważony, ale chciałem zwrócić uwagę – (…) pytanie: 
zawsze mówimy o budżecie, czyli o środkach finansowych, „z pustego i Salomon nie naleje”, na szczęście 
mamy sprawny Urząd, sprawnie funkcjonuje, ale chciałem spytać o to, co zwiększać? Na przykład Budżet 
Obywatelski i partycypacyjny czy na przykład na remonty mieszkań? To zawsze tego typu pytanie rodzi się 
przy projektowaniu (…) uchwały budżetowej. I przecież zarówno i Państwo Radni wiedzą, jak i my 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 marca 2017 roku 

 
 

Strona 9 z 75 
VII kadencja RM: 2014-2018 

oczywiście też wiemy, jaka jest lista ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji, inwestycji  
do zrealizowania. Oczywiście wszystko musi mieć swój czas i możliwości przerobowe. I chciałem tylko taką 
krótką uwagę tutaj (…) – znaczy przemyślenie, bo to nie jest uwaga, przepraszam – co do tej interpelacji  
o zagospodarowaniu.  

I jeszcze chcieliśmy się odnieść do jednej interpelacji – i oczywiście odpowiedź będzie na piśmie  
na wszystkie interpelacje – jeszcze do jednej interpelacji, tj. zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy 
Karbowej, w rejonie dojścia do stoku narciarskiego na Dębowcu. Te dwie pozostałe – przepraszam, że tak 
dywaguję – ta o tym, mapa map to bardzo interesujące jest.  

Tak że nie wiem, jeżeli jest to możliwe, a chyba jest, bo gdzieś tam zostało to zrealizowane, to będzie  
to, podejmiemy działania. 

Ale jeżeli można, to bardzo bym prosił Pana Dyrektora Walusia o odpowiedź na tą interpelację.”. 

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

„Panie Radny, Szanowni Państwo,  

kwestia życia czy zdrowia ludzi, czy uczestników ruchu jest poza dyskusją. Myślę, że mamy świadomość, 
że wszystkie te działania, które podejmowane są w ramach, czy to remontu, modernizacji czy inwestycji 
mają właśnie to przede wszystkim, żeby tutaj poprawić bezpieczeństwo, a przez to zapobiec tym 
wszystkim nieszczęśliwym wypadkom. Więc kwestia argumentowania tutaj, że akurat tutaj jest  
to zagrożone życie, a gdzie indziej nie ma, to możemy dyskutować w takim układzie, ale myślę, że to nie 
jest dyskusja, która prowadzi do jakichś takich sensownych wniosków, bo przecież budowa chodnika 
wzdłuż ulicy Wyzwolenia jest właśnie takim celem. Więc możemy oczywiście dyskutować i pewnie tak 
będziemy tutaj proponowali i rozmawiali, że są ważne i ważniejsze inwestycje. W związku z tym jesteśmy 
otwarci na to, żeby ustalić jak gdyby kolejność realizacji; bo co do tego, że trzeba to rozwiązać  
i że technicznie to jest do rozwiązania, ale też jest to droga inwestycja z uwagi na to, że musimy 
przekroczyć jar, więc musimy wybudować obiekt. To są kwestie techniczne, może mniej istotne z punktu 
widzenia tych argumentów bezpieczeństwa, ale w układzie planu budżetu i tych środków, którymi 
dysponujemy, możemy rozważać kwestię zmiany kolejności czy hierarchii ważności tematów, które 
będziemy podejmowali, bo myślę że kwestia chodnika przy Sucharskiego czy kwestia rozbudowy 
skrzyżowania Hałcnowska - Daszyńskiego czy Witosa - Wyzwolenia, czy Niepodległości - Czerwonej,  
to są takie tematy, które przede wszystkim mają poprawić bezpieczeństwo ruchu użytkowników. I teraz 
jesteśmy otwarci tutaj dyskusję, które z tych inwestycji są w Państwa ocenie ważniejsze.  
My przedstawiamy swoją propozycję – możemy tutaj te argumenty rozważać – i myślę, że dojdziemy  
do (…) takiej konkluzji czy do takiego planu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich, bo tak jak 
powiedziałem, nie neguję żadnej z tych zgłaszanych tutaj przez Państwa inwestycji, natomiast mamy 
świadomość taką, że po pierwsze nie jest to możliwe z dnia na dzień do realizacji, a po drugie, przy braku 
środków, które będą zawsze występowały i przy braku możliwości wsparcia się innymi środkami, będziemy 
musieli podejmować takie decyzje, która z tych inwestycji jest ważniejsza. Być może, że ta właśnie uzyska 
tą aprobatę wszystkich i w takiej kolejności będziemy je realizowali.”. 

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

„Dziękuję Panie Dyrektorze. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Prezydenta w stosunku do interpelacji wygłoszonej  
w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przez Kolegę Radnego dra Konrada Łosia.  
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Panie Prezydencie w związku z tym, że jednak nie otrzymaliśmy tych wszystkich danych, które są nam 
niezbędne do podjęcia dalszych działań, ta interpelacja została złożona. I ja liczę na to, że jednak  
na te konkretne pytania, tak jak zostały one przedstawione w interpelacji, otrzymamy odpowiedzi  
na piśmie, bo to jest jakby niezbędny materiał do podjęcia dalszych działań i prac. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Tylko mam najpierw głos ad vocem Pana Radnego Łosia do Pana Przewodniczącego Drabka, jak 
mniemam.  

To się pomyliłem – ale to bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie nikt oczywiście nie twierdzi, że jedyną informacją, jaka została udzielona na posiedzeniu 
Komisji, jakie miało miejsce w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, była informacja o ilości pustostanów. 
Tam udzielono szeregu innych jeszcze danych i informacji, natomiast nie wiem, czy dobrze tutaj 
usłyszałem, Pan Prezydent zdaje się stwierdził, że jest z roku na rok odnotowywany spadek pustostanów. 
To albo posługujemy się różnymi danymi, bo według danych, które ja posiadam – są to dane pochodzące 
z ZGM-u – na dzień 31 grudnia 2015 roku pustostanów ogółem było 371, natomiast rok później już 382,  
a więc według mnie jest tendencja wzrostu.  

Tak że bardzo proszę o wyjaśnienie tutaj tej kwestii.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny – minuta ad vocem minęła. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli można.  

Najpierw chciałem się odnieść do tej sprawy tych pustostanów. Przecież Pan Radny doskonale zdaje sobie 
sprawę, że w zeszłym roku – w 2016 – bodajże 196 pustostanów zostało wyremontowanych. W roku 
wcześniejszym również znacząca liczba, może trochę mniej, ale też około 180. Tych pustostanów 

generalnie koniecznych do wyremontowania ubywa, a Pan Radny podaje liczbę pustostanów na dany 
konkretny dzień. Ja nie neguję tego, tak na pewno jest jak Pan Radny mówi. Tak że tutaj nie ma żadnej 
rozbieżności. 

Ale jeżeli można, bo tu Pan Przewodniczący Drabek powiedział, że «te dane są potrzebne do podjęcia 
dalszych działań» – znaczy (…) rozbieżne opinie mamy co do podawania danych adresowych pustostanów 
ogółem (…) – «celem podjęcia dalszych działań». Ja bym bardzo prosił, gdyby Kolega Radny może 
powiedział, jakie te działania dalsze mają być. Być może, że jesteśmy w stanie się w to zaangażować.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek i zaraz potem Pan Radny Szafarczyk. Wprawdzie żaden  
z Panów nie czytał tego wniosku, ale jest to wniosek Klubu, więc wszyscy możecie uczestniczyć  
w dyskusji.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, 

działania Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zawsze były nakierowane na to, i od wielu lat zawsze 
mówiliśmy o tym, że niezwykle ważnym i istotnym z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta 
Bielska-Białej jest gospodarka mieszkaniowa w Bielsku-Białej. Jednym z elementów tej gospodarki 
mieszkaniowej jest zagospodarowanie tego zasobu i gospodarowanie tym zasobem, który posiadamy, żeby 
mieć świadomość o tym, co Pan przed chwilą nawet powiedział w odpowiedzi na tą interpelację,  
że niektóre – jak Pan Prezydent twierdzi – pustostany są niemożliwe do zagospodarowania itd., itd.  
My takiej wiedzy nie mamy, musimy ją posiadać i konkretne informacje, żeby wiedzieć, jak ewentualnie 
proponować – i liczę na to, właśnie na bardzo (…) dobrą współpracę z Urzędem Miasta – żebyśmy mogli  
tę gospodarkę mieszkaniową w Bielsku-Białej dobrze prowadzić. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Jeżeli Pan Radny Łoś wybaczy, to najpierw Pan Bronisław Szafarczyk. A drugi raz ad vocem jest 

niedopuszczalne, chyba że ja się zgodzę – a zgodzę się. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Przepraszam, że na chwilkę zmienię temat tej dyskusji, chciałbym jedynie Panu Dyrektorowi Walusiowi 
powiedzieć, że wcale mnie nie trzeba przekonywać o tym, iż na wszystko trzeba poczekać, na wszystko 
trzeba czasu, bo trzeba również opracować dokumentację. Niemniej jednak sugerowałbym, żeby kwestie 
bezpieczeństwa na Karbowej analizować w kontekście nieuzasadnionych kosztów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I ponadprogramowo bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”. 
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Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie Pan wspomniał o pewnych rozbieżnościach interpretacyjnych co do prawa żądania 
informacji na temat lokalizacji tychże pustostanów. W jednym z pism kierowanych do Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, sygnowanym (…) z upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
Zastępca Dyrektora ds. Lokalowych stwierdza, że dane szczegółowe dotyczące pustostanów nie  
są informacją publiczną. W mojej ocenie jak najbardziej są informacją publiczną. Wynika to wprost  
z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nawet ustawa przewiduje, że w sytuacji żądania 
przez poszczególne osoby prawa do informacji publicznej nawet nie wolno żądać wykazania się interesem 
prawnym, a nawet faktycznym. Tak że ja tutaj oczekuję bardzo rzetelnej i szczegółowej analizy prawnej  
w sytuacji odmowy przekazania tejże listy adresów pustostanów, bo według mojej wiedzy nie ma (…) 
podstaw prawnych do odmowy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Tutaj pozwolę sobie włączyć.  

Oczywiście sytuację prawną wyjaśnimy. Przedłużamy już teraz bardziej analizę prawną niż merytoryczną – 
na to jest czas już poza sesją. Ale oczywiście bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście nie tylko Klub Prawa i Sprawiedliwości dba o zasób 

mieszkaniowy gminy, nie tylko Prezydent dba, ale wszyscy jak tutaj jesteśmy, zależy nam na tym, żeby 
sytuacja mieszkaniowa w mieście była jak najbardziej możliwie korzystna. Tak że tutaj też dziękuję  
za tę wypowiedź.  

Dziękuję.”. 

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

„Możemy nawet sprawdzić. Jeżeli ktoś nie dba o stan naszej gospodarki komunalnej, jeśli chodzi o lokale, 
niech podniesie rękę. Nie widzę. Okej. 

Rozumiem, że punkt 3. Interpelacje i wnioski Radnych mamy wyczerpany.”. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Pozwolę sobie stwierdzić, że punkt 4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości, również, 
ponieważ nie mamy dzisiaj Parlamentarzystów na sesji.”. 

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego 

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

„I przechodzimy do punktu numer 5 porządku obrad: Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie Nr 55. 

Bardzo proszę Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w związku z zapisami ustawy Karta Nauczyciela od kilku lat przedkładamy Radzie sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
za poprzedni rok; to sprawozdanie także kierowane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest  
to porównanie zestawienia jakby średnich określonych w ustawie z realnymi zarobkami nauczycieli  
w minionym roku. I to sprawozdanie te informacje zawiera, w takim podziale jak powiedziałem.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Nad sprawozdaniem obradowała Komisja Edukacji i Kultury – i sprawozdanie przyjęła. 

Nie widzę głosów w sprawie, w takim razie będziemy głosować przyjęcie sprawozdania.  

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

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

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

„Informuję, że (…) sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego 
2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2016 roku według stanu na dzień  
31 grudnia 2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6 – kolejne sprawozdanie numer 56 - sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 17 lutego 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2016 roku według 
stanu na dzień 31 grudnia. Druk numer 56. 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

regularne sprawozdanie ze swej działalności Prezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie w cyklach 
kwartalnych – tym razem IV kwartał minionego roku.  

Sprawozdanie tego rodzaju zawsze składa się z części ogólnej opisowej i załączników. W tej części ogólnej 
m.in. można wyczytać:  

▪ że w omawianym okresie sprawozdawczym Prezydent wydał 239 zarządzeń, w tym 104 z zakresu 
gospodarowania mieniem i 63 z zakresu zmian budżetu, w budżecie i planów finansowych miasta, 

▪ że przedłożył Radzie Miejskiej 46 projektów uchwał, 3 sprawozdania i 51 zarządzeń do zaopiniowania, 

▪ że przyjął i rozważył 140 wniosków lub opinii, jakie wpłynęły z Komisji, tutaj Wysokiej Rady – jest 
specyfikacja ile, z której Komisji tych opinii i wniosków było, 

▪ że również przejął i odpowiedział na 54 interpelacje, 

▪ że dobył 3 spotkania konsultacyjne ze swoimi Zastępcami i współpracownikami,  

▪ że Urząd w tym okresie wydał 19 777 decyzji administracyjnych i 1 740 postanowień,  

▪ że wpłynęło 9 skarg – mamy tutaj opis, w jaki sposób one zostały rozpatrzone, 

▪ że nasz organ kontrolny – Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu – przeprowadził  
14 kontroli: 13 problemowych, 1 kompleksową; wskazane są tutaj jednostki kontrolowane  
i stwierdzone najważniejsze uchybienia, 

▪ wreszcie mamy informację, że sami byliśmy sześciokrotnie kontrolowani przez różne czynniki 
zewnętrzne; i tak:  

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej kontrolował rzetelność deklarowanych podstaw 
opodatkowania podatkiem VAT za rok 2012, a chwilę potem w niezależnej kontroli za rok 2013, 

  że Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przeprowadzał audyt gospodarowania środkami 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, 

  że Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 
miasta – są to kompleksowe kontrole, które zdarzają się raz na 5 lat, akurat ten termin przypadł  
w tym okresie,  

  że Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach kontrolowała wybiórczo przestrzeganie przez 
pracodawcę przepisów Prawa pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w stosunku  
do pracowników Urzędu,  

  że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego też przeprowadzał ocenę wniosków  
o dofinansowanie z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa,  
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▪ jak również mamy informację, że wpłynęło 57 wniosków o udzielenie informacji publicznej – one  
są tutaj rodzajowo wyspecyfikowane; na wszystko odpowiedziano w wymaganym ustawowym 
terminie. 

I trzy załączniki. W pierwszym, najobszerniejszym, tradycyjnie jest wykaz zarządzeń podjętych przez 
Prezydenta w tym okresie sprawozdawczym; one są pogrupowane rodzajowo, tak jak realizowały  
je poszczególne Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki organizacyjne. I ponieważ mamy do czynienia  
z IV kwartałem minionego roku to dodatkowo w załączniku drugim jest opisana realizacja inwestycji 
miejskich przeprowadzonych w tymże roku, prowadzonych przez Wydział Inwestycji Urzędu.  
A w załączniku trzecim to samo, jeżeli chodzi o remonty kapitalne. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. 

Ja dodam, że nad tym sprawozdaniem obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej, poza Komisją 
Rewizyjną i sprawozdanie było przyjęte. 

Bardzo proszę teraz o zabranie głosu Panią Radną Barbarę Waluś.”. 

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

„[Nawiązując do] sprawozdania, na stronie 23 z 43 jest informacja, że: «7 lipca 2016 – zamówienie 
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń (…) [siłowni] 
zewnętrznej i nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem na terenie rekreacyjnym „Pod Gaikami” przy ulicy 
Ks. Brzóski w ramach Budżetu Obywatelskiego, który został unieważniony ze względu na to, że cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia», pytam, co dalej z tą sprawą. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu. Wątek jest dosyć ciekawy.”. 

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

„O ile mi wiadomo to temat został zrealizowany w konsekwencji. W związku z czym było to rozstrzygnięcie 
7 lipca, jak Pani zauważyła zapis, a później musiała być korekta tego rozwiązania. Nie wiem, czy Pan 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej mi tutaj jeszcze coś dopowie?”. 

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

„Chciałem tylko króciutko wyjaśnić, że ten pierwszy przetarg został unieważniony, tak jak Pani Radna  
tu przedstawiła, ze względu na kwotę. Został ogłoszony drugi przetarg, który został rozstrzygnięty  
i w ramach tego drugiego przetargu uzupełnione zostały tam urządzenia „Pod Gaikami”.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panu Sekretarzowi i Panu Naczelnikowi. 

Nie widzę głosu w sprawie, w takim razie głosujemy przyjęcie sprawozdania. 

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

Informuje, że przyjęto sprawozdanie jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Przyjęcie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach  
„Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, jest to sprawozdanie nr 57 raport Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach „Stan środowiska w województwie śląskim (…) w 2015 roku”.  

Bardzo proszę – Pani Kierownik Delegatury Pani Agata Bucko-Serafin. Proszę o w miarę treściwe 
przedstawienie.”.  

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. 

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Bielsko-Biała w roku 2015 – to jest coroczne 
sprawozdanie jakie przedstawiamy. I przy tegorocznej okazji chciałam Państwu więcej troszeczkę 
powiedzieć o ochronie powietrza, o sytuacjach smogowych jakie miały miejsce, ponieważ stało się  
to dosyć medialną sprawą i myślę, że interesuje wiele osób, natomiast pozostałe kwestie właściwie  
są na ustabilizowanym poziomie i już nie będę więcej zabierać czasu. Ja pozwolę sobie usiąść i będę 
[miała] prezentację.”. 

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

„Proszę bardzo.”. 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo właśnie ten monitoring powietrza – to, co wzbudza ostatnio bardzo dużo różnych 
krytycznych i alarmistycznych opinii. W Bielsku mamy w chwili obecnej dwie stacje: jedną stację 
automatyczną i drugą stację manualną.  

Stacja automatyczna – pokazujemy ją tym razem od środka2 – zawiera bardzo dużo urządzeń różnych 

                                                           
2 Pokaz slajdów. 
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elektronicznych i prowadzi badania przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Natomiast stacja 
manualna posiada w sobie filtry, które są wymieniane raz na dzień, czyli wyniki otrzymujemy jako średnią 
dobową i raz na dwa tygodnie te filtry są wymieniane, zawożone do laboratorium i jest tam ilość pyłów 
badana oraz metale. 

