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Protokół Nr XXVIII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

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

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 25 kwietnia 2017 roku 

 
 
  
 
 
Obecni na XXVIII 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej: 
 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 
2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 
5. Przyjęcie sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej  

pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej 
za rok 2016”.  

 SPR. NR 61 

 
6. Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.11.2017 z dnia 31 marca 2017 r. z działalności stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 
SPR. NR 62 

 
7. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016”. 

SPR. NR 63 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

DRUK NR 577 - II WERSJA + KOREKTA 

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

DRUK NR 578 - II WERSJA 

 
10. 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 579 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/457/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka. 
DRUK NR 573 

 
12. 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 558 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82855.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83082.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83060.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_577_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_577_2wersja_Korekta.doc
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_578_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_579.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK%20NR%20573.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_558.pdf
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13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/376/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 lutego 2012 r. 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 559 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/96/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  
w Bielsku-Białej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 
DRUK NR 561 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-
Białej. 
DRUK NR 562 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej w 2016 roku. 
DRUK NR 566 

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

(Wnioskodawca: BINGO CENTRUM) 
DRUK NR 555 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze. 
DRUK NR 576 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 569 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała. 
DRUK NR 575 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/879/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku  
przy ul. Komorowickiej 21 w drodze przetargu. 
DRUK NR 556 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego 

w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 252 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 
DRUK NR 560 

 Punkt 22 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 

części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 
DRUK NR 563 

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

części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 
DRUK NR 564 

 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_559.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_561.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_562.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_566.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_555.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK%20NR%20576.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_569.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_575.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_556.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_560.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_563.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_564.pdf


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

  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2017 roku  

RM.0002.4.2017 

  Strona 3 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/322/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
28 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy J. Słowackiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działki 1064 i 130/4  
przy ulicy J. Słowackiego __. 
DRUK NR 565 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 

przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, Etap I  
(od ul. ks. S. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego). 
DRUK NR 554 

 Punkt 26 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, Etap II  
(od ul. Poniatowskiego do ulicy Górskiej). 
DRUK NR 567 

 Punkt 27 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej odcinek od skrzyżowania  
z ulicą Lwowską do granic miasta. 
DRUK NR 568 

 Punkt 28 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 904/4, położonej  
przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej. 
DRUK NR 570  

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/4 części nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Nad Potokiem __, na rzecz 
współwłaścicielki nieruchomości, w drodze bezprzetargowej. 
DRUK NR 571 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/4, położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Wita Stwosza __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1261. 
DRUK NR 572 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej 

przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 574 - II WERSJA 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, 
Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej. 
DRUK NR 557 

 
33a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie 
 potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej. 
 DRUK NR 580 

 Punkt 33a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
34. Sprawy różne. 
 
35. Zakończenie obrad.  

 
 

 
 
 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_565.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_554.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_567.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_568.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_570.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_571.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_572.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_574_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_557.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_580.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

 
O godzinie 10.03 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXVIII 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego1 o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej,  
Etap I (od ul. ks. S. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego) – Druk Nr 554. 

 
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 26  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej,  
Etap I (od ul. ks. S. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego). 

 
2) Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej,  
Etap II (od ul. Poniatowskiego do ulicy Górskiej) – Druk Nr 567. 

 
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 27,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, 
Etap II (od ul. Poniatowskiego do ulicy Górskiej). 

                              
1 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał ujętych w Drukach Nr 554, 567, 568 złożyła  
do Przewodniczącego Rady Miejskiej także Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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3) Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Waldemara Jędrusińskiego o zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej odcinek  
od skrzyżowania z ulicą Lwowską do granic miasta – Druk Nr 568. 

 
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 28,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej 
odcinek od skrzyżowania z ulicą Lwowską do granic miasta. 

 
4) Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusińskiego o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku 
Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej – Druk Nr 580. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 3 

▪ wstrzymujących: 3 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 33a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie 
potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej. 

 
5) Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 51 
usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 252 wraz z udziałem  
w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu – Druk Nr 560 
(Uzasadnienie: Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa RM zawnioskowała o przedłożenie 
dodatkowych informacji na kolejne posiedzenie Komisji). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 22,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 51 
usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 252  
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 

 
Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński zasygnalizował wniesienie autopoprawki 

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta (Druku Nr 578), a w konsekwencji korektę 
zapisów w projekcie 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 579). 
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W sprawie porządku XXVIII sesji RM głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radca Prawny w Biurze 
Rady Miejskiej Pan Jacek Biel, Radny Roman Matyja. 

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

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Adam Ruśniak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
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: 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejścia dla pieszych” (red. przy ul. Bystrzańskiej). 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.48.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „chodnika przy ulicy «starej» Bystrzańskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.49.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej w Mikuszowicach 

Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.50.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku z budową 

KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.51.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu przygotowań do podjęcia uchwały krajobrazowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.52.2017. 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łagodnej i Jutrzenki”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.53.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ul. Polnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.54.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „skrzyżowania ul. Łagodnej z ul. Żywiecką”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.55.2017. 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – 

Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.56.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prowadzonego przez gminę zadania nieodpłatnej pomocy prawnej 
dla mieszkańców naszego miasta”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.57.2017. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych PiS w sprawie „odpowiedzi na interpelację 

Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie 
gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.58.2017. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.59.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek pieszych 

biegnących wokół lotniska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.60.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania nowej nawierzchni oraz naprawy ciągów pieszych  
ulicy Drobniewicza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.61.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Gen. Andrzeja Galicy 
do kompleksu Retail Park”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.62.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania materiałów informacyjnych dotyczących „singletracków” 
oraz stanowiska do serwisu dla rowerów na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową  
przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.63.2017. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielili: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha oraz Zastępca Prezydenta Miasta  
Pan Przemysław Kamiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik, Radny Roman Matyja, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej  
pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-
Białej za rok 2016” 

 
Sprawozdanie przedstawił Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 
Pan Józef Jagosz. 

 
O godzinie 10.58  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
 

_____________________  
 
O godzinie 11.12 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przejął prowadzenie obrad  

od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Bielsku-Białej pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2016”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Edukacji i Kultury. 
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 6_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 61) 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, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 61. 
  
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2016”. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.11.2017 z dnia 31 marca 2017 r. z działalności stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

 
Sprawozdanie (SPR. Nr 62) 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 62. 
  
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr RM.0008.11.2017  
z dnia 31 marca 2017 r. z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okres  
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

 
Ad 7 
Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016” 

 
Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016”, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 



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

  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2017 roku  

RM.0002.4.2017 

  Strona 10 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 6_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 63) 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 63. 
  
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 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   „Ocenę zasobów pomocy społecznej  
za rok 2016”. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

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

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja wraz z korektą). 

 
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 577 – wersja I i II oraz korekta) znajduje się  
w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 577. 
  
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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/527/2017 

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta  
Pani Anna Łakomska:  
▪ w Załączniku Nr 2 wykreślono w całości dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,  
▪ w Załączniku Nr 3 w pozycji „Wydatki” wykreślono punkt 4. 

  
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. 
 
Projekt uchwały uzyskał opinie nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Komisja wydała opinię pozytywną, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury – Komisja wydała opinię negatywną, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – Komisja wydała opinię pozytywną,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – Komisja wydała opinię pozytywną do II wersji 

oraz autopoprawki zgłoszonej przez Prezydenta Miasta na posiedzeniu Komisji. 

 
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 578 – wersja I i 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 578 wraz z autopoprawką. 
  
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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/528/2017 

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 10 
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 

 
Projekt uchwały, a także zmianę zapisów w Załączniku Nr 1, w związku z wniesioną autopoprawką  

do Druku Nr 578 (w pkt 9), przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Marcin Lisiński, Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz 
Gładysz.  

 
Opinię Komisji Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, wydaną do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 

2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM nie wydała opinii do projektu uchwały  

w Druku Nr 579 z uwagi na autopoprawkę do Druku Nr 578, zgłoszoną przez Prezydenta Miasta  
na posiedzeniu ww. Komisji.  

 
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 579) 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 579 z autopoprawką. 
  
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 7 do protokołu. 



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

  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2017 roku  

RM.0002.4.2017 

  Strona 13 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/529/2017 

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 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/457/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji wydanej do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXV/457/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Ustka, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 573) 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 573. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/530/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/457/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 12 
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 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do 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, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 558) 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 558. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/531/2017 

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 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/376/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 lutego 2012 r. 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 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/376/2012 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r. 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, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 559) 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 559. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/532/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/376/2012  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r.  

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 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/96/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Bielsku-Białej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/96/2011 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 561) 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 561. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/533/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/96/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  

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

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  
w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska.  

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 562) 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 562. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/534/2017 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  

w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej 

 

 

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



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

  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2017 roku  

RM.0002.4.2017 

  Strona 18 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w 2016 roku 

 
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 sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2016 roku, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 566) 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 566. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/535/2017 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  

w 2016 roku 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry  

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Pani Sabina  
Dutka-Behrendt. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej o lokalizacji kasyna gry (Wnioskodawca: BINGO CENTRUM), przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 555) 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 555. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/536/2017 

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

(Wnioskodawca: BINGO CENTRUM) 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski oraz Radca Prawny  
w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik, Radny Roman Matyja, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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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 576) 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 576. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/537/2017 

w sprawie wniesienia skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  

na rozstrzygnięcie nadzorcze 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława 

Szumca 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 569) 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 569. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Ryszki. 
 