Tak właśnie wyglądają filtry, które są wyjęte po dobie znajdowania się aparaturze. Jak widać tutaj filtr 
czysty jest zupełnie jak biały, natomiast tutaj mamy z różnych stacji, z okresu zimowego. Tutaj na tym 
slajdzie właśnie widać lokalizacje i te stacje z zewnątrz – może Państwo kiedyś widzieliście je. W tabeli 
natomiast zestawiliśmy ocenę jakości powietrza w całym województwie śląskim i w tym w mieście Bielsko-
Biała. Tam gdzie oznaczenie jest „A” to znaczy, że taka jest klasa A, która nie wymaga żadnych działań, 
tylko powinniśmy dążyć, ażeby ta sytuacja nie uległa pogorszeniu. Natomiast tam gdzie mamy C, C1 (…) 
to są sytuacje, które musimy naprawić, ponieważ występują tam przekroczenia emisji dopuszczalnych. Jak 
widać w Bielsku mamy problem z pyłem PM10, mamy problem z pyłem PM2,5 i problem  
z benzo(a)pirenem. Są to trzy substancje, które są ze sobą powiązane i w zasadzie występują łącznie.  

Tutaj chciałam przypomnieć Państwu pewne wartości liczbowe, ponieważ tutaj wokół tych wartości 

również wiele różnych narosło kontrowersji. Mamy normę dobową 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, 
mamy 40 µg, które jest normą średnioroczną, mamy wartość 200 µg/m3, który jest poziomem 
informowania o niebezpieczeństwie wystąpienia stanu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 i mamy 
300 µg/m3 – stan alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10. (…) Przekroczenie tych dwóch wartości 
powoduje, że z centrum zarządzania wojewody śląskiego jest przesyłana informacja do jednostek, m.in.  
do gmin.  

I tutaj pierwsze zanieczyszczenie: pył PM10 na przestrzeni lat w Bielsku-Białej. Jak widać mamy trend 
malejący, wstępne wyniki za rok 2016 również ten trend potwierdzają. Natomiast bardzo niepokoimy się  
o wyniki za rok 2017, bo Państwo wiecie jak wyglądała sytuacja i tutaj będzie można to ocenić oczywiście 
dopiero po zakończeniu roku 2017, ale z pewnością niestety będą te stężenia trochę wyższe. 

Tutaj Bielsko na tle innych miast województwa śląskiego. Jak widać mamy tutaj Ustroń gdzie są 23 µg/m3 
(stężenie średnioroczne), natomiast później jest Bielsko, jest Cieszyn, jest Częstochowa (…) – mają bardzo 
podobne wartości.  

Chciałam również Państwa uwagę zwrócić przy tej okazji na Pszczynę, gdzie stężenie jest bardzo wysokie, 
znacznie wyższe na przykład niż w Bielsku, a wynika to z tego, że w Pszczynie nie ma żadnej kotłowni 
zbiorczej, po prostu tylko i wyłącznie są domy i mieszkania ogrzewane własnymi kotłowniami. 

Drugi parametr, jaki tutaj analizujemy w pyle PM10, to są przekroczenia. I też z roku na rok, przez wiele 
ostatnich lat, ilość dni z przekroczeniami malała. Tutaj mamy od 2010 roku do 2015 – w Bielsku-Białej 
mieliśmy 59 dni z przekroczeniami; zaczynaliśmy tam około 80 w roku 2010. Jak widać jest tendencja 
malejąca i jak widać te wartości są jednak znacznie niższe od na przykład tutaj Wodzisławia, gdzie  
po prostu jest rekord w województwie śląskim pobity w sposób jednoznaczny.  

Oprócz badań w stacjach wykonujemy również modelowanie – nie jest to wykonywane co roku, ale akurat 
za rok 2015 było wykonywane. I tutaj na tych mapach widać jak rozkłada się stężenie średnioroczne 
wokół tych naszych stacji. Tam gdzie mamy do koloru pomarańczowego to jest właściwie norma spełniona 
średnioroczna. Jak widać w Bielsku-Białej, w zasadzie na całym obszarze, ta norma średnioroczna jest 
tutaj spełniona. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w najbliższym otoczeniu mamy w Czechowice-Dziedzice 
gdzie te stężenia są wyższe niż w Bielsku.  

Tutaj chciałabym pokazać jak wyglądają wyniki już w roku 2017 – bo to zawsze Państwo jesteście 
zainteresowani aktualnymi danymi – w czasie, kiedy występowały te liczne sytuacje smogowe. Tutaj 
widać, że w ciągu jednego dnia w Bielsku mieliśmy poziom alarmowy – powyżej tej czerwonej kreski –  
i mieliśmy próg informowania przekroczony przez trzy dni. Natomiast tutaj niewiele dni (…) – w tym 
okresie do 28 lutego mamy to przeanalizowane – było (…) poniżej poziomu dopuszczalnego. 

A tutaj też (…) ciekawy wykres, który nam pokazuje jak to wygląda w ciągu doby. Zaczynamy o godzinie 
01, tutaj mamy dwunastą w nocy i tutaj mamy znowu następny dzień. Jak widać największe stężenia są 
około godziny dwudziestej, dwudziestej pierwszej. Tutaj najwięcej ludzi w tym czasie zaczyna (…) 
intensywnie ogrzewać domy, natomiast najniższe stężenia występują rano szósta, siódma, piąta – taka jest 
reguła i to widać regularnie, taki wykres.  

Ponieważ od dawna w Bielsku nie mieliśmy tych właśnie poziomów informowania i poziomów alarmowych, 
to może ja przypomnę. W ’15 roku nie było w ogóle (…) średniodobowych stężeń pyłu, nie było większych 
od 200 µg/m3, czyli nie był przekroczony próg informowania. W roku 2016 dla miasta Bielsko-Biała wydano 
tylko dwa powiadomienia dotyczące (…) przekroczenia poziomu informowania. Natomiast w roku 2017,  
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na początku roku, osiem powiadomień o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i jedno powiadomienie 
o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego, czyli powyżej tych 300 µg/m3. To widać, jaka tutaj była 
jednak sytuacja meteorologiczna – znacznie, znacznie gorsza. 

I tutaj właśnie też taki wykres, który pokazuje jak to się zmienia. To jest wprawdzie dla Katowic, ale to nie 
ma większego tutaj znaczenia, ponieważ (…) w słupkach są stężenia średnioroczne, jakie są notowane  
w poszczególnych latach. Natomiast tutaj ten wykres pokazuje nam jaka jest średnia temperatura  
w sezonie grzewczym i widać dokładnie tutaj korelację pomiędzy tymi dwoma sprawami. 

Tutaj jest kolejne zanieczyszczenie, z którym mamy problem: pył PM2,5. Również widać, że to stężenie ma 
trend malejący i chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że w lecie stężenia są znacznie niższe. Tutaj 
wyraźnie widać wpływ zimy i wyraźnie widać wpływ niskiej emisji na te zanieczyszczenia. Podobna 
sytuacja jest z benzo(a)pirenem, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że różnica jest jeszcze znacznie 
większa, ponieważ w lecie benzo(a)piren to jest zanieczyszczenie związane i z pyłem PM10 i z pyłem 
PM2,5. W lecie wszystkie te stężenia są na poziomie docelowym, czyli 1 ng/m3, natomiast w zimie 
występują tutaj bardzo wysokie wartości. Ostatecznie na przykład w roku 2015 poziom docelowy był 

pięciokrotnie przekroczony, a wartość jest bardzo niska - nanogram, czyli 1000 razy niższa niż wartość 
dopuszczalna dla pyłów.  

Tutaj chcieliśmy tak pokazać co ma wpływ na jakość powietrza. Emisja z kominów indywidualnych – 
szacujemy, że około 55%, emisja przemysłowa plus emisja z transportu łącznie około 35%. Inne emisje  
to są m.in.: pylenie ze zwałowisk, pól, dróg – około 10%.  

A tutaj również żeby uświadomić, jakie to są liczby. W 2004 roku emisja przemysłowa – to dotyczy całego 
województwa śląskiego i opera się na danych statystycznych – wynosiła 27 000 ton. W latach 2013-2015 – 
11 000 ton. To widać jaka jest skala zmniejszenia tej emisji przemysłowej; i trzeba pamiętać, że emisja 
przemysłowa rozkłada się na cały rok. Tutaj mamy emisję pyłową ze spalin samochodowych – to jest 
około 16 000 ton na rok. Ona również rozkłada się dosyć równomiernie na cały rok kalendarzowy. 
Natomiast tutaj mamy 36 000 ton na rok – to jest ta tzw. niska emisja z budynków mieszkalnych i ona się 
niestety nam rozkłada na pół roku, bo ona dotyczy tylko sezonu zimowego. 

Ponieważ wielokrotnie były zgłaszane wnioski, że nie ma informacji, że nie można dotrzeć do informacji 
o jakości powietrza i o wynikach aktualnych badań, chciałam tutaj te nasze podstawowe kanały 
informacyjne przedstawić.  

To jest strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i tutaj na tym pasku  
po kolei są wszystkich formacje: aktualne wyniki zanieczyszczeń ze stacji monitoringowych, powiadomienia 
o aktualnej jakości powietrza, mamy system prognoz jakości powietrza (do którego też zachęcam  
do korzystania, ponieważ w taki sposób graficzny pokazujemy co będzie jutro), mamy powiadomienia  
o tych przekroczeniach progów alarmowych i ostrzeganie o możliwość przekroczenia tych progów, jest 
Regionalny System Ostrzegania na telefonach komórkowych. Tutaj mamy również jakieś informacje 
dodatkowe – można sobie poszerzyć wiedzę – dostęp do portalu Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska gdzie wszystkie informacje można z całej Polski sobie oglądnąć i prognozę na temat 
zanieczyszczenia powietrza ozonem. 

Tak wygląda już – jeżeli wejdziemy do tej zakładki – Śląski Monitoring Powietrza. Mamy tutaj na tej 
pierwszej stronie (…) mapę całego województwa z tymi domkami. Akurat sprawdzałam przed chwilą, tak 
mniej więcej tak samo wygląda dzisiaj, ponieważ mamy dosyć dobrą jakość powietrza. Jak sobie 
najedziemy tutaj na ten domek, to wtedy dalsze informacje w postaci wykresów i w postaci tabelarycznej 
można sobie spojrzeć, zobaczyć. Natomiast ogólna informacja tutaj jest pokazana, co oznaczają kolory  
– można od razu sobie spojrzeć i widzieć. 

Następny kanał (…) to jest aplikacja na telefony komórkowe, która nazywa się „Jakość powietrza  
w Polsce”, ona działa na wszystkich platformach. Trzeba wpisać dokładnie taką nazwę „Jakość powietrza  
w Polsce” i pokazuje się – można sobie to wgrać – i pokazuje się taki ekran, na którym meldujemy się, że 
tak powiem, przy najbliższej stacji; jak będąc w Bielsku to zawsze będzie stacja Bielsko-Biała Kossak-
Szczuckiej. I pokazane jest w postaci kafelków, jaki jest stan powietrza i stężenia poszczególnych 
zanieczyszczeń, które podlegają pomiarowi. Można sobie również wejść, odczytać jakość powietrza  
w innych miejscowościach, a ponadto, jeżeli są sytuacje alarmowe to wtedy nam takie powiadomienia 
wyskakują na telefonie, można od razu wiedzieć, że jest gorsza jakość powietrza. I naprawdę gorąco 
zachęcam do korzystania z tej aplikacji, ponieważ to jest aplikacja wiarygodna. Na rynku czy w obiegu (…) 
znajduje się wiele różnych aplikacji i te aplikacje nie zawsze pokazują prawidłowe wyniki, a czasami biorąc 
wyniki z (…) naszych danych źle je interpretują. 

Następny kanał medialny to jest Eko-prognoza w TVP Katowice o godzinie 19.00. W tej chwili tak  
to wygląda, można codziennie sobie spojrzeć i codziennie taka informacja jest dostępna.  
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I na tym chciałam skończyć. Tak jak mówię pozostałe elementy naszego monitoringu ustabilizowały się 
 i nie zmieniło się nic specjalnie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dodam, że tym raportem zajmowała się Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
– i przyjęła ten raport. 

Nie widzę głosów sprawie, zatem przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte.”. 

 
Ad 8 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr RO.0057.1.2017 z dnia 1 marca  
2017 r.) za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

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

„Przechodzimy Szanowni Państwo w tej chwili do punktu numer 8, również sprawozdanie (Nr 58) 
Prezydenta Miasta z Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.  

Bardzo proszę Panią Pełnomocnik o skrótowe przedstawienie.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Pani Jolanta Jędrzejczyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z zapisami Programu rewitalizacji, który obowiązuje na lata 2014-20, Prezydent Miasta przedkłada 
dwuletnie sprawozdanie z jego realizacji za lata 2015-2016. 

Przypominam, że do Programu rewitalizacji zostało wpisane 65 projektów na kwotę około 404 000 000 zł, 
w tym 34 projekty zostały zgłoszone z jednostek sektora publicznego i 31 z sektora prywatnego. 

W pierwszej części sprawozdania przedstawiono dane liczbowe obrazujące realizację samego Programu. 
Realizację projektów rewitalizacyjnych podzielono na projekty zrealizowane, w trakcie realizacji i projekty 
rozpoczęte. I w okresie sprawozdawczym ta realizacja przedstawiała się następująco: 

▪ zrealizowano 11 projektów, 

▪ w trakcie realizacji jest 14 projektów  

▪ i rozpoczęto 7 projektów. 

Projekty rozpoczęte to są projekty, w których przystąpiono do przygotowania przede wszystkim 
dokumentacji projektowej, prac przygotowawczych związanych z ewentualnym tytułem własności  
do nieruchomości, na której projekt będzie realizowany. 

Słowo komentarza do projektów zrealizowanych. Do końca 2016 roku planowano zakończenie  
14 projektów. Trzy projekt nie zostały zrealizowane, ponieważ instytucja zarządzająca RPO WSL na lata 
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2014-20 nie przeprowadziła konkursów o dofinansowanie, a projektodawcy warunkowali realizację tych 
projektów uzyskaniem takiego dofinansowania. 

W drugiej części sprawozdania przedstawiono poszczególne projekty z podaniem realizatora, zakresu 
rzeczowego, źródeł sfinansowania oraz zamieszczono zdjęcia obrazujące ich realizację. I te informacje 
szczegółowo zostały opisane w treści przedłożonego sprawozdania.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad projektem tego sprawozdania obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej poza Komisją 
Rewizyjną – opinie są pozytywne, tzn. sprawozdanie zostało przyjęte. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 

 
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 punktu numer 9, Druk Nr 548 – II wersja, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała zwiększająca budżet.  

Tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu:  

▪ środki, które Miasto uzyskało na (…) budowę kładki dla pieszych pomiędzy ulicą Grażyńskiego  
i Komorowicką; 

▪ środki – to jest dosłownie groszowe zwiększenie – dotyczy środków z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa dla Ogrodnika w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. 

I dwa kolejne punkty nie były w pierwszej wersji: 

▪ pierwsza sprawa dotyczy środków, również w niewielkiej kwocie, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na modernizację bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego – chodzi tu o zmianę 
klasyfikacji;  

▪ i drugie zwiększenie dotyczy „Pomocy społecznej” – jest to związane z realizowaniem projektu 
„Efektywniejsze usługi opiekuńcze”; w wyniku przeprowadzonej kontroli realizator projektu, partner nie 
wywiązał się z pewnych zobowiązań i Miasto jako lider musi zwrócić te środki do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Kolejne zwiększenie dotyczy: 

▪ środków z PFRON-u – to są środki na obsługę tego zadania;  
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▪ i w punkcie 6. dotyczy to zwiększenia środków w sumie na ponad 6 900 000, w tym podpunkt pierwszy 
– tego nie było w pierwszej wersji – tu jest przeznaczenie środków w sumie 3 200 000 na zadania 
inwestycyjne „Rozbudowa ulicy Witosa w Bielsku-Białej” i na rozbudowę skrzyżowania ulicy Górskiej, 
ulicy Złoty Potok; 

▪ jak również – tego nie było w pierwszej wersji – na wydatki bieżące dla Wydziału Strategii 32 000; 

▪ na monitoring wizyjny dla Straży Miejskiej; 

▪ w „Oświacie i wychowanie” tu jest też zwiększenie środków – w pierwszej wersji była sprawa 
zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursów dla placówek niepublicznych na wychowanie 
przedszkolne, czyli na takich zasadach jak wychowanie przedszkole w miejskich przedszkolach (….) – 
to było w pierwszej wersji; natomiast w pierwszej wersji nie było środków zapewnionych na adaptację 
pomieszczeń, tego 1 040 000 – chodzi tutaj o utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych  
w placówkach oświatowych; 

▪ „Pomoc społeczna” – tu jest na zakup samochodu m.in. dostawczego dla potrzeb MOPS-u;  

▪ i „Edukacyjna opieka wychowawcza” – również to jest to samo działanie dotyczące środków  
na konkursy; 

▪ w zakresie „Gospodarki komunalnej” – w pierwszej wersji nie było w środków wysokości 500 000  
na budowę kompleksu ścieżek rowerowych; 

▪ natomiast pozostała kwota 435 000 to są środki dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
na wydatki bieżące, m.in. na zwiększenie wynagrodzeń, na zakup samochodu czy też ogrodzenie 
działki, utwardzenie pobocza. 

I te zwiększone wydatki powodują zwiększenie deficytu, którego źródłem pokrycia są tzw. wolne środki. 

Zmiany w zakresie projektów unijnych, tych które były przedstawione czy omawiałam w tej uchwale, 
znajdują swoje odzwierciedlenie w załączniku do uchwały gdzie mamy podane wszystkie programy 
realizowane z udziałem środków zewnętrznych. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad II wersją obwodowa Komisja Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego – opinia jest pozytywna. 

Bardzo proszę o zabranie głosu – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja Panie Prezydencie chcę wyrazić swoją radość, bo rzeczywiście rozbudowa skrzyżowania ulicy Górskiej – 
Złoty Potok znalazło się w tym projekcie finansowania. To jest bardzo ważne zadanie i myślę,  
że te wszystkie ulice, które są na podstoczu góry Czupel znajdą wreszcie uporządkowanie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Radną Barbarę Waluś.” 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja zapytuję w sprawie „Rozbudowy kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej 
- etap III”. Było na to przeznaczone 500 000 – co z realizacją?”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę odpowiedzieć Pani Radnej.  

Pan Prezydent Zawierucha – bardzo proszę.”. 

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

„Dzisiaj pieniądze, dzisiaj przystępujemy do realizacji.”. 

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

„Krótko i konkretnie. 

Pani Radna jest usatysfakcjonowana odpowiedzią?”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Częściowo. 

Szanowni Państwo, nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

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 punktu numer 10 porządku obrad, Druk Nr 549 – II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

tutaj zmiany dotyczą przeniesienia środków, jeśli chodzi o dochody i to jest związane ze: 

 zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków, czyli klasyfikacji budżetowej, więc 
tu nie ma zmian merytorycznych, tylko formalne; 

 w zakresie wydatków (punkt pierwszy) jest to przeniesienie środków, którymi dysponuje BBOSiR w celu 
zabezpieczenia środków na realizację dwóch mikroprojektów – „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. 
Pora na seniora” i drugi projekt „Mapa małego turysty” – do czasu podpisania dofinansowania tego 
zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 i dodany tu jest jeden punkt w zakresie wydatków – punkt drugi – jest to przeniesienie środków, 
którymi dysponuje „Pomoc społeczna”, m.in. dotyczy to Domu Nauczyciela. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, zatem głosujemy. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 550, tj. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała rzeczywiście, oprócz oczywiście ogólnej zmiany dochodów i wydatków, zawiera skutki zmian 
tych projektów, które są finansowane z udziałem środków unijnych, jak również (…) tych inwestycyjnych, 
które były omawiane przy zmianie budżetu miasta Bielska-Białej, uchwale w sprawie zmian budżetu. 

Dziękuję.”. 

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

Wszystko jasne. Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja przemówi do nas.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Pani Skarbnik na Komisji pytałem Panią o prognozie budżetowej, jeżeli chodzi o zadłużenie na koniec  
2017 roku. I z tego co pamiętam w nowej prognozie wieloletniej ta kwota spadła do kwoty 176 000 000 zł, 
co dodaje około 17% w skali dochodów budżetowych, co znaczy, że wynik jest jeden z rekordowych  
w Polsce. Natomiast zadałem pytanie (…) o ile spadło to w wyniku – bo rozumiem, że spadek 
prognozowany jest w wyniku rozliczenia roku 2016. Jeżeli byłaby Pani w stanie powiedzieć mi o ile spadło 
(…) jakby od ostatniej prognozy na kwotę tą 176 000 000, to bardzo bym był wdzięczny.”. 

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

„Tak mogę powiedzieć. To jest ponad 45 000 000.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

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

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

„Jak zwykle Pani Skarbnik była w stanie. Okej. 

Zatem przystępujemy do głosowania. Opinia Komisji branżowej jest pozytywna. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 
miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, to jest Druk Nr 536: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
oraz zagrożeniach pożarowych Bielska-Białej za 2016 rok. 

Bardzo prosimy Panie Komendancie o treściwe przedstawienie.”. 

 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Zbigniew Mizera 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo się oczywiście postaram, żeby te było treściwe. 

Szanowny Panie Przewodniczący Szanowni Państwo, od 1 lutego jestem nowym komendantem, muszę  
to powiedzieć Panie Przewodniczący. Wiem, że szybko, ale muszę…”. 

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

„Wiemy, że Pan relacjonuje nie swoje działania.”. 

 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Zbigniew Mizera 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak, ale muszę powiedzieć dwa słowa o moim poprzedniku. Od 1 lutego zastąpiłem Pana 
Komendanta Adama Caputę, mojego poprzednika, znakomitego Komendanta – od 10 lat był 
Komendantem – a ja dołożę wszelkich starań, żeby mu dorównać.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 marca 2017 roku 

 
 

Strona 26 z 75 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„My też wierzymy, że to będzie dobra zmiana. 

Bardzo proszę.”. 

 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Zbigniew Mizera 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Szanowni Państwo,  

informacja została złożona w lutym, również była omawiana na Komisji Bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Kilka zdań, tak jak Pan Przewodniczący prosił krótko. 

(…) Rok 2016 to kolejny rok współpracy i ogromnego wsparcia finansowego ze strony samorządów miasta 
Bielska-Białej oraz z powiatu bielskiego. To także kolejny rok bardzo dobrej współpracy ze służbami 
współdziałającymi, takimi jak: Policja, Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, jednostka wojskowa 
oraz Beskidzka Grupa GOPR. 

Pod względem operacyjnym był to rok dość spokojny, ale pracowity. Odnotowano niewielki wzrost ilości 
zdarzeń. W roku 2016 było ich 3 858, czyli pokrótce: wzrost pożarów o 5%, spadek ilości miejscowych 
zagrożeń o 8. Natomiast zwiększona i to dość znacznie została ilość tzw. alarmów fałszywych, ale miało  
to jakby pozytywny wpływ; głównie to wynikało z monitoringu pożarowego oraz z tzw. zgłoszenia ulatnia 
się czadu, co w ostatnim okresie jest bardzo popularne (te wszystkie czujniki tlenku węgla).  

Jeżeli chodzi «jak wyglądamy na tle województwa śląskiego», to ta nasza ilość – przypomnę 3 858 –  
to jest trzeci wynik w województwie śląskim po komendach w Częstochowie oraz w Katowicach,  
ale patrząc na wskaźnik zdarzeń na 1 tys. mieszkańców, to jesteśmy na dwudziestym miejscu z wynikiem  
11,5 zdarzenia na tysiąc mieszkańców, a więc możemy się uważam czuć w miarę bezpiecznie. 

(…) Na uwagę zasługuje również niski procentowy udział pożarów w stosunku do wszystkich zdarzeń.  
W Polsce tendencja jest taka, że około 35% wszystkich zdarzeń to są pożary, u nas jest to około 20%.  

Również bardzo ważną rzeczą (…) na naszym terenie to jest bardzo wzmożona ilość i działania jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej – co prawda to nie należy do 2016 roku, ale tam dwa tygodnie temu przy tych 
wiatrołomach mieliśmy do tego doskonałą ilustrację, ile jednostki OSP pomogły w mieście. I tak w tamtym 
roku samodzielnie, jednostki OSP prowadziły zdarzeń 1286, tj. co trzecie zdarzenie samodzielnie prowadzą 
działania. W mieście jest troszeczkę to niższy wskaźnik, bo to jest co piąte zdarzenie. 

Dodatkowo również trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tzw. zakładową straż pożarną, a mówiąc ściśle 
Wojskową Straż Pożarną, która wyjeżdżała w 2016 roku 249 razy. 

Aby podnieść gotowość operacyjną jednostek OSP pracownicy Komendy przeprowadzali 7 kursów 
doskonalących, szkoląc 148 druhów, w tym 34 z (…) terenu miasta Bielska-Białej. 

Jeszcze tylko jedna informacja o stanie bezpieczeństwa, jakie możemy zaobserwować na poziomie 
działalności prewencyjnej Komendy. Pracownicy Komendy w tym dziale odnotowali 184 kontrole stanu 
ochrony przeciwpożarowej, z czego 136 na terenie miasta Bielska-Białej i jest to wzrost o około 40%. 

Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i proszę o dalsze wsparcie, bo bez wsparcia finansowego, tutaj Pana 
Prezydenta i Rady nasza działalność byłaby mocno skomplikowana. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Chciałbym podziękować i pogratulować Panu Komendantowi też z tego miejsca objęcia stanowiska, 
podziękować za cały rok ciężkiej pracy Państwowej Straży Pożarnej i też proszę o przekazanie tych 
podziękowań jednostkom ochotniczym. Ale ja bym miał w związku z wnioskami końcowymi taki apel już  
do nas, do Pana Prezydenta. A mianowicie to, co tu jest istotne, istotne wskazanie związane z tym,  
co roku jest w okresie zimowym, ten sam problem, czyli mówimy o zatruciach tlenkiem węgla; nie 
jesteśmy w stanie tego czadu ani wyczuć, jest to niezwykle niebezpieczne. I chciałbym zaproponować, 
takie włączenie się też do takiej akcji, bo widzę, że w zestawieniu, że wojewoda śląski zakupił szereg tych 
czujek, które są też instalowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ja bym też prosił Pana 
Prezydenta, żebyśmy w tym teraz okresie letnim przygotowali może też jakąś formę kampanii, jeszcze raz 
przypomnieć, żeby przed okresem grzewczym być już przygotowanym i rozpocząć kampanię – kolejny  
raz (…), kolejny rok z rzędu – informacyjną i taką profilaktyczną, żeby te czujki jednak były montowane  

w mieszkaniach mieszkańców Bielska-Białej.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja chciałam nawiązać do tego, co jest sformułowane we wnioskach w punkcie 9. Jest to dla mnie 

zastanawiające, a może i zatrważające: «Coraz większa ilość posiadanego, nowoczesnego wyposażenia 
wymaga prowadzenia okresowych przeglądów, napraw i legalizacji w autoryzowanych stacjach obsługi. 
Podnosi to znacznie koszt funkcjonowania naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Mimo tego środki  
na bieżącą eksploatację z roku na rok są zmniejszane. W przypadku zmniejszenia wartości dotacji 
samorządowej i funduszy pozabudżetowych zabraknie środków na bieżącą działalność, co spowoduje 
okresowe wyłączenia z podziału bojowego posiadanego wyposażenia. Należy stwierdzić, że dokonywane 
inspekcje i przeglądy jednostek OSP wykazują dobry stan techniczny używanego przez nie sprzętu 
silnikowego.». 

Co na to Pan Prezydent Miasta?”. 

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

„(…) To chodzi o środki z budżetu państwa głównie, ale bardzo proszę Pan Prezydent odpowie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli mogę. 

Samorząd Bielska-Białej, tak jak tu już zostało powiedziane, na tyle na ile może to wspomaga służby 
mundurowe, w tym i straż pożarną. Tak że to może tyle. A te zapisy, ja to przynajmniej rozumiem tak,  
że w ogóle jest ciężko. Sytuacja budżetowa, nie tylko w straży pożarnej, nie tylko gminy jest 
skomplikowana, wielowątkowa i stawia przed nami nowe wyzwania, żeby jeszcze więcej pracować, żeby 
nadrabiać to wszystko, czego brakuje ze środków finansowych.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Ja tylko dodam, że tak naprawdę PSP, co do zasady utrzymuje się z budżetu państwa, natomiast 
oczywiście samorząd, jeżeli chce, a nasz chce i to bardzo – i na pewno jestem przekonany, że będziemy 
kontynuować – przeznacza dodatkowe środki, ponieważ zadaniem własnym z kolei gminy jest tutaj 
współpraca i utrzymywanie na pewnym poziomie OSP. Tak żeby tu była jasność. Ale i na jednym  
i na drugim obszarze Bielsko-Biała nie ma się czego wstydzić. Zawsze mogłoby być lepiej, wszyscy 
Komendanci są ambitni i myślę, że poradzą sobie. Obszar działania Komendy dotyczy też powiatu 
ziemskiego, tam samorząd też wspomaga, tak że nie ma jakichś żadnych zagrożeń, natomiast, jeżeli  
są jakieś cięcia budżetowe, a to się zdarza, trzeba z nimi żyć albo jakoś na nie reagować.  

Przepraszam, może trochę za Pana Komendanta powiedziałem. Jeżeli ma Pan coś do dodania, to proszę.”. 

 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Zbigniew Mizera 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Pan Przewodniczący ma większe doświadczenie w odpowiadaniu na pytania, ale ja oczywiście też tylko  
w paru zdaniach chciałbym na to pytanie Pani Radnej odpowiedzieć. 

Mamy faktycznie coraz nowszy sprzęt i to jest troszeczkę taka dziwna sytuacja, że jak jest nowy  
to powinien być tańszy w utrzymaniu. Nie zawsze tak jest. Czterdziestoletni samochód, który został 
zastąpiony przez nowoczesny samochód, który kosztował (…) 1 100 000 zł – który również Państwo jako 
Gmina dołożyła 150 000 – oczywiście tamten samochód można było naprawić młotkiem i paroma 
narzędziami, natomiast nowoczesne samochody wymagają naprawdę bardzo dużego nakładu 
finansowego, jeżeli chodzi o obsługę w autoryzowanych stacjach. Nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły – 
samochód ratownictwa chemicznego, który kosztuje ponad 3 miliony złotych i na tym samochodzie  
są urządzenia, które wymagają copółrocznego albo rocznego przeglądu. Jak powiedziałem, nie chcę 
wchodzić w szczegóły, ale naprawdę wbrew pozorom im nowszy sprzęt, wyższy poziom świadczonych 

usług, ale również niestety to wszystko kosztuje.Tak że stąd, bez Państwa pomocy – a przypomnę, że  
w tamtym roku wsparliście naszą działalność kwotą 250 000 zł ogółem – także bez tych pieniędzy 
naprawdę ja nie mówię, żebyśmy nie ratowali i nie gasili pożarów, ale na pewno ta działalność byłaby 
mocno utrudniona. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności jest pozytywna. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Dziękuję Panie Komendancie za obecność i poświęcony czas.”. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji 
w Bielsku-Białej oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej w 2016 roku 

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

„A my przechodzimy do punktu numer 13 – mam nadzieję, że Pan Komendant nie jest przesądny –  
Druk Nr 537, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego 
Policji w Bielsku-Białej i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 
Bielska-Białej. Bardzo proszę – Pan Zastępca Komendanta Krzysztof Gałuszka.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Panowie Prezydenci, 

postaram się w żołnierskich słowach spuentować informację, którą Państwo otrzymaliście, dosyć  
tak obficie tutaj sporządzoną i przygotowaną przez Pana Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej.  

Na wstępie chciałem podziękować za wsparcie, które w roku 2016 samorząd w Bielsku udzielił bielskiej 
Komendzie, za 270 000 zł na służby ponadnormatywne, 32,5 tys. na dofinansowanie do radiowozu i 2 000 
złotych na zakup alkomatu. 

Szanowni Państwo, ja nie będę tutaj mówił o strukturze, o warunkach lokalowo-kadrowych,  
bo to wszystko Państwo macie w sprawozdaniu. W paru zdaniach odnośnie stanu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. 

(…) Rok 2016 to kolejny rok, czwarty z rzędu, w którym na terenie miasta Bielska-Białej (…) nastąpił 
spadek przestępczości i ten spadek jest dosyć widoczny. Spada nam przestępczość, spada nam 
przestępczość również w pewnych obszarach, w takich jak: (…) bójki, pobicia, kradzieże, kradzieże  

z włamaniami, kradzieże pojazdów, uszkodzenie rzeczy czy uszkodzenie ciała. Natomiast są takie dwa 
obszary, które nas mocno martwią, a mianowicie to są rozboje i to są uszkodzenia ciała, które  
w porównaniu rok do roku, czyli do roku 2015 mamy tutaj zwyżki. To jest dla nas priorytet na rok 2017. 
Wzrasta nam wykrywalność. W roku 2015 w tych siedmiu kategoriach mieliśmy wykrywalność na poziomie 
dwudziestu paru procent, w roku 2016 to było ponad 40%, a więc ten zakres i priorytety, które określił 
Pan Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej, realizowaliśmy dosyć wytężoną pracą. 

Szanowni Państwo, również w kwestii wykrywalności. To że ta wykrywalność wzrasta, ale też mamy  
i sygnalizuję dwa takie obszary, a mianowicie kradzież pojazdu gdzie niestety ta wykrywalność nam spadła 
i kategorię rozbojów, o której już wcześniej mówiłem, że mimo to, że w pewnych obszarach mamy spadki, 
to w tych jednak dwóch obszarach mamy zwyżki. I tu jest taki priorytet dla nas na rok 2017, aby 
popracować w tych szczególnych obszarach. 

Szanowni Państwo, rok 2016 to również dosyć intensywna praca bielskich policjantów w zakresie 
zwalczania przestępczości narkotykowej. To co smuci, to niestety wzrost stawianych zarzutów nieletnim  
– i to jest taki sygnał tutaj dla wszystkich, że trochę pracy przed nami tutaj czeka. Wzrost tutaj 
wykrywalności prowadzonych postępowań w kategorii przestępstw gospodarczych. I to też jest taki dosyć 
ewidentny – nazwę to tak szablonowo, ogródkowo – to są wszystko przestępczość tzw. „Allegrówki”.  
A więc to ewidentnie pokazuje, że ta przestępczość nam się zupełnie zmienia i jakby przesuwa się kierunek 
tej działalności z kryminalnej w kierunku przestępczości gospodarczej. 

Szanowni Państwo w paru zdaniach bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o liczbę wypadków 
drogowych to mamy mniej, osób rannych mamy zdecydowanie mniej, osób zabitych mamy o dwie osoby 
mniej, bo mamy 14 do roku (…) 2015 gdzie mieliśmy zabitych osób 16. To co pozwoliło tutaj uzyskać ten 
dobry efekt w postaci zmniejszonej liczby zdarzeń w wypadkach drogowych to oczywiście masowe 
kontrole, jeżeli chodzi o stan trzeźwości. Szanowni Państwo w roku 2016 bielscy policjanci przeprowadzili 
blisko 235 000 badań na zawartość alkoholu, o trzydzieści parę tysięcy więcej niż w roku 2015. A więc  
te badania przesiewowe też dają taki efekt, że praktycznie każdy może zostać zbadany na zawartość  
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alkoholu. I tutaj w tym zakresie również osiągnęliśmy sukces w postaci spadku, jeżeli chodzi o osoby, 
które siadają za kółkiem – zatrzymaliśmy takich osób 705 w roku 2016 roku, w roku 2000 było to ponad 
900 osób. 

Szanowni Państwo, jakie mamy parytety na rok 2017. To co wspomniałem, rozboje i oczywiście kradzież 
pojazdu i to są jak gdyby główne priorytety. Natomiast padła tu dzisiaj taka informacja, aby instalować  
na telefony różnego rodzaju aplikacje. Rok 2017 to również trzy wielkie programy dla w ogóle Policji  
w Polsce. Po pierwsze aplikacja „Moja Komenda”. Na każdy smartfon można sobie ściągnąć aplikację „Moja 
Komenda”. Co w tej aplikacji mamy? (…) Mamy informację dotyczącą swojego dzielnicowego, jakie  
ma dzielnice, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego i adres mailowy. Więc kontakt  
z dzielnicowym naprawdę bardzo fajny. Powtarzam: „Moja Komenda” i obojętnie gdzie Państwo będziecie 
w kraju, po włączeniu oczywiście paru aplikacji, pozwoli zatelefonować, wskazać numer telefonu  
do najbliższej jednostki policji czy ewentualnie kontakt z dzielnicowym jest naprawdę w tym momencie 
bardzo, bardzo ułatwiony. 

Kolejna rzecz „Krajowa Mapa [Zagrożeń] Bezpieczeństwa”, o czym już wcześniej mówiliśmy, dosyć mocna 

aplikacja internetowa, która pozwala również obywatelom poprzez systemy informatyczne zgłaszać  
te miejsca, w których według opinii społecznej powinniśmy się zająć, zwrócić uwagę, a więc te miejsca 
gdzie nasza obecność powinna być częstsza. 

Szanowni Państwo i oczywiście ostatni program, który realizujemy to „Dzielnicowy bliżej nas”. To program, 
który jest ukierunkowany wyłącznie na prace dzielnicowych ze społeczeństwem. To jest nowy program, 
który realizujemy od roku 2017.  Esencja taka, że dzielnicowy ma być w terenie, ma mieć kontakt  
z obywatelem, ma rozmawiać, a odciążenie od zbędnej papierkowej roboty, tej biurokratycznej. I też ten 
program tutaj realizujemy Szanowni Państwo. 

Dziękuję. Mam nadzieję, że Panie Przewodniczący zmieściłem się w limicie czasu.”. 

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

„Zmieścił się Pan w czasie przewidzianym na interpelacje, a to jest bardzo dobry czas. 