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/538/2017 

w sprawie przekazania  
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

do prowadzenia szkół wchodzących w skład  
Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach 
powiatu Bielsko-Biała 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie  
w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność 

Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
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 575) 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 575. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/539/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny  
na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości  

stanowiących własność Miasta  
na prawach powiatu Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/879/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku  
przy ul. Komorowickiej 21 w drodze przetargu 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr XXXVI/879/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Komorowickiej 21 w drodze przetargu, 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 556) 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 556. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/540/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/879/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7  
w budynku przy ul. Komorowickiej 21  

w drodze przetargu 

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 51 
usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 252 wraz z udziałem  
w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu 

 
Punkt 22, Druk Nr 560 – zdjęty z porządku obrad w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 560) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 563) 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 563. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/541/2017 

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

na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
 innej stopy procentowej 

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 564) 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 564. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/542/2017 

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

na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
 innej stopy procentowej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/322/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne Przedmieście, położonej  
w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działki 
1064 i 130/4 przy ulicy J. Słowackiego __  

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 



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

  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2017 roku  

RM.0002.4.2017 

  Strona 26 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/322/2011 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne 
Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości 

ozn. jako działki 1064 i 130/4 przy ulicy J. Słowackiego __, 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 565) 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 565. 
  
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 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/543/2017 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/322/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne Przedmieście,  
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego  

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  
ozn. jako działki 1064 i 130/4  
przy ulicy J. Słowackiego __ 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, Etap I  
(od ul. ks. S. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego) 

 
Punkt 26, Druk Nr 554 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, Etap II  
(od ul. Poniatowskiego do ulicy Górskiej) 

 
Punkt 27, Druk Nr 567 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przejęte pod rozbudowę drogi publicznej ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Lwowską do granic miasta 

 
Punkt 28, Druk Nr 568 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 904/4, położonej  
przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii, wydanej do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziału 1/2 części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 
904/4, położonej przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, 

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 570) 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 570. 
  
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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/544/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
udziału 1/2 części nieruchomości,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
oznaczonej jako działka 904/4, położonej przy ul. Lipnickiej,  

na rzecz współwłaściciela nieruchomości,  
w drodze bezprzetargowej 

 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/4 części nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Nad Potokiem __, na rzecz 
współwłaścicielki nieruchomości, w drodze bezprzetargowej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziału 1/4 części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej  
przy ul. Nad Potokiem __, na rzecz współwłaścicielki nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, 

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 571) 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 571. 
  

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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/545/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
udziału 1/4 części nieruchomości,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
położonej przy ul. Nad Potokiem __,  

na rzecz współwłaścicielki nieruchomości, 
w drodze bezprzetargowej 

 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/4, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Wita Stwosza __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako  
działka 1261 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 
1426/4, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wita Stwosza __ na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1261, 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 572) 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 572. 
  
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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/546/2017 

w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  ozn. jako działka 1426/4, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wita Stwosza __  

na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1261 

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej (nr 489/2016/GPiOŚ z dnia 18/07/2016) 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 574 – wersja I i 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 574. 
  
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 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/547/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, 
Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie 

ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej, 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 557) 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 557. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/548/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic:  
Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej 

 

 

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

 
Ad 33a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz 
na zachód od ul. Grawerskiej 

 
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 557) 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 580. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/549/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  
– w rejonie potoku Rudawka  

oraz na zachód od ul. Grawerskiej 

 

 

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

 
Ad 34 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Roman Matyja,  
Radny Szczepan Wojtasik, Radny Marcin Lisiński, Radna Grażyna Nalepa, Radna Gorgoń-Komor,  
Radny Bronisław Szafarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk, Zastępca 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Aleksandra Ciaciura, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz. 

 
Ad 35 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 12.56. 

 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
 
 

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

w dniu 25 kwietnia 2017 roku 
 

 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXVIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Dziękuję. 

Serdecznie witam na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam władze miasta na czele dzisiaj z Panem Prezydentem 
Waldemarem Jędrusińskim. (…) Witam Naczelników Wydziałów, szefów jednostek miejskich, Prezesów 
spółek miejskich. Witam przedstawicieli mediów i oczywiście wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli 
przyjść na naszą sesję, jak również tych, którzy śledzą nasze obrady poprzez bezpośrednią transmisję. 

Szanowni Państwo, zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność naszej 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, co oznacza, że Rada jest w pełni władna do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Chcę jeszcze dodatkowo dzisiaj powitać na dzisiejszej sesji Zastępcę Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pana Józefa Jagosza. Serdecznie witamy.  
W odpowiednim punkcie – piątym – porządku obrad będzie Pan przedstawiał nam merytorycznie ten 
punkt. 

Przechodzimy do porządkowania sesji. Porządek obrad został (…) zgodnie z procedurą przedstawiony i jest 
parę punktów dzisiaj do zmiany. Praktycznie są to same zdjęcia, oczywiście jeżeli Rada to przegłosuje.  

Bardzo proszę Pana Prezydenta o wprowadzenie swoich propozycji.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

proponuję zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad projektów uchwał wykazanych na Druku: 554, 567 i 568. 
Wiąże się to z dyskusją, która wywiązała się m.in. w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu. Te uchwały 
dotyczą zrzeczenia się odszkodowania poprzez miasto na prawach powiatu na rzecz Gminy Bielsko-Biała, 
na rzecz Miasta. I chcę tylko poinformować Szanowną Radę, że Prezydent Miasta Bielska-Białej, jako 
Prezydent Miasta na prawach powiatu, jest organem właściwym do wypłaty odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod realizację dróg krajowych na terenie administracyjnym miasta – a dotyczy 

to ulicy Żywieckiej i Krakowskiej – i to odszkodowanie byłoby na rzecz Gminy Bielsko-Biała. Wynika fakt, 
że przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego – to jest sprawa oczywista – tym niemniej, w toku wczorajszej dyskusji, był wniosek,2 aby 
wystąpić o interpretację prawną, podatkową w tej sprawie i coś takiego uczynimy. W tym stanie rzeczy 
proszę o wycofanie tych trzech projektów uchwał na Drukach 554, 567 i 568.  

Jednocześnie chcę poinformować, że na Druku 578, czyli w sprawie zmian w budżecie, będzie 
autopoprawka, korekta – to Pani Skarbnik dokładnie omówi. Tam na samym końcu tej krótkiej uchwały 
zmian w budżecie jest sprawa dotycząca działu 921, kiedy to wskazano, że 32 tys. będzie przyznane  

                                                           
1 Godz. 10.03. 
2 Wniosek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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na rzecz jednej z jednostek w mieście w Bielsku-Białej. Tak że tu będzie zdjęcie tego zapisu tylko  
z projektu uchwały o zmianach budżetowych, a w konsekwencji na Druku 579 w WPF-ie też nastąpi 
drobna korekta. 

Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, również jest sprawa dotycząca wprowadzenia do dzisiejszego 
porządku obrad, tj. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód  
od ul. Grawerskiej. To jest Państwu przedstawione na Druku 580.  

To tyle z mojej strony.”. 

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

„Dobrze. To w takim razie te propozycje wymagają przegłosowania. Pozwólcie Państwo, że zaczniemy od…  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

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

„Chciałam zaznaczyć, że myśmy na Komisji – to dotyczy Druku Nr 560 – ponieważ…”. 

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

„Już Pani Radna, bo jeszcze nie skończyliśmy porządkować sesji. W pierwszej kolejności Pan Prezydent 
zgłasza swoje wnioski, a potem te, które z Komisji to zgłaszam ja.”. 

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

„Dobrze, dobrze.”. 

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

„Tak że oczywiście po kolei do tego dojdziemy, ale dziękuję, że Pani czuwa, bo to zawsze jest pomocne. 

Szanowni Państwo, czyli najpierw głosujemy te propozycje zdjęcia (…), które zaproponował  
Pan Prezydent.  

Czy Pan Szafarczyk w tej samej sprawie?”.  

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. Dziękuję uprzejmie. 

W takim razie, kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu numer 26, Druk Nr 554? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że punkt został zdjęty jednogłośnie. 

Kolejne głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu numer 27,  
Druk Nr 567? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 

Informuję, że jednogłośnie został ten punkt zdjęty. 

I trzecia propozycja, tj. kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu numer 28,  
Druk Nr 568? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Również ten punkt jednogłośnie zdjęliśmy z porządku obrad. 

I punkt, o którym wspominał – o wprowadzeniu – Pan Prezydent, proponuję aby wprowadzić projekt  
tej uchwały do punktu 33a. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony, choć nie przy tak gremialnym poparciu jak poprzednie. 