Ale nie kończymy, tutaj widzę, dyskusji. 

Bardzo proszę, jako pierwsza w trybie ad vocem, Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja mam takie pytanie do Pana, bo oczywiście mówił Pan o pomiarze poziomu alkoholu kierujących 
samochodami, natomiast ostatnio dostępne są dane, które mówią, że większym problemem i zagrożeniem 
na drodze są osoby nie tylko pod wpływem alkoholu, ale pod wpływem substancji odurzających.  
I chciałam zapytać, czy tutaj w Bielsku jest taki problem, czy Państwo dysponujecie procedurami, które  
by mogły wyłapać takich delikwentów, czy macie wystarczające środki na testy, które można wykonywać  
u sprawców np. w wypadku? Jakimi narzędziami się posługujecie? 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 
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Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja odpowiem krótko i zwięźle. Mianowicie tak, posiadamy urządzenie, to jest „Drager 5000”. To jest takie 
urządzenie, które bada tutaj kierującego na zawartość dostępnych środków odurzających. Oczywiście  
w przypadku wyniku pozytywnego automatycznie jest pobierana krew. Wszystkie osoby, te które 
uczestniczą w poważnych wypadkach drogowych, oczywiście są badane, natomiast tam gdzie mamy 
podejrzenie, badamy kierujących za pomocą takich podstawowych testerów, to się nazywa „Oratect III”. 
Jeżeli jest wynik pozytywny na ślinie, to oczywiście jest tutaj pomiar poprzez krew i oczywiście wszczynana 
procedura karna.”.  

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

Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ja mam takie pytanie również do Pana, mówił Pan o aplikacjach i o mapie zagrożenia – oczywiście bardzo 
przydatne i fantastyczne narzędzia, tylko pytanie moje brzmi następująco: czy ludzie o nich wiedzą?  
To znaczy, czy została przeprowadzona odpowiednia akcja informacyjna dotycząca tych narzędzi. I kolejne 
pytanie rodzi się następujące: czy faktycznie ma to przełożenie na zgłaszalność pewnych zagrożeń na tej 
mapie…?”. 

 
Zakłócenia w pracy sprzętu nagłaśniającego. 

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

„To nie ja.”. 

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

„Właśnie podejrzewałam Pana, Panie Przewodniczący. Chyba że moja wypowiedź jest niespójna to może 
skończę, bo wydaje mi się, że już zadałam pytania.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Również postaram się krotko i syntetycznie odpowiedzieć.  

Oczywiście jesteśmy na progu tej akcji informatyczno-informacyjnej. Wspomniałem, że tak naprawdę ten 
program ruszył 1 stycznia 2017 roku, a więc jeszcze mnóstwo informacji takich, które musi dotrzeć do Rad 
Osiedla, do mieszkańców, jak i również do innych takich miejsc gdzie jest dostępność tych informacji  
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w zakresie posługiwania się aplikacją, ściągnięcia na swój komputer. 

Szanowni Państwo, czy w tym zakresie mam informację o zagrożeniach? Tak. W województwie śląskim 
jesteśmy na pierwszym miejscu jednostką, w której nasi mieszkańcy dosyć intensywnie upodobali sobie 
pewne rzeczy i nam to zgłaszają i wiele rzeczy faktycznie potwierdzamy, że trzeba zmienić pewnego 
rodzaju procedury, trzeba wystąpić o pewnego rozwiązania inżynieryjne, jeśli chodzi o ruch drogowy, ale 
również i takie, gdzie faktycznie pojawia się ikonka w zakresie czy handel narkotykami, osoby które 
spożywają alkohol w miejscu publicznym czy ewentualnie inne jeszcze zagrożenia. Są tam, z tego  
co pamiętam, 11 takich ikonek, które obrazują ewentualne zagrożenia, które pojawiają się  
w poszczególnych dzielnicach. Jest to nowa aplikacja, która została wprowadzona, oczywiście ona będzie 
modyfikowana. Z informacji, jakie posiadamy sprzed czterech dni, będzie również można dołączyć zdjęcie  
i ewentualnie użyć aplikacji tzw. słownej za pomocą 500 znaków. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Komendancie. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja bym prosiła o analizę. Na stronie 9…”. 

 
Zakłócenia w obsłudze sprzętu nagłaśniającego. 

 
Radna Barbara Waluś  
W części wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„… kradzieży (…)… na jednakowym poziomie. To jest raz.  

I później dalej….”. 

 

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

„Słyszał Pan pierwsze pytanie? 

Okej.”. 

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

„I później jest jeszcze taka tabelka na stronie trzynastej – myślę, że ją czytać trzeba od góry,  
bo to jest tak: «najbardziej zagrożone wypadkiem ulice oraz skrzyżowania w Bielsku-Białej».  
Czy Warszawska jest 20 czy to odwrotnie mam czytać (…), czy od dołu – Andersa i tak dalej? I podobnie 
właśnie, podobnie jest na stronie piętnastej, to są «wykroczenia szczególnie uciążliwe dla poszczególnych 
komend». To rozumiem, że to od Komendy I mam czytać? I pod tym druga jest tabelka. 

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

„Proszę potwierdzić.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak oczywiście.  

Tutaj zacznę od strony piętnastej. To są przypisane komisariaty, a więc narastająco. Wracając do strony 
trzynastej (…), jeżeli mówimy o tych ciągach komunikacyjnych i skrzyżowaniach, oczywiście tutaj  
w pierwszej kolejności takim najbardziej zagrożonym ciągiem komunikacyjnym to jest ulica Warszawska, 
następnie tutaj Andersa. Tutaj jak gdyby od dołu myśmy to układali, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi  
o wartości liczbowe, a nie tutaj, jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne czy ewentualnie komisariaty. 

I tam było jeszcze jedno pytanie – bardzo proszę, z której strony?”. 

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

„(…) Strona dziewiąta, to było, że na jednakowym poziomie można powiedzieć trzymają się kradzieże, 
kradzieże z włamaniem (…), znaczy rzeczy, pierwsze z włamaniem oraz samochodów. Nawet jest lekki 
wzrost.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak, ja o tym mówiłem.”. 

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

„Jest trudność wykrywalności pewna.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, ja o tym wspominałem, że niestety w tym zakresie, jeżeli chodzi o kradzieże pojazdów 
samochodowych, niestety tutaj mamy wzrost, ale również i niestety mamy spadek wykrywalności w tym 
zakresie. Więc tutaj jest pole do popisu dla nas i to jest jeden z priorytetów na rok 2017, tak samo jak 
mamy tutaj, jeżeli chodzi o rozboje. Niestety mamy wzrost, ale również i mamy spadek wykrywalności, 

więc to jest też taki obszary, który tutaj dla nas jest na rok 2017 do popracowania, bo w poszczególnych 
obszarach i kategoriach, jak tam Pani widzi, faktycznie mamy spadki, natomiast w niektórych kategoriach 
niestety, tak jak tutaj wspomniałem, czy kradzież tutaj rzeczy, czy kradzież z włamaniem, tu są obszary, 
które musimy jeszcze mocno popracować.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź w części poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„…od góry, strona szesnasta (…). Realizacja na wykroczenia szczególnie uciążliwe – reakcja.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

Tak, to są przydzielone na komisariaty, z podziałem na komisariaty.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Bo chyba Pani ma czarno-białe, ja mam kolorowe. Dlatego może to się zlewać, dlatego może taki 
będzie tutaj jak gdyby dyskomfort.”. 

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

„Ja poproszę Biuro Rady żeby dostarczyć Pani Radnej kolorowe żeby nie było kłopotów. 

A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka.”.  

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

„Dziękuję serdecznie. 

Panie Komendancie ja zwróciłem uwagę na zapisy… Dzisiaj pierwszy dzień wiosny i tak faktycznie coś 
mamy problemy chyba z tym nagłośnieniem. (…) Damy radę coś z tym zrobić? Jest? 

I mam takie pytanie, uważam że to jest niezwykle niebezpieczne, bo (…) nadal w Bielsku-Białej, jest 
zapisane wprost, że jest stosunkowo duże zagrożenie przestępczością narkotykową. Te czyny nieletnich 
tutaj są – też bardzo mocno Pan Komendant o tym wspomniał. Ja też tak bym chciał zwrócić uwagę  
na tabelkę – ja rozumiem, że to jest też kwestia interpretacji potem tych zapisów, ale w tej tabelce  
z jednej strony wskazanie na działanie związane z zabezpieczeniem, zdecydowanie większej niż w roku 
ubiegłym ilości dopalaczy, ale jednak ten problem nadal istnieje. Ja pamiętam, kilka lat temu zwracałem 
na to uwagę, składałem interpelacje w sprawie likwidacji i monitorowania tego procederu, sklepów takich 

czy innych. Teraz pytanie: czy są to sklepy nadal dziś funkcjonujące na terenie Bielska, czy ten handel jest 
internetowy? (…) W jaki sposób walczyć z tymi dopalaczami, bo ja rozumiem, że to można połączyć, 
skorelować właśnie z tymi czynami też osób nieletnich. Czy to nie jest niebezpieczeństwo dla najmłodszych 
w Bielsku-Białej? 

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

„Dziękuję. 

Tylko tu mam ad vocem – Pani Radna do Pana Przewodniczącego – to muszę najpierw udzielić głosu. 
Przepraszam bardzo Panie Komendancie.”. 

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

„Właśnie do Pana Przewodniczącego. Znaczy oczywiście wszystko co Pan Kolega mówi jest prawdą, jak 
najbardziej, natomiast muszę i troszkę w obronie służb wystąpić, ale też z pewnym apelem. 

Otóż kwestia związana ze środkami odurzającymi, które spożywają nieletni to jest również ogrom pracy, 
który muszą wykonać rodzice. I korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałam zapytać w tym 
kontekście Pana Komendanta o to, jakie działania takie uświadamiające rodziców policja podejmuje, żeby 
o tym problemie mówić. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To już odpowiem. 

Szanowni Państwo, w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej funkcjonuje grupa ds. nieletnich. W tej 
grupie ds. nieletnich, oprócz tego, że zajmują się czynami karalnymi, jest (…) grupa czterech 
funkcjonariuszy, którzy zajmują się szeroko rozumianą profilaktyką. I wszędzie tam, gdzie jest 
zapotrzebowanie w szkołach, które wypływa od dyrektorów, pedagogów, czasami nawet od nauczycieli, 
tam policjanci są kierowani i prowadzą pogadanki uświadamiające, jakie niebezpieczeństwo czyha  
w związku z zażyciem, czy dopalaczy czy innych środków odurzających. I w tym zakresie tak realizujemy  

te programy. Nie ma takiego programu, który to jest programem taki, który jest narzucony odgórnie, 
realizowany z poziomu Komendy Wojewódzkiej czy Komendy Głównej. Każda komenda miejska czy 
powiatowa realizuje swój własny program w zależności od rodzaju i charakteru zagrożenia, bo w innych 
komendach oczywiście i w innych rejonach może być zagrożenie w postaci dopalaczami, w niektórych  
to będą marihuana czy jeszcze inne substancje, które są substancjami zakazanymi.  

Odpowiadając tutaj na pytanie Pana Przewodniczącego, a mianowicie te wszystkie wartości, które tutaj 
mamy podane w tabeli, jeżeli chodzi o ilości to są w 99% zatrzymane podczas typowych akcji, które  
są związane z zatrzymaniem osoby. To nie jest, że zlikwidowaliśmy sklep, zlikwidowaliśmy sklep 
internetowy, to są najczęściej prace operacyjne. To, co u nas najwięcej się pojawia to oczywiście 
marihuana, dopalacze, ale również proszę zauważyć, że w roku 2016 udało nam się zlikwidować plantację, 
tj. 800 sztuk konopi. To też jest praca operacyjna, którą policjanci wykonali, powzięli taką informację.  
A więc na terenie miasta Bielska-Białej na razie nie mamy takich sygnałów, aby powstawały sklepy, które 
handlują dopalaczami, które oczywiście występują w różnych częściach naszego województwa czy kraju. 
W każdym takim przypadku to jest dosyć skomplikowana procedura sprawdzania, zweryfikowania,  
bo proszę pamiętać, że poruszamy się w granicach prawa i my w (…) tych granicach prawa musimy 
dostosować swoje czynności operacyjne, wykrywcze, a później przy zatrzymaniu oczywiście postawić 
zarzuty w majestacie prawa. I to też się wiąże z jedną rzeczą, że dość często zatrzymane osoby to są tak 
naprawdę nazwałbym to kurierzy. A kwestia większego rozpoznania to tutaj już wspólnie z Centralnym 
Biurem Śledczym współpracujemy w Bielsku, bo mamy tutaj u siebie oddział zamiejscowy, więc  
to są grubsze sprawy i to też można podzielić, że to nie tylko wyłącznie sukces tzw. bielskiego CBŚ-u, ale 
również całej bielskiej policji, bo to wszyscy pracujemy na sukces w tym zakresie. Przestępczość 
narkotykowa to jest jeden z priorytetów Komendanta Głównego, który również w tym roku realizujemy, 
zresztą zauważcie Państwo zdiagnozowanie problemu wśród nieletnich pokazuje, że jednak ten problem 
występuje i to niestety nas smuci, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na dzisiaj określić skali zjawiska 
jaka jest. Być może ona jest taka jak tutaj mamy w tabelach, ale mam takie wrażenie, że niestety  
to zjawisko jest dużo, dużo większe, więc myślę, że prawda przed nami jest wszystkimi.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

Ja też chciałem tutaj jakby poprzeć to, co mówiła Pani Radna Małgorzata Zarębska, że to też tutaj  
w wychowaniu jest ten klucz do tego. I przy okazji chciałem też stwierdzić, że ponieważ jako ojciec trójki 
dzieci mam doświadczenia na wszystkich etapach edukacji w naszym mieście, byłem jako rodzic na wielu, 
można powiedzieć szkoleniach czy prelekcjach organizowanych czy to właśnie przez policję w szkołach czy 
przed innych fachowców wynajętych przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie były bardzo konkretne  
i przydatne informacje dla rodziców, właśnie jak zapobiegać, jak rozpoznawać nawet objawy używania 
takich środków. Tak że na wszystkich etapach takie działanie jest niezwykle ważne, bo niestety  
– i tu trzeba powiedzieć jasno – są to substancje dostępne, jest to duży biznes i właśnie dlatego nasze 
dzieciaki z takimi propozycjami na pewno się spotkają w swoim czasie edukacji i muszą sobie z tym radzić. 
To tyle. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk. Strzelam, że chodzi coś o bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Staram się na bieżąco śledzić „Krajową Mapę Zagrożeń”. Szczególnie w odniesieniu do mojej dzielnicy 
widzę, że pojawiają się zgłoszenia, zmienia się ich status na «w trakcie sprawdzania», potem 
«potwierdzone» i znikają. Rozumiem, że zostało sprawdzone i przekazane odpowiednim służbom, jeśli  
na przykład rzecz dotyczy organizacji ruchu. 

Druga kwestia. W ostatnich dniach daje się zauważyć zwiększoną aktywność patroli z fotoradarami  
i bardzo dobrze, natomiast coraz częściej zgłaszają się do mnie mieszkańcy z taką uwagą «dobrze byłoby, 
gdyby tych patroli nie było widać, a działały», ponieważ ruch się uspokaja wtedy, kiedy rzeczywiście jest 

ten patrol, widać go, natomiast jak patrol odjeżdża to z powrotem sprawa wraca do nazwijmy to normy, 
choć nienormalnej. I przepraszam, jeszcze do „Krajowej Mapy Zagrożeń” – brakuje tam zdaje się kilku 
powiedzmy opcji, np. możliwość zgłoszenia łamania (…) przepisu wynikającego z zakazu odpowiedniego 
tonażu. 

I trzecia sprawa. Nawiązując do tej kwestii dzielnicowego, tej całej akcji «dzielnicowy widoczny» 
itd., zwróciłem się do Rady Osiedla w Hałcnowie o opinię dla dzielnicowego i niestety jest ona negatywna. 
Dzielnicowy podobno nie pojawił się na żadnym zebraniu Rady Osiedla Hałcnów, nawet kiedyś się umówił 
na spotkanie i też się nie pojawił. Dlatego tu bardzo bym prosił o jakąś interwencję. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Może to był oficer operacyjny incognito, ale Pan Komendant na pewno odpowie.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odpowiadając na ostatnie pytanie oczywiście tutaj zainterweniuję i zaraz ten temat zweryfikuję co było 
przyczyną nieobecności, długiej absencji jest pana dzielnicowego. 

Odpowiadając na drugie pytanie, otóż proszę pamiętać, że policja prowadzi zarówno działania 
prewencyjne, jak i również restrykcyjne, więc musimy to ważyć, co jest w tym momencie niezbędne  
do prewencyjnego, a co jest do restrykcyjnego. 
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W kwestii wideorejestratorów – oczywiście tutaj nasilenie pewnych ciągów komunikacyjnych pomiarem 
prędkości będzie i od tego na pewno nie odstąpimy. Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie 
„Krajowa Mapa Bezpieczeństwa” to proszę pamiętać, że nie jest autorem tego Komenda czy w Bielsku czy 
w Katowicach czy Komenda Główna, tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwają 
prace, aby zmodyfikować, bo to świeży produkt tak naprawdę i oczywiście wiele rzeczy trzeba poprawić, 
bo też trzeba zdać sobie sprawę z jedynej rzeczy, że my jako policjanci otrzymujemy konkretną informację 
o zagrożeniu, a tak naprawdę nie wiemy, o które miejsce czasami chodzi, bo jest złożone tutaj jak gdyby 
zaznaczenie i np. przy sprawach „ruchowskich”, nie wiemy czy dotyczy sygnalizacji świetlnej czy jakiejś 
organizacji ruchu. A więc to jest taki produkt, który jest tak naprawdę młodym dzieckiem i oczywiście  
te wszystkie rzeczy będą brane pod uwagę. Potwierdzam, nie ma takich aplikacji i takiej ikonki odnośnie 
pojazdów ciężarowych, a myślę, że zasadnym byłoby żeby taka pojawiła się. I tutaj w tym zakresie pewne 
uwagi zostały już dawno przekazane, czekamy tutaj na modyfikację całego tego programu, jak i również 
samej obsługi programu.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

A teraz Pani Radna Grażyna Nalepa – Złote Łany.”.  

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

„Dziękuję. 

Właśnie dobrze Pan Przewodniczący zaznaczył, że Złote Łany, dlatego że chcę na ten temat…”. 

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

„Nie bez powodów.”. 

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

„…na ten temat mówić. 