Szanowni Państwo i teraz przechodzimy właśnie do tego punktu – na wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej 
i Mieszkalnictwa – o którym wspominała Pani Radna Grażyna Nalepa. Ponieważ Komisja poprosiła  
o dodatkowe informacje, aby podjąć decyzję i nie wydała opinii, w związku z tym proponuję Wysokiej 
Radzie zdjęcie tego punktu – to jest punkt numer 22, czyli Druk 560. 

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

Informuję, że punkt ten został wprowadzony. 

To wszystkie uwagi do porządku obrad jakie do mnie dostarczono. Jeżeli nie zauważę żadnych uwag  
w tym momencie…  

Pan Szafarczyk – bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, mam wątpliwość odnośnie punktów 12 i 13, bo dokładnie chodzi o kolejność. Jeżeli 
w tej kolejności będziemy procedować to może się zdarzyć, że w pewnym momencie będziemy mieli dwie 
równorzędne uchwały dotyczące tej samej sprawy. Czy nie powinno być tak, że najpierw uchylamy 
uchwałę, a potem podejmujemy jej zmianę?”. 

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

„Ja tutaj nie widzę problemu, natomiast może odwołamy się do Pana mecenasa, który nam sprawę 
przedstawi formalno-prawnie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

tutaj nie ma sprzeczności, bo wszystkie uchwały wchodzą i tak z momentem zamknięcia sesji, w związku  
z tym to one dopiero wtedy nabierają pełnej mocy. Mamy w Statucie zapis, że do momentu zamknięcia 
sesji i uderzenia trzykrotnie laską o podłogę, każdy projekt może być zmieniany.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Czy to wystarcza Panie Radny? Tutaj chciałem tylko powtórzyć, że ostatni punkt – ten z Drukiem 560 – 22 
został zdjęty, bo Pan Matyja wyłapał, że ponoć powiedziałem, że został przyjęty. Tak że do protokołu,  
że punkt został zdjęty, zresztą wynika to z głosowania. 

Bardzo proszę – również w kwestii ustalania porządku obrad, jak myślę – Pan Przewodniczący  
Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ja rozumiem, że taka istnieje możliwość teoretyczna, tylko po co zmieniać fakty. Czy nie lepiej wprowadzać 
chronologicznie, żeby najpierw uchylić uchwałę, a potem pracować nad nową?; bo tak to będziemy 
pracować nad nową, a skąd mamy pewność, że uchylimy tą uchwałę następną.”. 

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

„Znaczy, mam to traktować jako wniosek formalny?”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Uwaga…”. 

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

„Tutaj Pan mecenas wyjaśnił; jasne stanowisko. Tutaj…”. 

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

„Jeszcze jeden argument, jeśli można.”. 

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

„Jeszcze jeden argument nawet Pan mecenas ma.  

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

„Szanowni Państwo…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę, mówi Pan mecenas.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

jeżeli chodzi o ścisłość: Gdyby została przyjęta ta uchwała, to uchylenie poprzedniej uchwały jest już tylko 
i wyłącznie zabiegiem czysto technicznym i formalnym. Ponieważ nawet gdyby Rada zapomniała  
o uchyleniu, to przyjęcie uchwały w danej sprawie – i ściśle w danej sprawie – powoduje, że akt 
późniejszy uchyla wcześniejszy. I to wynika jeszcze z zasad prawa rzymskiego, więc tutaj nie byłoby 
wątpliwości.”. 

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

„W takim razie, ponieważ nie ma wniosku formalnego, wyjaśnienia zostały udzielone, przyjmuję porządek 
obrad za przyjęty.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 2, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Jak zwykle, zgodnie z procedurą protokół ten był wyłożony. Do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi, dlatego 
uznaję protokół za przyjęty. 

Bardzo proszę – wniosek formalny – Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To nie będzie wniosek formalny Panie Przewodniczący, ale chciałem się wbić do dyskusji – zrobię  
to na stojąco.  

Tak się składa, że dzisiejsza sesja zbiegła się w czasie z imieninami Pana Przewodniczącego, o których 
skromny Pan Przewodniczący raczył się tutaj zapomnieć, ale my tutaj pamiętaliśmy. Myślę, że ja będę 
wyrazicielem chyba woli wszystkich Radnych, obecnych na tej sali i pozostałych również osób. Chcieliśmy 
Panu życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, w życiu rodzinnym zadowolenia z dzieciaków, zadowolenia też 
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z żony, a w pracy społecznej, myślę że wytrwałości w codziennym dniu pełnienia funkcji Radnego,  
a z kolei już na funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej też wiele rozsądku, ale też tego humoru, który 
Panu zawsze dopisuje w prowadzeniu czy to sesji, czy Komisji, czy takiej codziennej pracy.  

Wszystkiego dobrego Panie Przewodniczący.”. 

 
Oklaski.3 

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

„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołączają się do życzeń. Oczywiście dzieciom i żonie przekażę,  
a te, które dla mnie – ponieważ wszystkie są bardzo miłe i dobre – będę starał się wcielać w życie  
i prowadzić te obrady, tak żeby każdy z Państwa, co jest trudne, ale żeby był zadowolony z tego jak  
to robię. Bardzo, raz jeszcze, dziękuję. Trudniej będzie prowadzić ze wzruszeniem, ale za chwilę 
interpelacje i wnioski Radnych to trochę Państwo pomożecie. 

Zanim przejdziemy do dalszych obrad, chciałem powitać na dzisiejszej sesji Pana Posła Jerzego Jachnika, 
który właśnie do nas dotarł. Witamy serdecznie.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„I przechodzimy do interpelacji i wniosków Radnych. 

Bardzo proszę – dwie pierwsze interpelacje. O przedstawienie proszę Panią Radną Dorotę  
Piegzik-Izydorczyk. Pierwsza dotyczy przejścia dla pieszych, a druga dotyczy chodnika przy ulicy tzw. starej 
Bystrzańskiej. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejścia dla pieszych”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.48.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „chodnika przy ulicy «starej» Bystrzańskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.49.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Teraz interpelacja w sprawie modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej w Mikuszowicach 
Krakowskich.  

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

                                                           
3 Wręczenie kwiatów. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej w Mikuszowicach 

Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.50.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku  
z budową KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska). I druga interpelacja dotycząca stanu przygotowań do podjęcia 
uchwały krajobrazowej. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku z budową 

KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.51.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu przygotowań do podjęcia uchwały krajobrazowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.52.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny. Idealny timing Pan ma dzisiaj. 

I przechodzimy teraz do jednego wniosku i dwóch interpelacji. Wniosek dotyczy sygnalizacji świetlnej  
na skrzyżowaniu ulic Łagodnej i Jutrzenki. Interpelacja dotyczy ul. Polnej oraz – druga – skrzyżowania  
ul. Łagodnej z ul. Żywiecką. Autorem tego wniosku i interpelacji jest Pani Radna Grażyna Nalepa, którą 
proszę o zabranie głosu.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łagodnej i Jutrzenki”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.53.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ul. Polnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.54.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „skrzyżowania ul. Łagodnej z ul. Żywiecką”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.55.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum 
Onkologii. I druga w sprawie prowadzonego przez Gminę zadania nieodpłatnej pomocy prawnej  
dla mieszkańców naszego miasta.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 
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Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – 

Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.56.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prowadzonego przez gminę zadania nieodpłatnej pomocy prawnej 
dla mieszkańców naszego miasta”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.57.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Następna interpelacja jest grupowa – Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – w sprawie odpowiedzi  
na interpelację Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wygłoszoną podczas sesji 21 marca. Kto w imieniu 
Klubu będzie prezentował? 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych PiS w sprawie „odpowiedzi na interpelację 

Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie 
gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.58.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny.  

A teraz interpelacja w sprawie analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku. 

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

 
Radny Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„W sumie taki temat, który już swego czasu zgłaszałem tutaj na sesji, ale gdzieś tam cały czas mieszkańcy 
Starego Bielska w jakichś tam rozmowach przypominają o tym, w związku z tym pozwalam sobie  
raz jeszcze złożyć interpelację w sprawie analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku.”. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „analizy układu komunikacyjnego w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.59.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz cztery interpelacje – rekordzisty dzisiejszej sesji – Pana Marcina Lisińskiego. Pierwsza dotyczy 
poprawy oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół lotniska. Druga dotyczy 
wykonania przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Gen. Andrzeja Galicy do kompleksu Retail Park. Kolejna 
dotyczy wykonana materiałów informacyjnych dotyczących „singletracków” oraz stanowiska do serwisu  
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dla rowerów na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej. I ostatnia dotyczy 
wykonania nowej nawierzchni oraz naprawy ciągów pieszych ulicy Drobniewicza. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół 

lotniska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.60.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania nowej nawierzchni oraz naprawy ciągów pieszych  
ulicy Drobniewicza”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.61.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Gen. Andrzeja Galicy 
do kompleksu Retail Park”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.62.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania materiałów informacyjnych dotyczących „singletracków” 
oraz stanowiska do serwisu dla rowerów na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową  
przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.63.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. To wszystkie interpelacje i wnioski. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tych, do których jest to możliwe w tej chwili.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

w dniu dzisiejszym między godziną 9.00 a 9.57 spłynęło 16 interpelacji. Te interpelacje generalnie dotyczą 
w dwunastu przypadkach spraw komunikacyjnych, drogowych. To jest oczywiście materia ważna, bardzo 
ważna i na zdecydowaną część tych interpelacji będzie udzielona odpowiedź na piśmie. Ja chciałem tylko 
się odnieść do sprawy… – bo Koledzy tutaj odpowiedzą jednak na trzy interpelacje, które są jakby sprawą 
oczywistą, co najmniej chociażby ta od 2016 roku ustawa krajobrazowa.  

Interpelacja Pana Radnego Matyi w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej. Znaczy ja nawet byłem 
przygotowany na odpowiedź, bo znam ten temat, ale jestem w stanie odpowiedzieć, że udzielono 1 908 
porad prawnych, a jeżeli chodzi o opinie to nie została złożona żadna skarga. Ale ja może poprzestanę  
na tym, nie będę wchodził w szczegóły. Mamy oczywiście te dane.  

Jeżeli chodzi o interpelację dotyczącą ulicy Drobniewicza i oświetlenia, to Kolega Lubomir Zawierucha tutaj 

odpowie wstępnie – oczywiście na piśmie też będzie odpowiedź – odpowie na te dwie interpelacje.  
Z tym, że chcę powiedzieć, że te interpelacje drogowe w znacznej części – tak jak Państwo, bo (…) 
wszyscy żeśmy uczestniczyli w Radach Osiedli – znaczna część pokrywa się z wnioskami Rad Osiedli w tych 
sprawach i te wnioski są w trakcie analizy i opiniowania przez służby miejskie.  

Czyli Kolega Zawierucha w sprawie tych dwóch – oświetlenia i ulicy Drobniewicza, a Kolega Przemysław 
Kamiński w sprawie uchwały krajobrazowej.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odnośnie ulicy Drobniewicza jest już decyzja, jeśli chodzi o remont tej ulicy, także i o chodniki, bo tam też 
to było już podnoszone, więc to już jest zadecydowane.  

Natomiast «oświetlenie wokół lotniska» ja to będę musiał sprawdzić, bo – nie ukrywam – rodzaj, wszystkie 
parametry tego oświetlenia muszą być związane z obsługą lotniska. I ja nie wiem, jakie tu dostaliśmy 
warunki ULC-o, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To sprawdzimy. Być może, że tam jest możliwość 
innego ukierunkowania tego oświetlenia, może podniesienia nieco, ale na kierunkach tych dwóch 
zasadniczych w tej chwili podejść na lotnisko, może być to ciężka sprawa. Ale zobaczę, czy coś się w tej 
sprawie da zrobić.”. 

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

„Szanowni Państwo i Panie Radny,  

jeżeli chodzi o (…) uchwałę krajobrazową, którą będziemy wprowadzać w mieście, to jak Pan doskonale 
wie, cała procedura opiera się o przepisy o planowaniu przestrzennym i z tych przepisów wynika 
harmonogram. Owszem wydłużenie terminu występuje, ale jest ono spowodowane m.in. tym, że takie 
miasta jak Kraków i Łódź zainwestowały bardzo duże środki i finansowe, i osobowe w to, żeby te przepisy 
dosyć szczegółowo i w taki sposób, nazwijmy to restrykcyjny, opisać. My nie będziemy ukrywać, że się 
trochę posiłkujemy tymi przepisami, które oni zaproponowali w tym zakresie i z tego głównie wynika tak 
naprawdę to, że nasz projekt zostanie wzbogacony o pewne przepisy. Tu mówię – Szanowni Państwo, tak 
trochę odkrywając – brakuje kilku rozporządzeń do tej ustawy, m.in. takich, które np. regulują kwestie 
tego, że np. została uregulowana kwestia, że (…) nie mogą te reklamy na przykład świetlne emitować  
i rotować w odpowiednim czasie, natomiast nie ma rozporządzeń do ustawy dotyczących tego, jakie 
natężenie światła, jak należy je badać itd. Kraków m.in. wykonał takie badania i my, że tak powiem, 
pewne zapisy będziemy chcieli do swojego projektu przemycić w związku z powyższym.  

Projekt uchwały zostanie zaprezentowany gdzieś na przełomie maja i czerwca i on będzie na początku 
konsultowany wewnętrznie w ramach Urzędu i w tym etapie Pan Radny będzie mógł swoje uwagi wyrazić  
i zostanie zaprezentowany Panu projekt uchwały – to już tutaj tak bardziej szczegółowo. Następnie, jeżeli 
(…) nie będzie tam żadnych dużych zmian, uchwała zostanie zgodnie z procedurą przedstawiona 
Marszałkowi, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także  
do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków – i tam mamy 30 dni na odpowiedź z tych 
instytucji. Kolejnym etapem będzie (…) wyłożenie tego projektu do publicznego wglądu – co oczywiście 
zostanie poprzedzone w prasie – i wyłożony ten projekt zostanie do szerokich konsultacji, tak jak Pan 
Radny sobie życzy, zresztą to wynika z ustawy. I myślę, że ten okres wyłożenia to będzie już okres  
po wakacjach, więc że tak powiem, nie będzie utrudniony ten dostęp. I następnie będziemy mogli (…) 
wnieść ten projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Do dyskusji w ramach jednej interpelacji chciał włączyć się Pan Poseł Jerzy Jachnik. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 25 kwietnia 2017 roku 

 
 

Strona 11 z 60 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Witam Państwa.  

Ja się chciałem przyłączyć do tej interpelacji Panie Prezydencie, bo dla mnie liczby to są takie 
abstrakcyjne.”. 

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

„A o którą chodzi?”. 

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

„Chodzi o interpelację o bezpłatnej pomocy prawnej.  

Podał Pan, że w ciągu roku udzielono tam tysiąc dziewięćset ileś, liczmy 2 tysiące [porad]. Pomocy 
prawnych jest osiem punktów w Bielsku – tak?”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Siedem.”. 

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

„Siedem. To tak średnio wychodzi jeden z czymś porady prawnej na punkt dziennie. To nie jest 
zachęcająca informacja. Chciałbym się od Pana dowiedzieć, jaki jest koszt (…) takiej interpelacji udzielanej 
przez adwokatów i udzielanych przez…”. 

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

„Koszt porady.”. 

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

„…ogranizacje pozarządowe, dlatego że ja Panu mogę powiedzieć, jaka jest średnia krajowa. Bo w tej 
chwili ustawa – i dlatego Państwu też chcę przekazać – o bezpłatnej pomocy prawnej jest oceniana przez 
Komisję i prawdopodobnie jakieś tam zmiany będziemy wnioskować. Czy one przejdą, to nie wiem.  
Ale średni koszt pomocy prawnej udzielanej przez organizacje pozarządowe to jest około 290 złotych,  
a przez adwokatów to jest około 220 złotych. To w tej sytuacji zachodzi pytanie – to już zresztą nie jest 
pytanie do Państwa, tylko do nas, do ustawodawców – po co te odpłaty tak zlecać. I to jest jedna rzecz.  

I druga rzecz. Porobiły się – i to powtarzam Państwu i będę tego pilnował w tym roku – porobiły się 
fabryki radców prawnych, które w ramach organizacji pozarządowych, już nawet centralnie, przejmują 
bezpłatne poradnictwo, bo wiedzą, że tam się nic nie dzieje i to jest „ciepły pieniądz”. Zatem ja bym prosił 
o taką informację, ile ta bezpłatna pomoc prawna kosztuje, kosztowało Bielsko. 
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Dziękuję bardzo. 

Jeszcze jedno Państwu powiem – taki wniosek z tego wszystkiego jest – otóż my w biurach poselskich 
średnio mamy dziesięć osób dziennie, natomiast jeśli chodzi o Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu to się 
przyjmowało też między dziesięć a dwadzieścia osób dziennie. Zatem, o czym my tutaj mówimy? To opinii 
nie może być, bo jak przychodzi jedna osoba na dzień, to jaka może być opinia?”. 

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

„Dziękuję Panie Pośle. 

Bardzo proszę, bo jeszcze Pan Radny Matyja, Pan Przewodniczący Matyja się zgłosił. To bardzo proszę.”. 

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

„Ja tylko krótko w kwestii wyjaśnienia.  

Otóż ja w swojej interpelacji podałem dokładnie kwotę, przybliżoną kwotę 430 tys. zł i tyle kosztują nas  
te porady. Dlatego mnie interesowała opinia publiczna oraz ilość interesantów, którzy zostali obsłużeni. 
Natomiast z punktu wiedzenia prawnego, my – jako Rada Miasta i Gmina – (…) reprezentujemy, jest  
to w formie zadania zleconego. Czyli rząd przeznacza na to odpowiednie środki – Panie Pośle –  
i my mamy obowiązek realizować tę czynność i…”. 

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak, tak, to oczywiście. Dobrze rozdzielać – to jest oczywiste i tu się zgadzam. Natomiast to zadanie,  
z punktu widzenia zadania zleconego przez rząd, wykonujemy. Natomiast najważniejszym elementem tej 
mojej interpelacji i Pana pytania to jest to o efektywność – i tu się w pełni zgadzam. Efektywność i jakby 
opinia mieszkańców jest dla nas najważniejsza.”. 