Po pierwsze tu muszę pochwalić, że jeśli chodzi o dzielnicowych, to zarówno na spotkania, na zebrania 
Rady Osiedla i to Leszczyny i Złote Łany bardzo regularnie uczęszczają, wszystkie sprawy na bieżąco, jeśli 
są jakieś do załatwienia to załatwiają. Ale jest druga sprawa, tu chodzi o bezpieczeństwo na drogach. 
Złote Łany mają takie konfiguracje terenu bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o wysokości, żeby tam 
częściej robić jakieś pomiary kontroli prędkości samochodów poruszających się po tych ulicach. Jest tam 
dość duży ruch, to jest bardzo duże osiedle i po prostu w wielu wypadkach to cudem, że nie dochodzi  
do wypadku, bo jadą tak rozpędzeni z góry, są połączenia z ulicami równorzędne i tam jest ciężko 
opanować niekiedy. Proszę o częstszą kontrolę właśnie na tych ulicach. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Krzysztof Gałuszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„O jaką konkretnie chodzi o ulicę?”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przede wszystkim Tuwima, Łagodna i Jutrzenki. To są te główne ulice, gdzie jest największy ruch. 
Lenartowicza.”. 

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

„Zostało pewnie odnotowane przez Pana Komendanta. 

Nie ma pytań.  

Szanowni Państwo dziękujemy Panu Komendantowi, bo rzeczywiście w takim ogniu pytań Pan trochę był, 
poradził Pan sobie świetlnie, ale wszystkie pytania oczywiście były po to, żeby jak najbezpieczniej było  
w naszym mieście. 

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności wydała opinię pozytywną co do tego sprawozdania i teraz  
my przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte prawie jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
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.: 

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad to jest punkt numer 14, jest to 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 (…).  

Uchwała dotyczy Budżetu Obywatelskiego, ta uchwała jest z mojej inicjatywy, więc pozwolę sobie na parę 
słów wprowadzenia. Jest to wersja II, od poprzedniej – która została zdjęta z poprzedniej sesji – różni się 
w zasadzie tylko zapisem (zmiana ta powstała m.in. na wniosek Pani Radnej Barbary Waluś), aby 
maksymalna kwota na projekty ogólnomiejskie wynosiła 500 000, a nie milion jak w poprzedniej wersji.  
To jest oczywiście tutaj przedstawione w treści tej uchwały. Inne zmiany, które dotyczyły tej uchwały  
w stosunku do zeszłego roku to już ogólnie mówiąc, bo było to omawiane, większe zaangażowanie i lepsza 
komunikacja z wnioskodawcami na etapie realizacji projektów, jak również zapobieżenie pewnym 
negatywnym zjawiskom, które miały miejsce w trakcie głosowania, to znaczy konkretnie zakaz jest,  
w trakcie głosowania, agitowania na terenie szkół, jednostek samorządu terytorialnego, bo mieliśmy – już 
nie wchodząc w szczegóły – tam pewne zastrzeżenia. Radni co do tego się generalnie zgadzają. Jest też 
utrzymana kwota, która zwiększa Budżet Obywatelski, partycypacyjny mówiąc formalnie, w stosunku  
do zeszłego roku o kwotę 25 000 na każde osiedle, czyli pełna kwota takiego projektu pojedynczego 
wynosiłaby 100 000. Wypada mi w tym momencie stwierdzić, że wniosek ten podtrzymuję, chociaż nie jest 
on uzgodniony z Panem Prezydentem, co nie wyklucza oczywiście głosowania tej uchwały, ponieważ  
na różnych etapach tworzenia budżetu Rada Miejska ma kompetencje, aby się wypowiadać, tym bardziej 
że mówimy o budżecie przyszłorocznym, którego projektu jeszcze nie ma, a nie zmieniamy, bo to nie jest 
naszą kompetencją, budżetu aktualnego. 
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Opinie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności i opinia Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
są pozytywne. I ja również zachęcam wszystkich Radnych do tego, aby poparli ten wniosek. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Klubu Wyborców Jacka Krywulta Adam Ruśniak.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

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

„(…) Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo chciałem przedstawić nasze stanowisko dotyczące tej propozycji tego projektu uchwały. 
Klub nasz oczywiście popiera ideę Budżetu Obywatelskiego, mającego na celu aktywizację społeczności 
lokalnej. Proponowane zmiany dotyczące procedury postępowania w kwestii naboru, weryfikacji wniosków 
oraz sposobu ich wyboru nie budzą naszych wątpliwości co do celowości ich wprowadzenia. Niestety 
jednak w kwestii zwiększenia wysokości środków finansowych nie doszło do porozumienia pomiędzy 
Wnioskodawcą a Prezydentem. Należy podkreślić, iż mimo że Rada Miasta jest umocowana do składania 
wniosków do uchwały budżetowej, to jednak właśnie Prezydent Bielska-Białej odpowiada nie tylko  
za założenia, konstrukcję i przygotowanie budżetu, ale także jego ostateczne wykonanie. W tej sytuacji 
nasz Klub podjął decyzję o wstrzymaniu się od głosu. Niezależnie od powyższego pragniemy zauważyć,  
iż od lat w naszym mieście staramy się wydatkować środki finansowe w sposób taki, aby zapewnić  
w Bielsku-Białej zrównoważony rozwój. Musimy zatem dążyć do zrównoważenia oczekiwań mieszkańców 
nie tylko w kwestii wykonywania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, ale również innych 
istotnych inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców w formach podczas spotkań rocznych w Radach 
Osiedli czy też podczas sesji poprzez Radnych, takich jak np. realizacja asfaltowych dróg, modernizacja 
oświetlenia czy remonty mieszkań wchodzących w skład zasobów komunalnych. Praktycznie na każdej 
sesji Radni o takie rzeczy wnioskują, które również dla mieszkańców są bardzo ważne. Nadto trzeba brać 
też pod uwagę, iż z roku na rok rośnie kwota środków finansowych niezbędnych do utrzymania 
wykonanych już projektów. 

Tak więc, tak jak w treści już powiedzieliśmy, tutaj Klub nasz wstrzyma się od głosu.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący. 

Ja też bym chciał zaapelować jednak do nas wszystkich radnych żebyśmy poparli ten projekt Budżetu 
Obywatelskiego. Wracając historycznie pamiętamy, że złożyliśmy wniosek, proponując wprowadzenie  
w ogóle idei Budżetu Obywatelskiego, budżetu partycypacyjnego w Bielsku-Białej jako Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Następnie dosyć długo nad nim pracowaliśmy, żeby wypracować konsensus  
i skonstruować taką uchwałę, która będzie mogła być realizowana właśnie w porozumieniu między 
Klubami. 

Z tego miejsca chciałbym też zaapelować o to, że ta uchwała w pewnym sensie rozwiązuje wątpliwości  
– (…) o której Pan powiedział, Pan Przewodniczący Adam Ruśniak – związane z utrzymaniem projektu,  
bo tam jest zapis, wskazane, że niewykorzystane środki będą jakby skierowane właśnie w te miejsca, żeby 
były te środki przekazane na serwisowanie i utrzymywanie już wykonanych inwestycji.  

Chciałbym też przekazać taką informację, że ten budżet idzie w dobrym kierunku. Tak jak na samym 
początku Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskował żeby ta partycypacja, jakby udział ten 
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finansowy w budżecie miasta Bielska-Białej był większy i żeby on się zwiększał, argument taki był, 
wskazania, że: «zobaczymy jak ten budżet będzie funkcjonował». Wskazuje ostatnie doświadczenie 
ubiegłego roku, tego roku wskazuje, że Budżet Obywatelski, budżet partycypacyjny jest dobrze 
zagospodarowywany przez mieszkańców Bielska-Białej. Podniesienie – tak jak w ubiegłym roku 
składaliśmy wniosek też formalny związany z podniesieniem – kwoty właśnie na projekty osiedlowe  
do 100 000 daje możliwość realizacji większych, ważniejszych i istotniejszych zadań w danych osiedlach. 
Więc mimo wszystko bardzo bym prosił jednak o poparcie tego projektu i realizację jego w kolejnym roku.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczącym Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący napisaliśmy po to, to stanowisko, bo nie chcemy się wdawać w dyskusję.”. 

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

„Który Pan Przewodniczący?”. 

 
Radny Adam Ruśniak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście Przemysław Drabek, tak jak ad vocem.”. 

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

„Okej, bo nie wiedziałem, czy nie do mnie czasem.”. 

 
Radny Adam Ruśniak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak się Was tytułuje.  

Kolega Przewodniczący Romek Matyja kilka lat temu przyniósł ten pomysł do naszego miasta i wielki 
szacunek za to, cieszymy się z tego. Z kolei już Kolega Przewodniczący Jarosław Klimaszewski niejako 
objął takim patronatem cały ten projekt i my się z tego cieszymy. Od samego początku członkowie 
naszego Klubu uczestniczą czynnie we wszystkich spotkaniach z mieszkańcami, angażujemy się  
w te wszystkie tematy, doradzamy – nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia. Po prostu w tej jednej 
kwestii jakby się nie zgadzamy, zresztą co napisaliśmy w naszym stanowisku. Tyle. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę – Pan wywołany już do odpowiedzi przez poprzednika – Pan Przewodniczący Roman 
Matyja.”. 

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

„Ja tylko w kwestii podsumowania i troszkę danych chronologicznych, żebyście Państwo, ci którzy  
są dopiero pierwszą kadencję, mieli jakby taki obraz. Bardzo skrótowo Panie Przewodniczący.”. 

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

„Będę wdzięczny. Ma Pan dwie minuty, tak że…”. 

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

„Zdążę w minucie. 

Jest 26 luty 2013 rok, kiedy Klub…, z naszej inicjatywy zgłaszamy…”. 

 

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

„Brzmi Pan jak Bogusław Wołoszański, ale proszę kontynuować.”. 

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

„Jak Pan mi nie będzie przerywał na pewno się…”. 

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

„Przepraszam.”. 

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

„Zgłaszamy wniosek w sprawie podjęcia działań w celu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego dla miasta 
Bielska-Białej. Korzystając z wiedzy – i tu jest ważny temat – i doświadczenia niektórych samorządów, 
proponujemy wydzielić z budżetu miasta na rok 2014 – 6 000 000 złotych...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale proszę o ciszę.”. 

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

„…i podzielić na 30 jednostek pomocniczych, na co uzyskujemy odpowiedź w dniu 7 marca 2013 roku  
od Pana Prezydenta: «Jest to ważny i znany temat. Należy jednak zwrócić uwagę, że niewiele jest miast, 
które wprowadziły bądź próbują wprowadzić jakieś zasady w tym zakresie. Są to pojedyncze na razie 
bardzo drobne próby podejścia do tematu, a konkluzja jest taka. Biorąc pod uwagę powyższe, w obecnych 
warunkach, trudnych warunkach finansowych miasta, wydzielenie finansów na Rady Osiedlowe bez 
ograniczenia ilości tych Rad i wyznaczenia priorytetów jest niemożliwe, ponieważ spowoduje ograniczenie 
środków na nie, na inne ważne zadania inwestycyjne.» Oczywiście, to tak jak Państwo powiedzieliście, 
potem trwały bardzo owocne prace i pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego Jarosława 
Klimaszewskiego, który modyfikował ten projekt.  

I oczywiście znajdujemy się w roku 2014, kiedy to Pan Radny Maurycy Rodak zgłosił na sesji w dniu 
22 marca 2016 roku wniosek, który dotyczył po pierwsze, zwiększenia Budżetu Obywatelskiego do kwoty 
4,5 mln zł oraz podwyższenia kwoty z 75 000 na 100 000 zł, na co Pan Prezydent odpowiedział:  
«Ja chciałem powiedzieć, że ze względów formalnych ten wniosek nie może być głosowany, bo ustawa 
mówi wyraźnie, kto ma prawo budżet przedstawiać i kto ma prawo w tym budżecie zwiększyć deficyt. Ten 
wniosek proponuje zwiększenie deficytu, na co ja się nie zgadzam.».  

I oczywiście jesteśmy w dniu dzisiejszym, z czego się bardzo cieszę, bo Pan Przewodniczący Klimaszewski 
złożył podobny wniosek, w zasadzie prawie że tożsamy, jeżeli chodzi o kwoty i odwrotnie niż Koledzy  
– bo ja chcę przypomnieć, że w 2016 roku ten nasz wniosek zgłoszony poprzez Maurycego Rodaka nie 
został zaakceptowany przez większość sali – myślę, że dzisiaj nie będziemy się patrzeć na przynależności 
klubowe i poprzemy. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za tym, żeby Budżet Obywatelski, a więc 
budżet zależny od naszych mieszkańców się rozwijał i bez żadnych uprzedzeń, bez żadnych poglądów 
politycznych, ponad podziałami oczywiście zagłosujemy za i prosimy, jeżeli będzie taka okazja w roku 
przyszłym, żebyśmy mogli również próbować uzyskać konsensus przy ewentualnych zmianach  
na przyszłość. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pozwolę sobie teraz zabrać głos. Tutaj padały argumenty, te które jakby nie wychodzą do końca naprzeciw 
temu wnioskowi, w dwóch aspektach – w formalnymi i finansowym. Zacząłbym od tej pierwszej sfery, 
żeby była jasność, ponieważ absolutnie Rada Miasta – pozwolę sobie tak powiedzieć – zwłaszcza pod 
moim przewodnictwem nie wchodzi w najmniejszym stopniu w kompetencje Pana Prezydenta. Pozwoliłem 
sobie tutaj pogłębić swoją wiedzę prawną w tym zakresie i uchwała dotyczy konsultacji, nie jest to żaden 
wniosek do zmiany budżetu tegorocznego, czego bez zgody Prezydenta Rada czynić nie może.  

W praktyce przedmiotowe konsultacje znacząco wyprzedają w czasie przygotowanie projektu uchwały 
budżetowej na kolejny rok, a wybrane przez mieszkańców projekty, co następuje zwykle późną jesienią, 
znajdują swoje odzwierciedlenie tak w projekcie uchwały budżetowej, jak i planach mających charakter 
rzeczowy. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa  
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki 
samorządu terytorialnego, w naszym mieście Prezydentowi Miasta. Tak więc poza jakimkolwiek sporem 
jest fakt, że o ostatecznej formie i treści projektu uchwały budżetowej decyduje organ wykonawczy. Taki 
stan prawny nie oznacza jednak, że organ stanowiący, do którego wyłącznej właściwości należy 
uchwalanie budżetu, jest pozbawiony możliwości wpływu na treść przygotowanego przez organ 
wykonawczy projektu. Co więcej, stwierdzić należy, że na etapie procedowania uchwały budżetowej na rok 
następny przepisy prawa w niewielkim stopniu ograniczają organ stanowiący w decydowaniu  
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o ostatecznym kształcie uchwały budżetowej. Wskazać tu należy, że de iure jedynym ograniczeniem przy 
projekcie uchwały budżetowej jest zakaz zwiększania deficytu budżetowego w stosunku do deficytu 
przejętego przez organ wykonawczy w projekcie uchwały budżetowej, a i to nie jest zakaz bezwzględny, 
gdyż można przyjąć większy deficyt, ale tylko za zgodą organu wykonawczego.  

Warto w tym miejscu jeszcze wskazać na przepis ustawy o samorządzie gminnym, a mianowicie art. 18 
ust. 2 pkt 2, który wskazuje, że do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy również 
stanowienie o kierunkach działania organu wykonawczego. W tym znaczeniu ewentualne przyjęcie 
uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, przewidujące wyższą kwotę objętą konsultacjami 
niż obecnie akceptowana przez organ wykonawczy, może być traktowane jako intencja czy wskazówka  
ze strony organu stanowiącego co do kształtu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.  

Jeśli chodzi o merytoryczne tutaj uwagi to już w jednym wyręczył mnie Pan Przewodniczący Drabek,  
że ta uchwała wprowadza to – co zresztą i słusznie Pan Prezydent apelował – żeby pojawiały się środki  
na utrzymanie już wykonanych zadań. I tutaj biorąc pod uwagę symulację z poprzednich okresów ta kwota 
wynosiła od 120 do 250 000, tak że całkiem niemała na konserwację tych urządzeń. 

I ten argument, który wydaje mi się najważniejszy. (…) W ostatniej realizacji w głosowaniu w Budżecie 
Obywatelskim oddano 38 000 głosów. Jeżeli zestawimy to, że na cały samorząd w naszym mieście, czyli  
na wszystkich nas tutaj siedzących na sali, oddano bodajże 67 000 głosów jest to naprawdę zjawisko,  
z którym należy się liczyć. A zwiększenie tego Budżetu Osiedlowego jest na – niepierwszoroczną, że tak 
powiem – prośbę mieszkańców, którzy przychodzą na spotkania konsultacyjne, na których też również 
część Państwa bywa. 

Ja oczywiście rozumiem tutaj zastrzeżenia, tu Przewodniczącego i Klubu, natomiast nie wszystkie 
podzielam – i mamy czasami takie sytuacje. Ja uważam, że nie jest dobrym zjawiskiem, jeżeli głosujemy 
kwoty nieuzgodnione z organem wykonawczym – i to jest w zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 
pierwszy raz. Natomiast nie jest tak, że nie jest to w naszych kompetencjach i powinniśmy w pełni  
ze swoich kompetencji korzystać, zwłaszcza w takich wypadkach. Oczywiście one nie są najbardziej 
pożądane, ale uważam, że ta uchwała jest dobra dla miasta i mieszkańców, dlatego jeszcze raz apeluję  
o głosowanie za. 

Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. 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.  

Serdecznie dziękuję tym, którzy ją poparli. Również dziękuję tym, którzy się wstrzymali, bo nie byli 
przeciw.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku 

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

„Szanowni Państwo, kontynuujemy realizację porządku obrad, przechodzimy do punktu numer 15.  

Pozwolę sobie przekazać czasowo prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.3”. 

 

                                                           
3 Godz. 12.34. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Przejmuję prowadzenie obrad w punkcie 15., tj. Druk Nr 530: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
w 2016 roku. 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Aleksandra Ciaciura. 

Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to Prezydent w terminie  
do 31 marca każdego roku składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Załącznikiem do tej uchwały jest sprawozdanie z realizacji 
tych zadań – i gminy, i powiatu – podejmowanych w 2016 roku w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. Sprawozdanie to zawiera bardzo szczegółowo wszystkie informacje o działaniach 
podejmowanych przez realizatorów powyższych zadań, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest 
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w naszym mieście, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.  

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy działań w zakresie wspierania rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, a druga część dotyczy działań w zakresie 
organizowania pieczy zastępczej. I tak, w 2016 roku rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-
wychowawcze z dziećmi korzystały ze wsparcia asystentów rodziny, ze specjalistycznego poradnictwa 
psychologa, pedagoga, terapeuty, a dzieci z tych rodzin miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 
oferowanych przez świetlice środowiskowe. W ubiegłym roku współpracę z asystentem rodziny podjęło 
108 rodzin, w tym 21 rodzin zostało zobowiązane do tej współpracy przez sąd. W ubiegłym roku  

8 asystentów pracowało z rodzinami. Z kolei wsparciem psychologicznym zostało objętych 380 rodzin,  
a 594 dzieci korzystało z pomocy oferowanej przez świetlice środowiskowe. 

W naszym mieście funkcjonuje 14 świetlic środowiskowych, w tym dwie prowadzone są przez organizacje 
pozarządowe. Wszystkie te działania miały przede wszystkim na celu poprawę funkcjonowania rodziny  
i w efekcie umożliwiły pozostanie dzieci w środowisku rodzinnym (…) bez konieczności umieszczania ich  
w pieczy. 

Druga część sprawozdania przedstawia funkcjonowanie w naszym mieście systemu pieczy zastępczej. 
Piecza realizowana jest w dwóch formach: w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W ubiegłym roku  
w naszym mieście funkcjonowało 214 rodzin zastępczych, więcej niż w 2015 o 13. Były to 133 rodziny 
zastępcze spokrewnione, 65 rodzin niezawodowych, 11 rodzin zastępczych zawodowych i 5 rodzinnych 
domów dziecka. W tych rodzinach przebywało łącznie 312 dzieci. W ubiegłym roku powstało 36 nowych 
rodzin zastępczych, więcej o 10 niż w roku 2015. Utworzyliśmy kolejne dwa rodzinne domy dziecka.  
W ubiegłym roku 37 dzieci opuściło pieczę zastępczą, 14 z tych dzieci powróciło do rodziny naturalnej,  
7 dzieci zostało przysposobionych.  

Rok 2016 to był już piąty rok funkcjonowania nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Od tego roku obserwujemy w naszym mieście wzrost rodzin zastępczych. I tak (…), jeżeli 
chodzi szczególnie o rodziny zastępcze zawodowe, bo w 2012 roku mieliśmy 7 rodzin zawodowych  
i 1 rodzinny dom dziecka, natomiast już na koniec ubiegłego roku 11 rodzin zastępczych zawodowych  
i 5 rodzinnych domów dziecka. 

Niezależnie od świadczeń finansowych rodziny zastępcze mogą korzystać z szeregu różnych form pomocy  
i wsparcia pozafinansowego. Każda rodzina ma przydzielonego koordynatora – aktualnie mamy 
zatrudnionych 13 koordynatorów. Również były podejmowane różnorodne działania na rzecz 
propagowania rodzicielstwa zastępczego, organizowany co roku piknik dla rodzin zastępczych, również 
audycje radiowe, artykuły prasowe. Organizowane były też również szkolenia kandydatów na rodziny 
zastępcze niezawodowe i szkolenia już funkcjonujących rodzin zastępczych. 

Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą to na terenie miasta funkcjonuje Zespół Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, który łącznie dysponuje 93 miejscami. W skład tego Zespołu wchodzą  
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4 placówki. I na przestrzeni ubiegłego roku w placówkach zostało umieszczonych 130 dzieci, mniej  
o 38 niż w roku 2015. I po raz pierwszy od wielu lat właśnie obserwujemy tak znaczący spadek 
umieszczeń dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Możemy to też wiązać ze skuteczniejszą pracą 
asystentów rodziny, pracowników socjalnych, bo jak już wcześniej wspomniałam, wzrasta liczba właśnie 
rodzin, które objęte są wsparciem asystentów. 

Kolejne zadanie to usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej, udzielanie im pomocy  
na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie. Również wychowankowie mogą uzyskać 
pomoc w formie mieszkania chronionego i w naszym mieście funkcjonują dwa takie mieszkania  
dla wychowanków. 

I tak na koniec chciałam powiedzieć, że w ubiegłym roku na te wszystkie zadania z zakresu wspierania 
rodzinny i pieczy zastępczej nasze miasto wydatkowało 15 648 573 zł.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) Powyższy projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu – zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Proszę bardzo – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja mam takie tylko pytanie: Gdzie mieści się Klub Integracji Społecznej w Bielsku-Białej – czy Pani mi jest 
w stanie odpowiedzieć? To wynikało z Druku 58.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Klub Integracji Społecznej (…) funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieści 
się na ulicy Piastowskiej 4 a druga filia na ulicy Milusińskich.”. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.”. 

Do uchwały jest dołączone oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że nie podlega 
ona konsultacjom z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte głosami 16 Radnych.”. 
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Ad 16  
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 531, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu  
ich pobierania. 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Cieciura. 

Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zapis art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że to rada gminy określa w drodze uchwały 
szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat również tryb ich pobierania. 

Obecnie obowiązuje uchwała podjęta w 2004 roku, która była zmieniana dwukrotnie w 2006 roku.  
W związku z tym, Szanowni Państwo, zaistniała konieczność przygotowania nowej uchwały, 
uwzględniającej obowiązujące przepisy prawne, a także ugruntowane orzecznictwo sądów 
administracyjnych. I w proponowanej uchwale wprowadzono zmianę w zakresie podmiotu właśnie 

określającego koszty usług opiekuńczych i jest to właśnie rada gminy, natomiast w obowiązującej uchwale 
był zapis, że to dyrektor ośrodka ustala koszt jednej godziny usługi opiekuńczej, więc zaistniała 
konieczność przygotowania nowej uchwały. I bardzo proszę o jej podjęcie.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Polityki Społecznej i Sportu – i zaopiniowała ją pozytywnie.  
Jest również informacja, że powyższa uchwała (…) podlegała konsultacjom z organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Do zakończenia konsultacji, tj. do 22 lutego 2017 nie wpłynęły żadne 
uwagi do tego projektu uchwały. 

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 18 Radnych.”. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwałych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

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

„Punkt 17 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Pana Prezydenta.”. 

 
Ad 18  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 
wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 533, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia regulaminu 
otwartego konkursu ofert oraz kryterium wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego. 

Proszę bardzo – Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiam projekt uchwały, która aktualizuje uchwałę, która od 2014 roku obowiązuje, a ta uchwała 
dotyczy regulaminu konkursu ofert i kryteriów wyboru na realizacje zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego, mówiąc krótko na udostępnienie miejsc, które są w zasobach placówek 
niepublicznych, w momencie, kiedy by taka potrzeba była na rzecz realizacji obowiązku wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w tym wieku. 

Ta uchwała umożliwi, jeżeli taka będzie konieczność, ogłoszenie tego konkursu przez Prezydenta Miasta. 

Bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniował Komisji Edukacji Kultury Rady Miejskiej – zaopiniowała ją pozytywnie.  
Jest dołączana również informacja, że projekt uchwały był skierowany do konsultacji i do dnia zakończenia 
konsultacji, to jest do 17 marca 2017 roku nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie w podejmowanej kwestii. 

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.”. 
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Radny Piotr Ryszka 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Proszę?”. 

 
Radny Piotr Ryszka 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak jest. Pan Radny Piotr Ryszka jest za – to do protokołu dodatkowo. Czyli głosami 18 Radnych, 
jednogłośnie.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 539, tj. podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia  
2016 roku – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.  
Druk Nr 539. 

Proszę bardzo – Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

31 stycznia podjęliście Państwo uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci do nowych zapisów Prawa 
oświatowego, dzisiaj przedstawiam już uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.  
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Jak Państwo pamiętają, w procedurze wymagała ta uchwała opinii kuratora oświaty, która musiała tutaj 
być pozytywna i opiniowania związków zawodowych i takie dokumenty uzyskaliśmy. 

Śląski Kurator Oświaty pismem z dnia 16 lutego 2017 roku pozytywnie zaopiniował przedmiotową uchwałę, 
nie wnosząc do niej żadnych uwag ani poprawek, przedstawiając taką to opinię: «Przedstawiona uchwała 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu 
terytorialnego – Rada Miejska w Bielsku-Białej – możliwości realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku 
nauki (…), a także możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci  
i młodzież zamieszkałe na terenie miasta Bielska-Białej. Mając na uwadze powyższe, przyjmując zasadę, 
iż nadrzędnym celem wszelkich działań w obszarze oświaty jest dobro ucznia i wszelkie zmiany 
organizacyjne dotyczące szkół nie mogą pogarszać sytuacji faktycznej i prawnej dzieci i młodzieży, Śląski 
Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.».”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Ponieważ jesteśmy przy bloku podejmowanych uchwał od punktu 19 do 23, we wszystkich tych punktach, 
które będziemy omawiali, zostały komunikatem Dyrektora skierowane te projekty uchwał do konsultacji  
i niniejszym oświadczam, że w żadnym z omawianych również następnych punktów nie wpłynęły uwagi  
do przedstawionych dokumentów. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 6 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta głosami 13 Radnych.”. 

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

„Dziękuję.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-
Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  
31 sierpnia 2019 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, tj. Druk Nr 538: Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 
2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Druk Nr 538. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Janusz Kaps.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

to była druga uchwała dotycząca projektu dostosowania sieci. Uzyskaliśmy także tutaj pozytywną opinię 
kuratora i wymagane prawem opinie związków zawodowych, w związku z tym przedstawiam Państwu  
już uchwałę o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji Kultury Rady Miejskiej i zaopiniowała 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. 

Przy 6 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta głosami 13 Radnych.”.  

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 540, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

tak jak powiedziałem będziemy przedstawiać takie uchwały aktualizujące Prawo oświatowe, które 
dostosowujemy do nowego ustroju szkolnego i te trzy uchwały, które przed nami, właśnie tego dotyczą. 

Pierwsza dotyczy kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.  
Ta uchwała jest modyfikowana co do wcześniejszej. Najistotniejszą (…) sprawą w tej uchwale jest  
to, że dotyczy to postępowanie rekrutacyjne tylko tych miejsc i tylko tych uczniów, którzy chcą skorzystać  
z oferty nie w swoich obwodach szkolnych. Dla pozostałych uczniów, którzy mieszkają w obwodach szkoły 
nie ma postępowania rekrutacyjnego, rodzice tylko deklarują chęć skorzystania z tej oferty. Żeby  
ta rekrutacja mogła być prowadzona na wolne miejsca potrzebna jest taka skala kryteriów  
i postępowaniach. I bardzo proszę Państwa Radnych o podjęcie tej uchwały.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji Kultury Rady Miejskiej – i 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?  

Przy w 2 głosach wstrzymujących się (…) uchwała została przyjęta głosami 17 Radnych. 

Bardzo dziękuję. 

Przekazuję prowadzenie obrad z powrotem Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.4 

Dziękuję.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za pomoc. 

Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 541: Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, 
odpowiadających wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

podobnie jak przy poprzedniej uchwale, tylko teraz dotyczy to postępowanie rekrutacyjne Bursy, czyli 
miejsca, gdzie przebywają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niewracający do domu, którzy spędzają 
tutaj czas ucząc się w ramach tej instytucji. Także do tej instytucji potrzebne są kryteria rekrutacyjne,  
w związku z tym przedstawiamy je Państwu w projekcie uchwały. (…) Dwa typy: kryteria państwowe  
i kryteria samorządowe, dzięki temu będzie możliwa rekrutacja do Bursy. 

Bardzo proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Opinia Komisji Edukacji Kultury jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

 

                                                           
4 Godz. 12.54. 
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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 określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23, Druk Nr 542, tj. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

kolejna instytucja – Ognisko Pracy Pozaszkolnej – na podobnych zasadach, o których wcześniej mówiłem, 
także konieczne jest określenie kryteriów dostępu do (…) tej instytucji. 

Bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały w tej kwestii.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji Kultury 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.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu i elewacji 
budynku przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości  
przy ul. Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer (…) 24, Druk Nr 543, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji 
celowej na remont konserwatorski dachu i elewacji budynku przy ulicy Pankiewicza 4/Orkana 21 w Bielsku-
Białej dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Pankiewicza/Orkana 21 w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Konserwator Kubańda.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowna Rado, Szanowni Państwo, 

po różnych uzgodnieniach (…) proponuje się przyznać dotację w wysokości 180 000 złotych, co stanowi 
58% kosztów zadania. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie miasta na realizację działań miejskiego 
konserwatora zabytków. W związku z tym powiem tylko parę słów charakterystycznych o tym obiekcie. 
Obiekt jest dość specyficznie położony na starym tzw. międzymurzu, między dwoma murami; jeden leci  
do ulicy Pankiewicza – to jest mur wewnętrzny, a mur zewnętrzny (…) leci od ulicy Orkana. Kamienica ma 
dosyć ciekawy wystrój. Z jednej strony od ulicy Orkana jest utrzymana w duchu historyzmu i ma bardzo 
bogaty wystrój i fasadę, bogaty wystrój architektoniczny, natomiast elewacja od ulicy Pankiewicza jest 
skromniejsza, ma częściowo zatarte cechy barokowo-klasycystyczne. Dotacja będzie przyznana na remont 
elewacji dachu i wprowadzone będzie nowe blaszane pokrycie, zamontowana zostanie stolarka okienna 
(…), zostanie przeprowadzona konserwacja (elementy kamienne i brama). Tyle.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Opinia Komisji Edukacji Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej 

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

„Kolejna uchwała, (…) Druk Nr 544, punkt 25, również dotacja celowa – dotyczy kamienicy przy ulicy 
Cieszyńskiej 5 w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę o krótkie przedstawienie. Szczegóły architektoniczny możemy też pomijać, bo było  
to na Komisjach, będą ewentualnie pytania. Dziękuję.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak oczywiście. W związku z tym proponuje się przyznanie kwoty w wysokości 50 000 zł na remont 
konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu, co stanowi około 52% kosztów zadania. Kwota  
ta również została zabezpieczona w budżecie miejskim na lata 2017, jako zadanie miejskiego 
konserwatora zabytków.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji branżowej Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”.  

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właścicielki 
nieruchomości przy ul. Orkana 20 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 26, Druk Nr 545, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na remont konserwatorski również elewacji frontowej – dotyczy to kamienicy przy ul. Orkana 20  
w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości.”. 

Bardzo proszę o przedstawienie skrótowe.”. 
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Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proponuje się dotację w wysokości 97 350 zł, (…) co stanowi około 50% ogólnych kosztów zadania.  
Tę kwotę również zabezpieczono w budżecie miejskim na zadaniach Miejskiego Konserwatora Zabytków.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji Kultury 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. 

Pan Radny Ryszka był za?”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„To proszę do protokołu, bo coś nie zadziałało. 

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 
południowej (ul. Sikorskiego) kamienicy pod adresem ul. Schodowa 2 w Bielsku-Białej  
dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Schodowej 2 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 27, Druk Nr 546, ta sama też dotacja, tym razem dotyczy kamienicy pod 
adresem Schodowa 2. 

Bardzo proszę Pana o przedstawienie.”.  

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proponuje się o przyznanie kwoty 49 000 zł na wykonanie tego remontu elewacji, ale tym razem elewację 
od ulicy Sikorskiego. Dotacja ta wynosił około 70% ogólnych kosztów zadania. Kwota również została 
zabezpieczona w budżecie miasta na rok 2017 na zadaniach Miejskiego Konserwatora Zabytków.”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Komisja 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. 

Przechodzimy do punktu 28, Druk 532: Podjęcie uchwały…”. 

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Byłam za.  

Nie wiem, ja też… za.”. 

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

„To bardzo proszę do protokołu Pan…”. 

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej. 

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

„No właśnie, to jest złośliwość rzeczy martwych Pani Radna. Robimy co możemy.”. 

 
Wypowiedzi z sali sesyjnej. 

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

„Tak, uwzględniamy w protokole, że Pan Radny Lisiński i Pani Barbara Waluś byli również za. Również 
uwagę co do elektroniki Pani Radnej przekazuję do serwisu technicznego. 

Kontynuujemy.”.  
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, 
Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi 
Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 
Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej 

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

„Punkt numer 28: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii 
Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury  
w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej oraz Teatrowi 

Polskiemu w Bielsku-Białej. Taka dosyć pakietowa uchwała. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Jerzy Pieszka.”. 

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

„Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutów w tych sześciu 
instytucjach naszej kultury. Zapis dotyczy artykułu 29 mówiącego «Roczne sprawozdanie finansowe 
instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne 
sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego», w tym 
wypadku Pan Prezydent. Dotychczas było, że organ uchwałodawczy zatwierdza roczne sprawozdanie 
finansowe. I tylko to jedno zdanie jest zmienione.”. 

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

„Jasne. Więc jest to taka porządkująca uchwała. 

Opinia Komisji jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Zaraz uporządkujemy. 

Pani Radnej Barbarze już działa, to jest postęp, natomiast Pani Radna Grażyna Nalepa… Może Panie  
są zbyt delikatne, proszę mocniej na te guziczki naciskać. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 marca 2017 roku 

 
 

Strona 58 z 75 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 29 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2017 r. 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, Druk 551, punkt 29, tj.: Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Grzywacz.”.  

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

„Szanowni Państwo, 

miesiąc temu na poprzedniej sesji została przyjęta uchwała łącznie z Programem opieki nad zwierzętami, 
zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. W związku z tym, że na dzisiejszej sesji zostały przyznane 
dodatkowe środki na Schronisko, a wiąże się to bezpośrednio z Programem opieki nad zwierzętami, jest 
przedstawiony projekt uchwały zmieniającej tylko w punktach dotyczących kwot, natomiast pod względem 
merytorycznym nie zmienia się w tej uchwale nic. Czyli w § 13 środki, które były w wysokości 577 000 zł 
na Program, zmieniają się o 247 350 zł i daje to kwotę 824 353 zł i w związku z tym w § 14 z kwoty 
444 000, która była przeznaczona na działanie właśnie m.in. tego Programu, kwota zwiększa się  
do 687 353 zł. W związku z tą zmianą bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały zmieniającej tylko zakres tego 
działania.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku, bardzo Pan to ładnie przedstawił nam tutaj.  

Komisja również Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa ma 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.”. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do Druku 526 – Pani Kierownik już pewnie czeka – Druk 526, punkt 30: Podjęcie uchwały  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 

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

„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

niniejszy projekt uchwały jest to wprowadzenie tekstem jednolitym wszystkich zmian dotychczasowych  
w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Obowiązek tworzenia tekstów 
jednolitych dla uchwał zmieniających został nałożony art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Dziękuję. 

Po prostu było kilka zmian i na tym etapie warto je uporządkować. 

Bardzo proszę, nawet w uchwałach porządkujących Pan Bronisław Szafarczyk ma jakieś zastrzeżenia. Może 
bardzo prosimy o przedstawienie.”.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Przyszła wiosna (…) i patrząc na chodniki można odnieść wrażenie, że zapis z Regulaminu mówiący  
o konieczności sprzątania po swoim psie jest zapisem martwym. W związku z tym warto byłoby się 
zastanowić jak to bardziej rozpopularyzować i jak egzekwować ten przepis. Natomiast trudno powstrzymać 
się przed taką refleksją, że nie wiadomo jaka jest skuteczność akcji, która miała miejsce chyba dwa lata 
temu w Budżecie Obywatelskim, mającej popularyzować wśród młodzieży szkolnej tego typu  
m.in. zachowania.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Rozumiem Panie Radny, że był to apel zgłoszony przy okazji tej uchwały, bo nie wyczułem pytania.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Apel, apel.”. 

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

„Był to apel, bo pytania żadnego nie było.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tak. To był apel do władz miasta o lepsze popularyzowanie tej zasady.”. 

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

„Dobrze. Można to było zrobić w „sprawach różnych”, ale tutaj też jakoś do uwzględnimy.  