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

„Dziękuję. 

Tak, bardzo proszę Pan Prezydent.”. 

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

„Jeżeli można to jednak rozszerzę tą odpowiedź na interpelację Pana Radnego Matyi i (…) na zapytanie 
Pana Posła.  

Więc jeżeli chodzi o tą nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców miasta Bielska-Białej to funkcjonowało 
w 2016 roku siedem takich punktów. W roku bieżącym – w 2017 – również siedem punktów. Za 2016  
– bo tu mamy dokładne dane – tych porad udzielono 1 908, porad prawnych. Niestety opinie interesantów 
nie są zbierane przez nas, ale tak jak już zasygnalizowałem, nie została złożona żadna skarga  
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na funkcjonowanie tych biur. Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów – czyli dostępność, 
transparentność na terenie miasta Bielska-Białej – to znajduje się m.in. na BIP-ie Urzędu Miejskiego,  
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Propagujemy te punkty w Magazynie Samorządowym,  
w siedzibie Urzędu i w podległych Wydziałach, w poradniach lekarza rodzinnego, w siedzibach Rad Osiedli 
– myślę, że to ma znaczenie – w jednostkach organizacyjnych miasta, jak również szczegółowe informacje 
są w samych tych punktach prawnych. Ponadto informacja o punktach (…) rozpowszechniana jest podczas 
Dni Otwartych dla osób starszych, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Frekwencja,  
co do poszczególnych punktów, w poszczególnych miejscach będzie zliczona i zostanie Panu Radnemu 
przekazana. Na ten moment takimi danymi nie dysponuję, w każdym razie jest to niemal dwa tysiące tych 
porad na przestrzeni roku 2016.  

Tyle. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo proszę – ad vocem – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

szybko policzyłem wydatki jakie przeznaczyliśmy: 430 [tys.] przez 1 908. (…) Jedna porada kosztuje  
nas 225 zł.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.  

I to jest informacja, o którą też Pan Poseł prosił. 

Szanowni Państwo, punkt 3. Interpelacje i wnioski Radnych uważam za wyczerpany.”. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

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

Zgodnie z tym co ustaliłem z Panem Posłem, w tej chwili nie. Potem ewentualnie w określonym punkcie 
Pan Poseł będzie chciał zabrać głos.”.  
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Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej  
pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-
Białej za rok 2016” 

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

„W takim razie przechodzimy do punktu numer 5, tj. Przyjęcie sprawozdania Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pt. Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego miasta za rok 2016. 

Bardzo proszę – Zastępca Pan Józef Jagosz. Jeszcze raz Pana witam i proszę o krótkie, lapidarne 
przedstawienie.”. 

 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie (…), Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  

przedstawię ocenę stanu sanitarnego za rok 2016 miasta Bielska-Białej.  

Takim obrazem bezpieczeństwa sanitarnego miasta są wskaźniki na zachorowania chorób zakaźnych. 
Wybrałem tylko wybrane jednostki chorób zakaźnych, nie sposób tutaj byłoby wymieniać, te które 
rejestrujemy, 62 jednostki. Tutaj sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych, zakażeń oraz 
zatruć jest oparta na analizie informacji pochodzących z formularzy zgłoszeń zachorowań, kierowanych 
przez lekarzy do naszej Stacji. 

Na wstępie zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe. Takich przypadków…”. 

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

„Przepraszam. Jedną chwilę, przepraszam Pana najmocniej.  

Chwilowo przekazuję prowadzenie Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.4”. 

 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Takich przypadków było 509 w mieście, z czego 55% wymagało hospitalizacji. Czynnikiem etiologicznym 
tych zatruć i zakażeń jelitowych były bakterie – 291 zachorowań, co stanowi 57%, a z tych bakterii 
największą grupę odnotowano wywołane przez Escherichia coli – 26% ogółu zakażeń. Drugim 
dominującym czynnikiem były pałeczki Campylobactera – 23%, kolejnymi Salmonella – 19% i Clostridium 
difficile – 8%. Czyli ta na wstępie bakteria Escherichia coli jest bakterią wskaźnikową, jeżeli chodzi  
o czystość i wymaganą higienę. Dlaczego akurat spośród tych wszystkich zachorowań (509), 253 dotyczyło 
dzieci do lat dwóch? Dlatego, że dzieci do lat dwóch mają jeszcze niewykształcone przewody pokarmowe, 
małą jeszcze odporność, a różnie to z tym stanem sanitarnym w domach i w podawaniu pokarmu  
dla noworodków czy zaś niemowlaków, czy tych dzieci do lat dwóch bywa.  

Następnie: Ogniska zatruć pokarmowych.  

Odnotowano 3 ogniska zatruć pokarmowych. Wszystkie wystąpiły w środowiskach domowych i były 
wywołane przez Salmonellę. W ogniskach tych zachorowało łącznie 12 osób, w tym 5 dzieci do lat 14. 
Hospitalizowano 4 osoby, w tym 1 dziecko. W analogicznym okresie 2015 roku nie wystąpiły zbiorowe 
zatrucia pokarmowe. 

                                                           
4 Godzina 10.58.  
Przejęcie obrad przez Przewodniczącego RM Jarosława Klimaszewskiego – godzina 11.12. 
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Następnie: Wirusowe zapalenia wątroby. 

Również jest wskaźnikiem czystości i stanu sanitarno-higienicznego. Tak się składa, że w Bielsku-Białej  
ani w 2015, jak i w 2016 roku nie zarejestrowano przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. 
Trzeba pamiętać, że ten typ wirusa jest przenoszony drogą pokarmową. I na marginesie wspomnę,  
że w chwili obecnej trzy powiaty województwa wielkopolskiego są dotknięte początkową epidemią 
żółtaczki pokarmowej. To jest powiat krotoszyński, kaliski i Ostrów Wielkopolski. W ubiegłym roku notowali 
w całym województwie wielkopolskim 2 przypadki żółtaczki pokarmowej, do chwili obecnej  
– na przestrzeni ostatniego miesiąca – tych przypadków jest ponad 20. 

Następnie: Żółtaczka typu B i typu C. 

Tutaj są (…) cyfry: typu B – 31 przypadków, (…) typu C – 24. To są te cyfry – dlatego może za duże –  
bo w tej chwili od 2014 roku również laboratoria muszą nam przekazać każdy dodatni wynik badania  
w kierunku wirusa zapalenia wątroby. 

Następną jednostką chorobową, która dominuje w społeczeństwie, dominowała i jeżeli weźmiemy dekadę 
pod uwagę, to drugie miejsce w (…) 2015 roku miała grypa. Tych zachorowań w 2016 roku 

odnotowaliśmy 7 002 przypadki, z tego 52 osoby były hospitalizowane. Na skutek zachorowania na grypę 
doszło do 1 zgonu – osoba ta nie była zaszczepiona przeciwko grypie. Jak wiemy, póki co nie ma 
skuteczniejszego sposobu zapobiegania infekcjom i powikłaniom przez wirusa grypy u dzieci i dorosłych 
jak szczepienia. 

Choroby wieku dziecięcego. 

Wszystkie te choroby wieku dziecięcego – które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia –  
w Bielsku w 2016 roku te liczby zachorowań należało uznać za stabilne, malejące wręcz, z jednym 
wyjątkiem. Dostrzegalnym, istotnym wzrostem liczby przypadków zachorowań była ospa wietrzna  
i płonica. Te dwie choroby mają to do siebie, że lubią co jakiś czas mieć tzw. epidemie wyrównawcze  
i prawdopodobnie w 2016 roku taka epidemia nastąpiła. 

Borelioza. 

W 2016 roku odnotowano 78 przypadków zachorowań, o 30 więcej niż w 2015; 13 osób było 
hospitalizowanych.  

Następna jednostka chorobowa o dużym znaczeniu społecznym to jest gruźlica. 

W roku 2016 wśród mieszkańców Bielska-Białej zarejestrowano 28 zachorowań na tę chorobę, a nadzorem 

epidemiologicznym zostało objętych 41 osób z kontaktu, z czego 3 z tych osób zachorowało. Zapadalność 
nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 16,24. Wszyscy chorzy wymagali leczenia 
w warunkach szpitalnych. Największą grupę chorych stanowiły osoby bezrobotne – 43%, emeryci i renciści 
– 29%. Najczęściej były to osoby w przedziale wiekowym od 45 do 65 lat, chorowali głównie mężczyźni – 
86%. 

Następna jednostka: Zakażenie HIV oraz zachorowania na AIDS. 

W 2016 roku na terenie Bielska-Białej łącznie zarejestrowano 8 nowo wykrytych zakażeń ludzkim wirusem 
niedoboru odporności oraz 1 przypadek AIDS, bezobjawowego zakażenia wirusem HIV. 

Inne zakażenia przenoszone drogą płciową. 

Zarejestrowano 5 zachorowań na kiłę. Hospitalizacji wymagały 4 osoby. Nie zanotowano przypadków kiły 
wrodzonej, jak też i u noworodków.  

W 2016 roku odnotowano w Bielsku-Białej 7 zgonów, których bezpośrednią przyczyną była choroba 
zakaźna (…).  

Dwa przypadki posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae. Jeden przypadek zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe. Bardzo groźne sprawy to są – Streptococcus pneumoniae  
i pneumokoki są bardzo groźne. W tej chwili od 1 stycznia dzieci są szczepione w kalendarzu szczepień 
szczepionkami z obowiązku. (…) Następny zgon był w wyniku gruźlicy płuc. Następny – ostra posocznica 
meningokokowa. Też bardzo ostra choroba zakaźna meningokokowa. Jest szczepionka, ale nie jest 
szczepionką w kalendarzu szczepień, tylko jest szczepionką płatną. Grypa z zapaleniem płuc – 1 przypadek 
zgonu. I nieokreślone zapalenie płuc – siódmy przypadek. 

Jak przedstawiały się szczepienia ochronne w mieście Bielsku-Białej.  

Jeżeli skumulujemy wszystkie dzieci wyszczepione, to należy uznać, że te szczepienia kształtowały się  
na dobrym poziomie, przekraczającym 96%, co rzutuje na właściwą odporność zbiorowiskową populacji. 
Niemniej jednak w Bielsku-Białej odnotowano 84 dzieci, u których nie podjęto żadnych szczepień,  
nie kontynuowano kolejnych dawek z 2015 roku, z 2014, 2013. Najczęstszymi przyczynami nieszczepienia, 
podawane przez rodziców, są informacje zaczerpnięte ze stron internetowych, ruchów 
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antyszczepionkowych negujących zasadność szczepień, obawa przed powikłaniami oraz (…) w niektórych 
przypadkach odrębność religijna i wpływ środowisk propagujących medycynę alternatywną. Wielokrotnie 
rodzice nie podają konkretnego powodu nieszczepienia. Z tego też tytułu skierowaliśmy 75 wezwań  
do szczepień, 51 upomnień oraz 45 wniosków do Wojewody Śląskiego o ukaranie rodziców. Jedną  
z przyczyn gdzie ludzie obawiają się szczepień dzieci są niepożądane odczyny poszczepienne. Więc tych 
odczynów poszczepiennych w Bielsku w 2016 roku było u 12 dzieci (tzn., że na tą sumę, tą liczbę dzieci 
które były wyszczepione, jest to mało):  
 1 przypadek niepożądanego odczynu poszczepiennego był hospitalizowany – po 5 dniach  

od zaszczepienia wystąpiła ostra infekcja dróg moczowych i związek czasowy był ze szczepieniem, 
 11 przypadków było nadzorowanych ambulatoryjnie w przychodniach i każdorazowo obserwowano pełny 

powrót do zdrowia. 

Jeżeli chodzi o prowadzenie akcji edukacyjnej – obejmującej w Bielsku-Białej wszystkie grupy społeczne – 
jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie.  

Ta edukacja jest bardzo na marnym poziomie, bo w 2016 roku zaszczepiło się w Bielsku 4 569 osób,  

co stanowi 2,65% całej populacji miasta. To jest bardzo mało (…), a jednak szczepionka przeciwko grypie 
jest bardzo istotna. Dlatego nawet gdyby doszło do zachorowania, przebieg tej grypy jest zupełnie inny  
niż w przypadku nieszczepienia. 

Higiena lecznictwa. 

W 2016 roku na terenie Bielska-Białej nadzorowano 14 stacjonarnych podmiotów leczniczych, w tym  
12 szpitali, 1 hospicjum, 1 obiekt świadczący usługi inne niż szpitalne w ramach prowadzonego bieżącego 
nadzoru sanitarnego, tj. pod taką nazwą występuje „Olza Bielsko-Biała” Oddział Leczenia Zespołów 
Abstynencyjnych. 

Kontrola przeprowadzona w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.  

Skontrolowano 11 szpitali, skontrolowano wszystkie bloki operacyjne, nie odnotowano nieprawidłowości. 
Należy nadmienić, że Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi bezpośredni nadzór 
sanitarny nad następującymi podmiotami leczniczymi zlokalizowanymi w Bielsku-Białej, tj.: 
 Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia, 
 Szpital Pediatryczny, ul. Sobieskiego,  
 i Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Bielsko-Biała, ul. Olszówki 102. 

Ponadto dokonano kontroli lecznictwa otwartego, gabinetów prywatnych – nie stwierdzono większych 
uchybień. W 5 przypadkach wydano na uchybienia 5 decyzji administracyjnych. I tak kształtuje się sprawa, 
jeśli chodzi o zakres, obszar epidemiologii dotyczący miasta Bielska-Białej.  

Teraz obszar dotyczący żywności. Bezpieczeństwo żywności i żywienia. 

W 2016 roku skontrolowano 1 100 obiektów, w tym: 1 075 obiektów żywnościowych, 13 wytwórni i miejsc 
obrotu przedmiotami użytku oraz 12 miejsc konfekcjonowania i obrotu kosmetykami. Łącznie dokonano 
1 426 kontroli, w tym 180 kontroli było interwencyjnych. Interwencyjne to: mieszkańcy, konsumenci, 
klienci składają bądź to imiennie, bądź anonimowo zastrzeżenia co do produktu, co do żywności. W wyniku 
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące poprawę 
stanu higieniczno-sanitarnego, 1 decyzję unieruchomienia zakładu i 1 decyzję zakazu wprowadzenia 
produktów do obrotu. Winnych zaniedbania w obiektach żywnościowych ukarano 21 mandatami, w tym 
wydano również 120 decyzji zatwierdzających zakłady do prowadzenia działalności. 

Jeżeli chodzi o badania laboratoryjne.  

Z urzędowej kontroli i monitoringu badano 369 próbek żywności i 9 próbek sanitarnych. Próbki żywności  
są narzucone przez krajową radę i w oparciu o narzucenie prób krajowych przez Unię. I także ta cyfra 369 
to są te próbki właśnie narzucone w ramach urzędowej kontroli.  

Co to są próbki sanitarne.  

Próbki sanitarne to są wymazy bądź pobierane z powierzchni produkcyjnych, bądź pobierane z rąk 
pracowników, bądź pobierane z desek do krojenia, z krajalnic. To są próbki sanitarne. Zakres badań 
obejmował parametry mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, obecność zanieczyszczeń, w tym 
szkodników, innych pozostałości oraz obecność ciał obcych. Zakwestionowano 3 próbki: 2 próbki żywności 
ze względu na brak informacji na etykietach o zawartości organizmów GMO oraz 1 próbę sanitarną. Oprócz 
tego dokonano oceny żywienia w stołówkach: w 9 stołówkach szkolnych oraz 19 przedszkolnych. (…) 
Analiza tutaj jest taka, że brakowało tutaj energii z białka, z tłuszczu, zawartości wapnia, żelaza, witaminy 
C. Stwierdzono małą ilość warzyw, owoców, jak również małą ilość produktów mlecznych podawanych 
dzieciom. Oceny żywienia dokonano w 3 szpitalach. W 2 szpitalach pobrano próbki do badań – (…) próbki 
obiadowe – okazuje się, że tutaj były daleko przekroczone zalecenia norm, jeżeli chodzi na przykład  
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o spożycie sodu, przy jednoczesnych odchyleniach i zaniżonym poziomie wapnia, żelaza, witamin,  
a w 1 ze szpitali stwierdzono zaniżony poziom białka i węglowodanów. 

Bezpieczeństwo wody. Bezpieczeństwo wody do picia w Bielsku.  

Woda jest bezpieczna i odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pobrano 129 próbek, z czego wszystkie 
były dobre, jak również analizowano próbki w ramach kontroli wewnętrznych, pobrane przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe AQUA S.A. – i tam też te 161 próbek były próbkami dobrymi, zarówno pod 
względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym, (…) spełniały wymagania rozporządzenia. 

Pływalnie. 

Mieszkańcy miasta w 2016 roku korzystali z 8 basenów (3 ogólnodostępne, 2 szkolne, 1 rehabilitacyjny 
i 2 odkryte). Nie było większych zastrzeżeń do basenów, z wyjątkiem 2 gdzie w zbadanych próbkach 
stwierdzono bakterie Pseudomonas aeruginosa. W związku z tym trzeba było zamknąć drogą 
administracyjną te obiekty do czasu uzyskania dobrej jakości wody w nieckach. 

Higiena komunalna wybranych grup obiektów. 

Domy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i domy dla 
bezdomnych, dworce autobusowe, (…) stacje kolejowe, tereny rekreacyjne, cmentarze, obiekty usługowe 
(jak fryzjerskie, kosmetyczne) – tutaj nie było w 2016 roku większych uwag. 

Higiena nauczania dzieci i młodzieży. 