Przystępujemy do głosowania. Opinia komisji jest pozytywna.  

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

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 31, Druk Nr 527: Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia również tekstu 

jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ja rozumiem Pani Kierownik, że to jest ta sama zasada, nie ma tutaj co wyjaśniać.”. 

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

„Tak, dokładnie.”. 

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

„Opinia Komisji Gospodarki (…) Miejskiej i Mieszkalnictwa jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”.  
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu 32, Druk Nr 528: Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Sytuacja jest analogiczna do poprzednich dwóch.  

Opinia Komisji jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta.”.  

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33, Druk Nr 529, również podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Podobna sytuacja, a nawet identyczna.  

Opinia Komisji jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu, zawartego  
w Druku Nr 529? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działki 7/3 i 5 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Barlickiego 19 na 
rzecz właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 7/1 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34, Druk Nr 534: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Barlickiego 19 na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 7/1. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.3.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 marca 2017 roku 

 
 

Strona 62 z 75 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ten projekt uchwały dotyczy regulacji w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
To jest zbycie działki wokół budynku w związku z tym, że przy wyodrębnianiu lokali przy sprzedaży działka 
nie spełniała wymogów działki budowlanej. Oczywiście wszyscy właściciele lokali usytuowanych w tym 
budynku wyrazili zgodę na nabycie, w związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Wszystko jasne. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu 35, Druk Nr 535, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty niezapłaconej części sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Cieszyńskiej 163 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 

Bardzo proszę, ponownie Pani Naczelnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ten projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż w ustawie stopy procentowej przy 
zbyciu nieruchomości. Jest to nieruchomość, która została zbyta w trybie bezprzetargowym w wyniku 

rokowań na zbycie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały w tym zakresie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 35a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy 
przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej 

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

„Przechodzimy do punktu 35a, Druk Nr 552: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-
Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Gleindek.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który 
przewiduje obsługę komunikacyjną od ulicy Międzyrzeckiej poprzez układ dróg lokalnych, na przedłużeniu 
ulicy Lajkonika. Natomiast obecnie jest możliwość obsługi tego terenu od ulicy Longina, czyli równolegle 
do drogi ekspresowej od strony węzła Międzyrzecka. Takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że będzie  
to w dużej mierze ruch samochodów ciężarowych, wydaje się lepsze i dlatego proponujemy nowelizację 
planu polegającą na wykreśleniu tego zapisu, który warunkuje obecnie realizację inwestycji  
od wcześniejszej budowy tych dróg lokalnych, o których wspomniałem. Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji branżowej jest pozytywna.  

Przystępujemy, wobec braku głosów, 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 35b 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej 
części Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 35b, Druk Nr 553: Podjęcie uchwały w uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz 
zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W przypadku tego projektu właściwie już sam tytuł, który Pan Przewodniczący przeczytał, mówi wiele  
o celu przystąpienia do opracowania planu…”. 

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

„A w zasadzie wszystko.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Prawie wszystko, tak. Dodam tylko z uzasadnienia, że jest to realizacja wytycznych wynikających choćby  
z programu ochrony środowiska, nawet tego ostatniego niedawno przyjętego przez Radę. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji jest pozytywna, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 36 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36 „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

W „sprawach różnych” chciałbym kilka problemów poruszyć.  

W ubiegłym roku, na sierpniowej sesji Rady Miejskiej, składałem wniosek o dokonanie zakupu kilku  
tzw. wyświetlaczy prędkości. Z odpowiedzi, które udzielił mi Miejski Zarząd Dróg wynikało, że w budżecie 
na rok bieżący przewidziano odpowiednią kwotę, «która pozwoli zakupić to urządzenie». Bardzo proszę  
o informacje, czy podjęto już procedurę zmierzającą do sfinalizowania zakupu i ile takich urządzeń planuje 
się zakupić w roku bieżącym. 

Druga sprawa.  

Na skrzyżowaniu ulic Warszawska – 3 Maja – Piastowska był kiedyś usytuowany fotoradar, a jego 
skuteczność oddziaływania była wysoko oceniana. Od 1 stycznia minionego roku straż miejska utraciła 
prawo do używania fotoradarów, stąd też miasto nie odbudowało tego urządzenia. Tymczasem media 
donoszą, że na podstawie zawartego porozumienia, warszawskie fotoradary zostaną użyczone Inspekcji 
Transportu Drogowego, jako że ich przydatność dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu została wysoko 
oceniona. Równocześnie Sąd Najwyższy wydał wyrok, według którego – cyt. «regulacje jednoznacznie 
wskazują, że strażnicy gminni (albo też miejscy) w ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli 
ruchu drogowego są uprawnieni do korzystania z urządzeń rejestrujących.». Czy więc w świetle tych 
informacji nie powinniśmy rozważyć ewentualności ponownego usytuowania fotoradaru na tym 
skrzyżowaniu? 

Sprawa trzecia.  

W drugi weekend marca uruchomiona została wreszcie kolej linowa na Szyndzielnię. Mam w związku z tym 
następujące spostrzeżenia. 

Ceny biletów wzrosły nieco w porównaniu z poprzednim cennikiem. Dwukierunkowy bilet normalny 
kosztuje teraz 25 zł, a ulgowy 18 zł. W przypadku rodziny z dziećmi stanowi to dość znaczący wydatek, 
który niezbyt zachęca do korzystania z tej formy wypoczynku i do turystyki. Bilet ulgowy przysługuje 
między innymi dzieciom i seniorom powyżej 65 lat. Dość powszechną praktyką w Europie jest 
przyznawanie ulg seniorom w wieku powyżej 60 lat – i do rozważenia takiej opcji chciałbym właśnie 
zachęcić. Obniżenie „wieku senioralnego”, uprawniającego do skorzystania ze zniżki, mogłoby być 
czynnikiem zachęcającym do częstszego skorzystania z tej kolei linowej – być może nawet seniorów  
z wnukami – a przy tym niekoniecznie skutkującego niższymi przychodami z tytułu sprzedaży biletów.  

I dalej. Uruchomienie kolejki, a przy tym zapewne zastosowanie promocyjnej 50% zniżki cen biletów,  
to zapewne przyczyna, dla której zainteresowanie wyjazdem na Szyndzielnię było stosunkowo duże. 

Efektem tego był także prawdziwy „najazd” turystów zmotoryzowanych, którzy z dużym lekceważeniem 
podeszli do znaku B-1, zakazującego ruchu powyżej ronda, a także do znaków B-36 zakazujących 
zatrzymywania się w górnym odcinku al. Armii Krajowej, co znacznie utrudniało przejazd autobusów i ruch 
pieszych, który tam był wówczas dość spory. 

Jak wynika z mojej obserwacji, znakomita większość zaparkowanych samochodów posiadała numery 
rejestracyjne spoza naszego miasta, a nawet województwa. Być może przyczyną tego stanu rzeczy był 
zamknięty parking usytuowany obok ronda, a także przepełniony parking na terenie campingu i parking 
przyuliczny na ul. Karbowej. Siłą rzeczy kierowcy szukali jakiegoś innego miejsca do zaparkowania. Nie  
bez znaczenia był pewnie też fakt, że nie było tam żadnych służb porządkowych. Trudno więc oprzeć  
się wrażeniu, że ktoś czegoś zaniedbał. 
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Wydaje się rozsądnym, by rozważyć rozwiązanie polegające na zachęcaniu do parkowania zgodnego  
z przepisami, w powiązaniu ceny biletu parkingowego z ceną biletu do kolei linowej. Być może cena biletu 
na kolejkę mogłaby być obniżana w przypadku wykazania się biletem parkingowym. 

I ostatnia sprawa. 

Od dłuższego czasu lampy uliczne na ul. Krzemionki i na ul. Suchy Potok zapalają się z półgodzinnym 
opóźnieniem w stosunku do pory zapalania się lamp na pozostałych ulicach Hałcnowa. Nie pomagają 
wielokrotne interwencje mieszkańców, Rady Osiedla Hałcnów oraz moje. W dniu wczorajszym o godzinie 
18.33 nadal lampy się tam nie świeciły, podczas gdy na innych ulicach świeciły się. 

Panie Prezydencie, ulica Krzemionki to jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic dzielnicy. Brak chodników, 
a nawet jakichkolwiek poboczy, nadmierne prędkości pojazdów, a przy tym opisane ciemności, to poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Bardzo proszę o skuteczną interwencję w tej sprawie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, mam dwie sprawy. 

Pierwsza (…) – to, co teraz jest do zaobserwowania na Bulwarach Straceńskich, czyli brakuje tej 
przedłużającej się linii ścieżki spacerowej, jak i rowerowej wzdłuż Bulwarów przez ulicę Jeździecką nową 
otwartą do ulicy Zawodzie. Myślę, że te parkingi spełniają swoją rolę, ale mieszkańcy, którzy chcą jak 
gdyby dalej spacerować – w kierunku Łysej ulicami Straconki – tej ewidentnie brakującej drogi potrzebują. 

Druga sprawa dotyczy myślę, że MZD. To jest sprawa ulic, które rzeczywiście kończą się na podstoczu  
i są zakończone praktycznie niczym, bo asfalt przechodzi w drogę błotnistą i nie wiem, ale myślę (…) – tak 
mieszkańcy też sugerują – żeby wykonać chociażby małe odwodnienie ze studnią zanikową, która mogłaby 
tą masę (teraz zwłaszcza przy topniejącym śniegu) błotną uchwycić na tym pierwszym etapie, żeby dalej 
te ulice nie były brudzone.  

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. 

Chciałbym poprosić o informacje w związku ze zgłaszanym przez przeze mnie problemem, mianowicie 
sprzątania (…) i czyszczenia ulic w Bielsku-Białej, tak jak już ostatnio wspominałem. W odpowiedzi na nasz 
wspólny wniosek tam padła informacja związana z zakresem prac, teoretycznie wykonywanych przez SITA, 
wartości ponad 1 mln zł, jednak mam sygnały i osobiście widzę, że te prace nie są wykonywane. Bardzo 
bym prosił o informacje, jak dokładnie w 2016 roku, na jakiej podstawie zostało wyfakturowane  
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i zapłacone zadanie związane z myciem i z czyszczeniem ulic w Bielsku-Białej i jaki jest dokładny plan 
realizacji tego zadania na rok 2017. To jest pierwsza rzecz. 

Drugi temat, który chciałbym zgłosić – że tak powiem podwójny – związany z realizacją zadań z Budżetu 
Obywatelskiego, mianowicie siłowni czy też placów takich zabaw na wolnym powietrzu w Mikuszowicach 
Krakowskich i w Komorowicach Śląskich. Zadania te były wykonywane końcówką roku, są zrobione 
bardzo…. – nie chcę użyć tam ostrzejszych słów. Faktycznie teren dookoła (…) wykonanych tych placów 
jest zniszczony, (…) nierówno ułożone podłoże itd., itd. Bardzo prosiłbym o przeprowadzenie pełnej 
kontroli związanej z wykonaniem tych dwóch inwestycji i informacje, czy te inwestycje zostały odebrane, 
zapłacone, kto dokonał takiego odbioru bądź też, kiedy zostaną poczynione naprawy (…) w zakresie 
gwarancyjnym. 

I trzecie takie pytanie techniczne w sprawie remontu ulicy Karpackiej. Dostałem sygnał, że chodniki tam  
są wykonywane w takiej technologii asfaltowej. Czy to jest związane z tam prowadzeniem jakiejś ścieżki 
rowerowej, czy po prostu taki był zamysł i projekt? Czy będzie tam bruk czy asfalt? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

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

„Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

na początku podziękowania dla Wydziału Polityki Społecznej, dla MOPS za bardzo szybką interwencję  
w sprawie niepełnosprawnego mieszkańca. Znajdzie się on w Domu Pomocy w Komorowicach  

i za to bardzo dziękuję. 

Druga sprawa dotyczy ulicy Wadowickiej i tutaj chciałbym się dowiedzieć, kiedy (…) będzie realizowana  
ta nakładka na ulicy Wadowickiej, o której rozmawialiśmy też w Wydziale i kiedy zostanie zrealizowane  
to przejście dla pieszych wraz z miejscami parkingowymi, właśnie też przy tej ulicy Wadowickiej. 

I jeszcze jedna sprawa dotycząca ulicy Starzyńskiego. Zgłosił się mieszkaniec tamtejszego rejonu, który też 
korzysta z tego przedłużenia ulicy Starzyńskiego wraz z innymi mieszkańcami, jednego z bielskich 
deweloperów. I tam obok tego budynku, w którym oni zamieszkują, prowadzona jest budowa przez jedną 
z firm też deweloperskich i droga tam jest w opłakanym stanie. Byłem tam na wizji w takiej porze, kiedy 
padał deszcz i przez tą drogę ani nie dało się przejść, ani przejechać. I chciałbym też uzyskać informacje, 
jak możemy pomóc tym mieszkańcom. A druga sprawa, to ten mieszkaniec też się zgłosił do Mienia 
Gminnego,  
do Wydziału, pismem z 17 lutego i prosiłby o odpowiedź w tej sprawie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ja chciałam w dwóch sprawach zadać pytanie. 

Mianowicie – być może mi umknęło, być może, że jeszcze nie ma takich ostatecznych informacji 
dotyczących sytuacji w Schronisku – w kontekście uchwały, która dzisiaj była przedmiotem naszych obrad. 
Ja wstrzymałam się od głosu, ponieważ nie do końca jestem pewna, czy wydatki ponad 800 tys. zł 
spełniają oczekiwania przede wszystkim piesków, ale również, czy powstrzymują od negatywnych emocji 
wolontariuszy tam pracujących. 

Przyznam się szczerze, że 200 tys. w skali roku na bezdomnych, a 800 tys. na zwierzęta do czegoś 
zobowiązuje. To znaczy moje pytanie: jak ta sytuacja w Schronisku wygląda? Wiem, że kwestia 
wolontariuszy nie dotyczyła tylko kwestii organizacyjnych, ale również szeregu sugestii tam pracujących 
osób, co do warunków zwierzaków. 

I druga sprawa również w kwestii zwierząt. Chciałam zapytać, à propos wypowiedzi Szanownego Kolegi 
Szafarczyka (…), jaki jest poziom pouczeń Straży Miejskiej względem mieszkańców i też ilości mandatów 
wystawionych za zanieczyszczanie naszego pięknego miasta przez psie kupki. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Ładne zdrobnienie. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja z kolei już w nawiązaniu do tego, co mówił Kolega Przewodniczący Drabek, chciałem również prosić  
o to, aby przyjrzeć się – jak to nazwać – infrastrukturze siłowni zewnętrznej oraz placowi zabaw, 
zlokalizowanego na Trzech Lipkach w Starym Bielsku. 

Po ostatnim spotkaniu rocznym nadal mieszkańcy skarżą się na jakość wykonania tej inwestycji. Bardzo 
bym prosił żeby się temu przyjrzeć i ewentualnie reklamować ten temat. 

I druga sprawa. Mieszkańcy, którzy w sposób pieszy poruszają się ulicą Brodzińskiego z osiedla Kopernika 
do Starego Bielska zwrócili się do mnie z prośbą o to, żeby MZD – może w jakiś taki niewymagający 
wielkich nakładów sposób – wykonał jakieś takie choćby prowizoryczne pobocze. Jest tam bardzo 
niebezpiecznie, ulica jest wąska. Kilka osób skarżyło się, że zostało nawet (…) zahaczony poprzez lusterko 
samochodu i już doznało tam jakichś urazów. Więc bardzo bym prosił, żeby się tej sprawie przyjrzeć.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz Pani Radna Barbara Waluś.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Ja po raz kolejny zabieram głos na sesji w sprawie dwóch lamp nieświecących przy ulicy Skowronków,  
to jest za estakadą druga i trzecia lampa. A wcześniej, przed ostatnią sesją jeszcze dwa tygodnie 
wcześniej, zgłaszałam ten fakt i nie wiem ile trzeba czekać miesięcy na to żeby dwie lampy świeciły 
powtórnie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Jeśli Pan Prezydent zechce się odnieść – bo nie wszystko pewnie jest możliwe tak od razu.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 

Powiedział m.in., cyt.: 

„Szereg pytań (…) padło w „sprawach różnych” – na część postaramy się odpowiedzieć, nie ja sam, ale 
również z Kolegami i ze współpracownikami. Generalnie sprawy dotyczą spraw związanych z MZD,  
ze Strażą Miejską, z mieniem gminnym, z Budżetem Obywatelskim, ze Schroniskiem dla zwierząt.  

Może co mnie się uda – znaczy tak: (…) ulica Krzemionki i lampy to oczywiście sprawa bezpieczeństwa, 
jest sprawą priorytetową i to nie wiem, odwrotnie służby będą musiały to sprawdzić. 

(…) Pan Radny Wojtasik – ścieżki spacerowe, MZD.  

To tu myślę, że MZD odpowie albo Prezydent Zawierucha, przepraszam. 

Pan Radny Lisiński: Starzyńskiego, deweloper. 

Faktycznie mieszkańcy bloku albo bloków czy tych okolic bardzo się skarżą, w tym również do Prezydenta 
Miasta, na uciążliwości związane z realizacją inwestycji przez prywatnego inwestora, w tym przypadku 
dewelopera. I ja chcę powiedzieć, że te interwencje są od trzeciego kwartału ubiegłego roku – co najmniej 
– i tu są odpowiedzi. Prezydent nie wyrażał zgody na wnioski tego dewelopera. W tej chwili (…) ostatnie 
pismo jest bodajże z lutego, że jeżeli nie zaprzestanie tej działalności – uciążliwej działalności  
czy uciążliwości – to wtedy nawet rozważamy sprawę wniesienia sprawy do sądu. Sprawa jest 
wielowątkowa, długa. (…) Oczywiście na to pytanie Pana Radnego, «czy ten ktoś (ja nawet nie pamiętam 
nazwiska) dostanie odpowiedź», oczywiście także będzie na to pełna odpowiedź.  

Pani Radna Zarębska: Schronisko dla zwierząt. 

Tutaj Pan Pełnomocnik Juszczyk powie o tych sprawach. 

Ja bardzo bym prosił, może od Pana Prezydenta Zawieruchy, a potem MZD, Kolega Juszczyk i ewentualnie 
inne osoby. 

Oczywiście jak dostaniemy tylko protokół z posiedzenia sesji, to tak jak zawsze udzielamy odpowiedzi  
na te zapytania, które są w formie pisemnej.”. 

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

„Odnośnie przedłużenia ścieżki spacerowej. 

Zamierzenia, jeśli chodzi o Bulwary Straceńskie – później przejście z Leszczyn w kierunku Straconki – były 
takie, że będziemy chcieli próbować przynajmniej i próbowaliśmy uzyskać trochę gruntu od Generalnej 
Dyrekcji, tutaj w tym rejonie ulic Jeździeckiej. Nie otrzymaliśmy tych gruntów, zatem Bulwary zostały  
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skończone w tym miejscu, gdzie zostały. Ja w niedzielę byłem w Małej Straconce, piechotą przeszedłem 
od Leszczyn – byłem aż tam u góry przy szlaku czerwonym – przeszedłem suchą stopą, pomimo tego  
że było po deszczach. Tak że ścieżka spacerowa…”. 