Tutaj standardowo takie nieprawidłowości w tych szkołach, tj.: pomieszczenia sanitarno-higieniczne, 
ubytki, niesprawne w części technicznej – armatura, warunki do prowadzenia zajęć. Ale jeżeli chodzi  
o obiekty higieny dzieci i młodzieży większość uchybień stwierdzaliśmy w obiektach, placówkach 
niepublicznych (…). Badaliśmy również w 2016 roku obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych  
w wytypowanych 2 szkołach: w 1 szkole podstawowej i w 1 gimnazjum. Badania te przeprowadziliśmy  
w 18 oddziałach szkolnych, objęto łącznie 363 uczniów tymi badaniami i problem nadmiernego obciążenia 
tornistrów najbardziej widoczny jest w klasach od I do III szkół podstawowych. Jakie to są przekroczenia? 
Norma mówi, że uczeń nie może mieć cięższego tornistra niż do 10% wagi ciała, a te ciężary tych 
tornistrów przekraczały 10% masy ciała. 

Higiena pracy. 

W 2016 roku na terenie Bielska-Białej w ewidencji Powiatowej Stacji obejmowaliśmy 772 zakłady  

pracy, zatrudniające 43 624 pracowników. Kontroli było poddanych 104 zakłady pracy, przeprowadzając  
w nich 186 kontroli. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 63 decyzje administracyjne 
zawierające 378 zarządzeń. Czego dotyczyły najczęściej zarządzenia? Najczęściej zarządzenia dotyczyły 
stwierdzonych przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia – w 16 zakładach pracy – wskazując ekspozycję na jeden lub więcej czynników szkodliwych  
u 349 pracowników. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pracowników narażonych  
na ponadnormatywne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  
w środowisku pracy zwiększyła się o ok. 4,8%. W roku 2016 na terenie Bielska-Białej nadzorem bieżącym 
objętych było 75 zakładów pracy, w których w środowisku pracy występowały substancje lub mieszaniny, 
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – tj. o 1 zakład mniej  
niż w roku ubiegłym. Narażenia na ww. czynniki występowały u 758 pracowników, w tym 98 kobiet. 

Choroby zawodowe. 

W roku 2016 w mieście Bielsko-Biała stwierdzono 5 przypadków chorób zawodowych, tyle samo co w roku 
poprzednim. 

I nowy problem to są tzw. środki zastępcze, dopalacze.  

I tutaj mamy problem z tym, bo coraz bardziej po dopalacze sięgają osoby młode, tj. przedział wiekowy 
poniżej 15 lat. I w 2016 roku wydaliśmy 6 decyzji wstrzymujących wprowadzanie do obrotu środków 
zastępczych, wymierzyliśmy 1 karę pieniężną na kwotę 20 000 zł za wprowadzanie do obrotu substancji 
będącej środkiem zastępczym. Na skutek spożycia tzw. dopalaczy do szpitala trafiły 23 osoby; w 2015 – 
47, w 2014 – 15. Biorąc pod uwagę wiek zatrutych można wyciągnąć wniosek, iż problem spożywania 
dopalaczy dotyczy głównie bardzo młodych osób – 50% zatrutych było w grupie wiekowej od 10 do 24 lat. 
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest sięganie po środki zastępcze przez dzieci w wieku poniżej  
15 roku życia. W analizowanym okresie zarejestrowano 1 przypadek zatrucia u trzynastolatki. W 2015 roku 
odnotowano 3 zatrucia u nastolatków (2 przypadki – szesnastolatki i 1 przypadek u siedemnastolatki). 

Podsumowując, stan sanitarny Bielska-Białej w 2016 roku nie stanowił zagrożenia dla zdrowia publicznego. 

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

„Bardzo dziękujemy. 

Dodam, że nad (…) tym sprawozdaniem obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu  
– i przyjęła je do wiadomości – jak również Komisja Edukacji i Kultury.  

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

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

„Ja mam takie pytanie do przedstawiciela SANEPID-u, chodzi mi o szczepienia ochronne. (…) Jakie z tych 
szczepień są z tych zalecanych, (…) jakie są płatne i czy to są w grupie dzieci czy dorosłych? Rozumiem, 
że np. przeciw grypie są płatne i dla dorosłych, i dla dzieci. A pozostałe jeszcze – proszę wymienić jakie. 
To jest pierwsza grupa, tj. strona 37.  

I drugie. Ilość skontrolowanych placówek: przedszkola jest gdzieś ponad 1/3 w ciągu roku, a szkoły 1/4. 
Rozumiem, że w ciągu jednego roku nie można wszystkich skontrolować, więc jest jakiś cykl kontroli 
wieloletniej.  

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, są rozplanowane na dany rok kontrole.  

A wracając do pierwszego pytania, m.in. szczepienie przeciwko meningokokom jest płatne, przeciwko 
grypie jest płatne, przeciwko ospie wietrznej jest płatne. To są płatne szczepienia. Być może,  
że z zbiegiem czasu, tak jak (…) [pneumokoki] weszły już teraz bezpłatne – a bardzo ważne szczepienie – 
wejdą meningokoki bezpłatne, bo posocznice są bardzo groźne (…). Tak samo paciorkowcowe,  
te meningokokowe, te pneumokokowe (…). Jeżeli wczoraj Państwo oglądaliście program w telewizji tam 
był taki przykład pacjenta z Warszawy, któremu złą diagnozę stawiano, temperatura się utrzymywała 40o  
– okazuje się, że doszło do posocznicy i posocznica była zlokalizowana w oku.”. 

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

„Tak bywa. Dziękujemy Panu za tę odpowiedź. 

Wobec braku pytań przystępujemy… 

O przepraszam, jeszcze jest ad vocem. Musi Pan na chwilę jeszcze poczekać. Pani Radna jest znana  
ze swojej dociekliwości.”. 

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

„Czyli rozumiem, że przeciwko ospie wietrznej – w której właśnie była tendencja wzrostowa w ubiegłym 
roku – płatne są zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych; te wszystkie tutaj wymienione na stronach  
od 37 do 38.”. 
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Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.”. 

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

„Dziękuję uprzejmie.”. 

 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Pan Józef Jagosz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”. 

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

„Dziękujemy również. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

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

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.11.2017 z dnia 31 marca 2017 r. z działalności stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6 – sprawozdanie Nr 62 – i jest to sprawozdanie z działalności stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku. Wszystkie  
te sprawozdania na Komisjach zostały przedstawione, nie było uwag. Jeżeli w tej chwili nikt z Radnych  
nie będzie ich miał, pozwolę sobie przegłosować.  

Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 
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Ad 7 
Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, sprawozdanie numer 63, czyli „Ocena zasobów pomocy społecznej  
za rok 2016”. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16a ustawy o pomocy 
społecznej. Zgodnie z tym artykułem gmina powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów 
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Po akceptacji Rady, 
Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje ocenę do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
z kolei Marszałek Województwa przekazuje ocenę Wojewodzie i ostatecznie trafia cała ocena  
z województwa śląskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Część komórek formularza została automatycznie zasilona z systemów informatycznych zewnętrznych,  
a część wprowadzona w oparciu o informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  
z naszego miasta, również z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zarządu Oświaty, Żłobka oraz 
niektórych Wydziałów Urzędu Miejskiego. Dokument ma charakter statystyczny, liczy 54 strony i zawarte 
tam są następujące dane: 
▪ o sytuacji demograficznej i społecznej, 
▪ szczegółowe dane o osobach korzystających z różnorodnych form wsparcia w oparciu o ustawę  

o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – z podziałem na zadania własne gminy  
i powiatu. 

Kolejny rozdział wymienia inne rodzaje pomocy i świadczeń: świadczenia rodzinne, z funduszu 
alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, stypendia i prace społecznie-użyteczne. 

W dalszej części mamy informacje o zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia. To informacje  
o placówkach funkcjonujących w naszym mieście z uwzględnieniem liczby uczestników, kadry i rocznym 
koszcie utrzymania placówki. 

Kolejny rozdział zawiera informacje na temat kadry jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 

Następny to środki finansowe, jakie zostały poniesione na wydatki w pomocy społecznej i innych 
obszarach polityki społecznej, jak również informacje na temat realizowanych projektów przez Ośrodek, 
również o współpracy z organizacjami pozarządowymi…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I zawiera również cały budżet polityki społecznej oraz wnioski końcowe. 

Co istotne, chciałam podkreślić, że aktualny formularz nie uwzględnia nowego świadczenia wypłacanego 
rodzinom w ramach programu „Rodzina 500+”, ale uwzględniliśmy te informacje we wnioskach 
końcowych. 
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Podsumowując, krótko chciałam poinformować Państwa, że wydatkowano ogółem na wszystkie zadania  
w ramach polityki społecznej 178 365 196,00 zł, w tym na program „Rodzina 500+” 64 790 155, czyli 
prawie o 77 mln więcej niż w roku 2015.  

Pomocą społeczną objęte były 3 122 środowiska, które liczyły 6 643 osób, co stanowi 3,8% ogółu 
mieszkańców miasta. W ubiegłym roku ten odsetek kształtował się na poziomie 4,45% – co wskazuje,  
że nastąpił spadek co do liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku 
innych świadczeń również obserwujemy niewielki spadek, jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe  
czy stypendia socjalne, z kolei znacząco wzrosły wydatki na świadczenia rodzinne. 