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

„Gratulujemy.”. 

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

„Ja mam dobrą kondychę, nie narzekam, tak że spokojnie. 

Także można i rowerem.  

Oczywiście tutaj problem jest tego typu, że mamy pośrodku chociażby strefę AQUA – bo tam są przecież 
dwa ujęcia – ale spokojnie można przejść przez całe Zawodzie, tymi mostami, które są, tymi drogami, 
które miały być, ale były protesty i nie zostały wykonane w asfalcie, aż do Małej Straconki i później hen, 
jak ktoś chce to na Przegibek czy na Magurkę. Postaramy się te ścieżki trochę poprawić, bo trochę tam 
dziur jest, natomiast przejście bez problemu dla wszystkich turystów istnieje. Zapraszam.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja myślę, że teraz ten wątek dotyczący spraw pośrednio związanych z MZD albo bezpośrednio,  
jak chociażby sprawa wyświetlaczy prędkości. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Waluś. I te inne sprawy również, na które jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć.”.  

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

„Szanowni Państwo,  

rzeczywiście w zeszłym roku mówiliśmy o tym, że zakup takiego urządzenia – bo będzie to jedno 
urządzenie na tą chwilę – zostanie zrealizowany, przy czym jest to urządzenie mobilne, tzn. ono daje taką 
możliwość, że będzie je można lokalizować w różnych miejscach. Po to też w zeszłym roku były robione 
takie pilotaże, żebyśmy wiedzieli jak to może wyglądać. Więc takie są założenia. I na dzień dzisiejszy 
będzie to urządzenie jedno mobilne, będziemy mogli zmieniać lokalizacje. 

Kwestie fotoradaru. 

Ja na dzień dzisiejszy tutaj nie potrafię zająć stanowiska, być może stworzą się warunki takie formalne, 
które umożliwią powrót przynajmniej niektórych lokalizacji tych fotoradarów. Na dzień dzisiejszy 

dysponujemy tylko taką negatywną opinią i odpowiedzią dotyczącą chociażby ulicy Warszawskiej. 

W kwestii odwodnienia tych ślepych odcinków dróg. 

Ja tutaj nie chcę Państwa rozczarowywać (…), musimy mieć świadomość taką, że wszystkie te drogi 
lokalne na dużych stokach, one w naturalny sposób kanalizują odwodnienie dużych powierzchni.  
W związku z tym żadna studnia chłonna nie jest w stanie rozwiązać problemu odwodnienia. To jest bardzo 
poważny problem większości ulic lokalnych, gdzie kwestia przebudowy czy remontu drogi czasami nie jest 
możliwa bez wykonania bardzo kosztownego i (…) trudnego elementu infrastruktury, jakim jest 
odwodnienie. Więc tutaj nie ma prostego sposobu i na pewno studnia chłonna tematu nie rozwiąże. Kiedyś 
funkcjonowały rowy, wiadomo, że na dzień dzisiejszy wszystko to jest zabudowane. Nie ma możliwości 
powrotu  
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do takiego najprostszego sposobu odwodnienia i każda przebudowa ulicy wiąże się najpierw z tym,  
że musimy rozwiązać odwodnienie, czyli sprowadzić tą wodę odwadniającą – tak jak powiedziałem, nie 
tylko samą nawierzchnię jezdni, ale całe podstocze – do naturalnego odbiornika, jakim jest rzeka czy 
potok. 

Ulica Karpacka i chodniki. 

Rzeczywiście od jakiegoś czasu, jak Państwo zauważyliście, już parę lat temu zrealizowaliśmy tutaj 
fragment w centrum – odcinka przy ulicy Cyniarskiej – chodnika, gdzie wykonaliśmy tą nawierzchnię 
bitumiczną. Były problemy przez wiele lat z właściwym wykonaniem, z technologią, a przede wszystkim  
z urządzeniami, które umożliwiały układanie mas bitumicznych na takich wąskich ciągach, żeby to było 
odpowiednio, właściwie wyprofilowane, zagęszczone. W tej chwili dostęp do tych technologii i do maszyny 
jest i będziemy chcieli na większych ciągach wrócić do tej technologii, bo ona jest pod wieloma względami 
lepsza od tych kostek, które układamy, biorąc chociażby to, że w tej chwili już jako standard przyjęliśmy, 
że podbudowa pod ciągi chodnikowe musi być zdecydowanie mocniejsza niż była do tej pory, z uwagi  
na to, że nie wyeliminujemy, czy przypadkowego czy takiego rutynowego najeżdżania na chodniki, 

chociażby samochodów SITA, bo drogi są na tyle wąskie, że ten samochód albo blokuje całą drogę, albo 
próbuje zjeżdżać, żeby mógł być omijany. I takie rzeczy są jak gdyby na porządku dziennym. To samo 
dzieje się z odśnieżaniem zimowym. Więc jest kwestia tej równej nawierzchni tutaj istotna, bo chwalą 
sobie ludzie, że ona jest równa, zdecydowanie łatwiej do pokonywania przez starszych czy przez osoby  
z wózkami – to jest jednak kwestia. Nie mamy tych przerostów i tej trawy i jednocześnie takiej działalności 
mrówek, gdzie Państwo pewnie spotykaliście też wiele takich przypadków, gdzie ten piasek spod tych 
kostek jest wynoszony, te nawierzchnie się zapadają. To jest też taki aspekt i estetyczny, i jednocześnie 
związany z bezpieczeństwem, bo każda nierówność, taka pomiędzy kostką i kostką, stanowi już problem 
szczególnie dla osób niedowidzących czy mających problemy w poruszaniu się. Więc to nie mówię,  
że generalnie wszędzie, ale przy takich długich ciągach i takich ulicach jak np. Karpacka, tam będziemy 
realizowali właśnie taką nawierzchnię. 

Ulica Wadowicka. 

Na dzień dzisiejszy planujemy remont nawierzchni. Nie mamy takiego zadania, jeśli chodzi o przebudowę 
czy kompleksowe rozwiązanie tego problemu, natomiast (…) remont poprzez wymianę nawierzchni 
zostanie zrealizowany w tym roku. 

I jeszcze była ulica Brodzińskiego. 

Tak, zajmiemy się. To rzeczywiście to jest taki wąski odcinek, trudny z uwagi na to, że odbywa się tam  
i ruch pieszy, i samochodów, jednocześnie duże pochylenie, kręta. Więc w najbliższym czasie to pobocze 
będziemy chcieli wyrównać, poszerzyć, tak żeby stworzyć bezpieczeństwo pieszych. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Jeżeli można, Panie Przewodniczący i Szanowni Radni – jest też ten pakiet spraw związanych (…)  
ze Schroniskiem dla zwierząt, ze sprzątaniem ulic, z Budżetem Obywatelskim, z siłowniami  
w Mikuszowicach czy w Komorowicach, czy w końcu te dwie lampy (…) na ulicy Skowronków. Ja bym 
prosił Pana Henryka Juszczyka o odpowiedź na tych kilka spraw i Wydział Gospodarki Miejskiej również.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Więc to, o co Pan Przewodniczący Drabek pytał, bo tu rozumiem trzeba sięgnąć do ubiegłego roku,  
bo tam padło 2016, więc z głowy teraz tego nie powiem. Dostanie Pan to na piśmie, jak wygląda proces 
sprzątania.  

Oferty dopiero otworzymy, niestety (…) bodajże 24 kwietnia – to są oferty i na sprzątanie (generalnie już 
takie w szczegółach), i ukwiecenie miasta, i pielęgnacji kwiatów. Takie są procedury. Nie wynika to z tego, 
że Wydział ds. Zamówień Publicznych po prostu jest formułowany teraz, ale po prostu tak to jest niestety, 
że teraz te prace, które wykonujemy, to tylko przy pomocy SITA, pracowników socjalnych i tam, gdzie  
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są sygnały, to robimy. Potem po otwarciu kopert będziemy wiedzieć już konkretnie, kto jaki park będzie 
sprzątał i pielęgnował do końca roku.  

Te dwie inwestycje, o których była mowa z Budżetu Obywatelskiego one oczywiście są niedokończone. 
Były bardzo późno już kończone, prawie przed zimą, nie można było robić takich spraw jak trawników, jak 
innych jeszcze rzeczy, które tam niedomagają, bo są niedokręcone niektóre urządzenia. Tak że spokojnie 
są na to gwarancje, będzie to wszystko zrobione przez tych wykonawców; nieraz tak się zdarza. Pamiętam 
jak w ubiegłym roku jak robiliśmy siłownię na Trzech Lipkach, wygrała firma spod Lublina, dosłownie spod 
Lublina – jak ich można tutaj było ściągać na te wszystkie niedoróbki, które tam notabene są do dzisiaj? 

Chcę odpowiedzieć o tych nieświecących lampach, Pani Basiu. Proszę Państwa, gdy projektowała 
Generalna Dyrekcja obwodnicę wschodnią było zapytanie do nas – do Miasta było zapytanie – czy mają 
projektować oświetlenie tej obwodnicy, czy będziemy płacić za energię. Oczywiście uzgodniliśmy  
to z Prezydentem Miasta, że będziemy płacić. Przez kilka lat płaciliśmy, to był koszt niebagatelny to gdzieś 
w granicach 30 tys. w skali roku bodajże, ale jak Państwo wiecie, od bodajże trzech lat – Pan Ruśniak mi 
to tutaj chyba dopowie – już nie płacimy za oświetlenie. I urządzenia, i oświetlenie jest własnością 

Generalnej Dyrekcji. I pomimo że ulica Skowronków jest miejską drogą, ale te dwie lampy nieświecące, 
Pani Basiu to są Generalnej Dyrekcji. Możemy tylko ich monitować, prosić żeby naprawili te oświetlenia. 
Nie mamy tytułu do wydania pieniędzy żeby naprawić te dwie nieświecące lampy – tak to wygląda.  

A teraz Pani Radna Małgorzata Zarębska. Tak się złożyło, że niestety od lata ubiegłego roku, kiedy 
usamodzielniliśmy koty, niektórzy to nazywają «wyrzuciliśmy koty dziko żyjące», tak trwa kampania, 
bardzo brzydka kampania, ja nie powiem, przez kogo robiona; bo policja przez trzy miesiące szuka, kto 
jest sprawcą kłamliwych zdjęć wychudzonego psa i bardzo (…) obraźliwych sformułowań i nie wiem  
z jakim sukcesem – prawdopodobnie umorzą. Również nie mamy jeszcze na piśmie stwierdzenia 
prokuratury – czym zajmowała się Komisja Rewizyjna – czy sprawa będzie kontynuowana czy umorzona. 
Wiemy tylko z rozmów telefonicznych, że policja, która przygotowywała te materiały dla prokuratury, 
stawia wniosek umorzenia sprawy.  

Proszę Państwa z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pana Klimaszewskiego – włączył się też do tego mój 
Kolega Pan Prezydent Zawierucha – jutro mamy spotkanie z wolontariuszami i omówimy sobie sprawy, 
które możemy w jakiś sposób naprawić, zapominając o tych wszystkich obelgach, bo to tak trzeba nazwać, 
które dotychczas napisano.  

Proszę Państwa, fakty są takie, jak w styczniu daliśmy informację Państwu. Inspektor weterynarii 
(pracownik nie Prezydenta Miasta, tylko państwowy) czterokrotnie sprawdza Schronisko – za każdym 

razem protokół jest pozytywny. Najmniejsza śmiertelność psów w Polsce, sięgająca 4,5%, podczas [gdy] 
(ja mówię, takie są wyniki NIK-u, sprawdzających schroniska) w Polsce ta śmiertelność przekracza 40%; 
4,5 – 4%. W tych ciężkich mrozach, gdzie woda zamarzała – mój pies, który żyje w moim ogrodzie, też  
mu zamarzała woda – nie zdechł żaden pies. Naprawdę to są fakty. Śmiertelność kotów – mamy też jedną 
z niższych w Polsce. I ja jestem emocjonalnie z tym związany, ja przepraszam Panie Przewodniczący, ale 
jutro w tych naradach nie będę brał udziału i tak może będzie lepiej. Natomiast nie mamy sobie Pani 
Radna nic do wyrzucenia.  

Pieniądze, o które prosiliśmy Prezydenta są na podwyżki płac. Proszę Państwa chyba żeście śledzili  
tą tabelkę albo nie, dotychczas ci pracownicy pracujący – wyłączony jest Dyrektor, to już mówię,  
że Dyrektor nie dostanie ani złotówki z tego – jeżeli ktoś zarabia pracując na jakimkolwiek stanowisku  
i ta pensja brutto wynosi 1 800 zł, ile dostaje na rękę? 1 200?...”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie może tak być…  

Nie może już tak być.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No tak, ale ja mówię o tym jak było.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Minimalna pensja jest…”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I teraz jest ta stawka 2 300 i to są te podwyżki. 

A teraz, co dla zwierząt. Od roku jesteśmy właścicielem dużej łąki i możemy zainwestować w wybiegi  
– to podpatrzyliśmy, bo nasze wyjazdy po innych schroniskach też nas tutaj pouczają, bo byliśmy  
i w Sosnowcu, i w Gliwicach, a ja osobiście w ubiegłym tygodniu w czasie urlopu pojechałem do Krakowa  
i też znam te realia tego schroniska. Robimy, będziemy budować takie wybiegi, stąd (…) nam potrzebne 
pieniądze na zakup siatki, bo to będą bardzo proste inwestycje, że niezależnie od tego jak w tygodniu 
wolontariusze nie mogą przychodzić, bo nie mogą, bo pracują i uczą się (my to rozumiemy),  
są sporadycznie – dwóch, trzech przychodzi, najwięcej jest ich w sobotę (rozumiemy) – to wtedy pieski 
będą wyprowadzane do tych wybiegów przez pracowników. Będą grupowane tak jak są siedliskowo, 
przebywają w jednym ogrodzeniu, będą wyprowadzane. Widzieliśmy to właśnie bodajże w Gliwicach (…), 
że też mają takie możliwości, że one sobie latają tam przez godzinę, przez dwie. I na przykład w ubiegłym 
tygodniu, gdzie w ciągu tygodnia było bodajże czterech wolontariuszy, pieski były wszystkie 
wyprowadzone na spacer przez pracowników Schroniska.  

Proszę Państwa, co my sobie mamy zarzucić? Że w ubiegłym (…) roku, żeby nam się nie zepsuła żywność, 
to 2 tony żywności za darmo przekazaliśmy do Żywca do schroniska? Na litość boską, nie dajmy się 
zwariować. W sprawach kotów żyjących na dziko tu żadnego ustępstwa nie będzie, ale nie chcę już 
uprzedzać, bo faktycznie nie będzie. Mamy na to również dokumenty ludzi, którzy znają się na psychice 
zwierząt, którzy mają odpowiednie wykształcenie. I tak to wygląda. Przepraszam, że mówię trochę 
emocjonalnie, ale naprawdę już nie zwierzętom, ale tym ludziom tam pracującym tu się robi wielka 
krzywda, bo oni nawet w rodzinie nie mogą mówić. «Słuchaj, pracujesz w tym Schronisku i co? Okradasz 
te zwierzęta, handlujesz żywnościową i w ogóle, a teraz jeszcze ci Prezydent daje pieniądze, żeby  
ci poprawić pensję» – tak to wygląda.  

Samochód. Jest on potrzebny, to jest 3 tys. wyjazdów w ubiegłym roku. Proszę Państwa i to złe 
Schronisko, dzięki pracy i wolontariuszom – to trzeba też powiedzieć – i pracownikom, zaadoptowali 
mieszkańcy Bielska i nie tylko Bielska, okolicy, tysiąc psów za ubiegły rok. To złe Schronisko – tysiąc psów.  

To tyle i bardzo przepraszam, że tak mówię, może emocjonalnie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„My też jesteśmy trochę emocjonalni, tak że nie ma problemu. 

Bardzo proszę w trybie ad vocem Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja (…) na ubiegłej sesji 28 [lutego] zgłaszałam różne sprawy w „sprawach różnych” i mam nadzieję,  
że może dostanę odpowiedź na piśmie, bo ustną wtedy dostałam; z tym że jest specyficzna sytuacja,  
że od poprzedniej sesji nie minął miesiąc, tylko 3 tygodnie, więc oczekuję odpowiedzi na piśmie. 

Odnośnie tych lamp, Panie Juszczyk jestem zaskoczona, bo to nie chodzi o lampy na estakadzie, tylko  
na ulicy Skowronków. Możliwe, że to się zmieniło i niestety …”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest – wiemy, o czym mówimy. 

To są Generalnej Dyrekcji.”. 

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

„I niestety.  

Generalna Dyrekcja widocznie uważa, że wystarczy światło z estakady, że już te lampy przy Skowronków 
nie muszą świecić.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Basiu takie były uzgodnienia…”.  

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

„Dobrze.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…przy robieniu tego projektu. To są lampy Generalnej Dyrekcji. Wystąpiliśmy, czekamy aż zostaną 
naprawione. Nie mamy tytułu do tego, żeby je naprawiać.”. 

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

„Dobrze. Dobrze…”. 

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

„Podobnie jest na ulicy „Nowo Polnej”. Te trzy lampy od początku nie świeciły, bo tak samo chyba 
Generalna Dyrekcja uważa, że wystarczy jak jest światło z estakady. 

A odnośnie tych psów, bo ja jest członkiem Komisji Rewizyjnej i ten Pan co złożył skargę – cisza w tej 
sprawie, znaczy on ją wtedy powiedział, że nie wycofa. A prawdopodobnie ta skarga została skierowana 
do prokuratora i będzie badana jej zasadność. Tak że myślę, że ta sprawa – taka nagłośniona, że tam źle 
się dzieje czy coś – powoli ucichnie, bo ludzie się przekonają jaka jest racja.  

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa. A Panie Radne po lewej poproszę o ciszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ponieważ była mowa tutaj o oświetleniu i ja parokrotnie na poprzednich też sesjach nawet interpelacje 
składałam na temat sprawdzenia oświetlenia w mieście – w wielu wypadkach go nie ma – muszę  
z przyjemnością zaznaczyć, że od wczoraj widzę jeździ samochód TAURON-u ze zwyżką i zaczynają 
naprawiać lampy. Więc miejmy nadzieję, że może ta reszta też będzie naprawiona. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

To ja dorzucę jeszcze oświetlenie na ulicy Zapłocie Duże, które też nie zawsze działa – w ostatnich 
tygodniach odcinkowo. Dopiero działa od mniej więcej jak Pan Radny Michasiów mieszka – nie wiem 
dlaczego?”. 

 
Ad 37 
Zakończenie obrad 

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

Szanowni Państwo, 

porządek obrad został wyczerpany. 

Bardzo proszę o powstanie.  

Zamykam XXVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Godz. 13.53. 