Możemy zatem wnioskować, że poprawiła się sytuacja finansowa bielskich rodzin – niewątpliwie wpływ  
na to miła program „Rodzina 500+”, jak również też bardzo dobra sytuacja na lokalnym rynku pracy. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku w Bielsku wyniosła 3,1%, 
czyli mniej niż na koniec 2015 roku, a wynosiła wtedy 4,4%. 

Jeżeli chodzi o rozwój zasobów instytucjonalnych, to w ubiegłym roku zostało wyremontowane kolejne 
mieszkanie chronione przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. Planujemy dalszy rozwój  

tej formy wsparcia. Aktualnie na dzień dzisiejszy w naszym mieście funkcjonuje 7 mieszkań chronionych. 

W ubiegłym roku zwiększyła się również liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa  
o 7; aktualnie to 42 miejsca.  

Planowany jest dalszy rozwój różnych form wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach 
szeroko pojętej polityki senioralnej, w tym między innymi rozwój usług opiekuńczych i wolontariatu,  
czy też ośrodków wsparcia dziennego pobytu. Planowane jest zwiększenie liczby miejsc do 20 w domu 
dziennego pobytu dla osób dotkniętych chorobą alzheimera i innymi zaburzeniami. 

Realizować będziemy różnorodne projekty, w ramach których będziemy kierować wsparcie do bielskich 
rodzin.  

Co roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ocenie zasobów pomocy społecznej dla województwa 
śląskiego, która sporządzona jest na podstawie oceny zasobów przekazanej przez gminy i powiaty, 
rekomenduje kierunki działań dla województwa śląskiego, które są spójne z działaniami z zakresu polityki 
społecznej, pomocy, realizowanymi przez nasze miasto. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Dodam, że przyjęte zostało to sprawozdanie przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 
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Ad 8 
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 8, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok – II wersja wraz z korektą, którą Pan Prezydent zgłosił na początku. Właśnie taką wersję  
głosujemy. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta korekta, jak już Pan Przewodniczący wspomniał, związana jest przede wszystkim z podjęciem 
zarządzenia przez Pana Prezydenta Miasta w związku z uzyskaniem dotacji od Wojewody i wobec tego 
zmiana dotyczy przychodów i rozchodów budżetu w tej uchwale. 

Jeśli chodzi natomiast o II wersję, różni się ona od I wersji jedną pozycją, którą powiem w trakcie 
omawiana. Więc tak, jeżeli chodzi o zmiany w tej uchwale proponowane, proponuje się tutaj wprowadzić: 
 Środki, które otrzymało Miasto w związku z podpisaniem umów o współfinansowanie dwóch 

projektów, m.in. „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora” i drugi projekt również 
„Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty” – w ramach współpracy transgranicznej 
Republika Czeska-Polska. 

 Kolejna zmiana dotyczy środków, która uzyskała Rada Osiedla Straconka z tytułu darowizn,  
z przeznaczeniem dla tej Rady, na wydatki tej Rady.  

 W zakresie „Oświaty” z kolei zwiększenie na łączną kwotę 126 333,73 zł. Są to różne wpływy,  
m.in. ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z odszkodowań wypłaconych przez firmy 

ubezpieczeniowe, jak również zwrotu, dokonane przez przedszkola i szkoły niepubliczne, 
nieprowadzone przez Gminę, z dotacji które uzyskały w ubiegłym roku, wykorzystane bądź pobrane  
w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem. I te wpływy proponuje  
się oczywiście przeznaczyć na wydatki szkół i placówek oświatowych. 

 W zakresie działu 852 mamy zwiększenie dotyczące Domu (…) [Samopomocy „Podkowa”]  
na 4 324,80 zł. Są to również różne wpływy, m.in. wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników 
czy też wpływy ze sprzedaży wyrobów przez osoby korzystające z usług, jak również darowizny  
z THERM-y, SUEZ Polska, z Klingsporu – z przeznaczaniem oczywiście (…) na wydatki dla tego Domu. 

 W zakresie działu 825 jest to kwota 28 843,39 zł. Są to przede wszystkim darowizny, które uzyskał 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, jak również wpłata zespołu szkół za centralne 
ogrzewanie i zużytą energię elektryczną. Oczywiście te środki proponuje się przeznaczyć dla tej 
placówki.  

 (…) Kolejne zwiększenie dotyczy wydatków na kwotę 1 035 136,96 zł. I tutaj pierwsza pozycja, która 
jest obecnie, nie było jej w I wersji, chodzi o zabezpieczenie środków w kwocie 212 000,00 zł  
na rozbiórkę budynku przy ul. Wczasowej z uwagi na zły stan techniczny.  

 Pozostałe zwiększenia dotyczą dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała w Hałcnowie  
na wymianę pieca, środków które nie zostały w ubiegłym roku wykorzystane na dwa zadania  
z Budżetu Obywatelskiego (chodzi tu o osiedle Mikuszowice Śląskie i osiedle Polskich Skrzydeł na dwa 
projekty). 

 W zakresie „Kultury” – dla Banialuki na współfinansowanie zakupu środków transportu. 
 I w „Kulturze fizycznej” są to również środki niewykorzystane w ubiegłym roku na zadanie 

inwestycyjne „Budowa Stadionu Miejskiego”, jak również proponuje się przeznaczyć środki związane 
ze współorganizacją Lotnej Premii III etapu 74. Tour de Pologne. 

Jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków to z kolei mamy zmniejszenie w dziale 900. Jest to związane  
z niewykorzystaną w bieżącym roku kwotą na projekt „Każdy WAT na wagę złota II” – chodzi tu o dzieci, 
które uczą się jak efektywnie oszczędzać energię. I te środki zmniejszone, jak również środki ze spłaty 
kredytów proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie tych wydatków, o których wcześniej mówiłam. 
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Również w tej uchwale są zawarte zmiany dotyczące projektów unijnych, współfinansowanych z projektów 
unijnych, które są w oddzielnym załączniku, a mianowicie te dwa projekty dotyczące Euroregionu Beskidy, 
jak również w związku z zawarciem umowy na rozbudowę DK-52, zmiany związane z zawarciem  
tej umowy.  

W zakresie zakładu budżetowego ZGM są zmiany wynikające z wprowadzenia faktycznego stanu środków 
obrotowych na początek roku. Ponieważ dotychczas w projekcie mieliśmy planowane środki obrotowe,  
a w tej chwili są już faktycznie znane po sprawozdaniu, wobec tego (…) odpowiednie są zmiany w zakresie 
tego Zakładu. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

chciałbym uzyskać krótką informację dotyczącą wydatków na Stadion Miejski. Ja wiem, że są to środki  
w granicach 460 tys. zł i one są w wyniku tego, że nie została zrealizowana jakaś inwestycja z tamtego 
roku, natomiast na co te środki zostaną przeznaczone, jeżeli Pan Prezydent by mógł przedstawić.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Tak jak wczoraj mówiłem na Komisji: to, co zostało niewykonane w zeszłym roku – co do finansów,  
jak i też zakresu – przeszło na ten rok i co do zakresu i finansów zostanie zrealizowane w tym roku.  
Czyli to są te rzeczy, które nie zostały zrobione w zeszłym roku.”. 

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

„Dziękuję. 

Prawdopodobnie, jak znam Pana Przewodniczącego, chciał konkretnie się dowiedzieć.”. 

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

„To powtarzam, tak jak wczoraj: „przemysłówka”, czyli główny wykonawca, GRONTMIJ, czyli inżynier 
kontraktu, który ma płacone w stosunku do firmy wykonawczej, dalej firma STARPOL, która nie wykonała 
części wyposażenia i część także zostało pieniędzy przeniesionych dla projektanta.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 25 kwietnia 2017 roku 

 
 

Strona 24 z 60 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Dziękuję bardzo. 

W takim razie, ponieważ nie ma więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 9 
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 9, Druk Nr 578 – II wersja wraz z autopoprawką, którą Pan Prezydent 
dzisiaj zgłosił, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Ponownie Pani Skarbnik.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tutaj jak już Pan Przewodniczący i Pan Prezydent mówił, jest zmiana dotycząca tej kwoty 32 tys.  
Czyli po prostu zarówno z przeniesienia wydatków jest konieczne wykreślenie i zarówno w zwiększeniach, 
jak i w zmniejszeniach kwoty 32 tys., jak i cały dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 
natomiast z uzasadnienia – punktu 4. gdzie były opisane te wydatki.  

Natomiast jeśli chodzi o uchwałę po tych korektach, to (…) w zakresie dochodów jest tu zmiana. Również 
dotyczy to DK-52 – jest tu przeniesienie dochodów pomiędzy paragrafami. Jest to w zasadzie w celu 
prawidłowej klasyfikacji tych środków, które otrzymaliśmy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa  
DK-52" Krakowskiej-Żywieckiej.  

W zakresie wydatków natomiast:  
▪ W „Kulturze fizycznej” – tutaj (…) na ubiegłej sesji były jakby przeniesione środki żeby można było 

rozpocząć realizację tych dwóch projektów związanych z Euroregionem Beskidy, wobec tego istnieje 
konieczność teraz jakby zwrotu tych środków, ponieważ uzyskaliśmy środki unijne na ten cel, z którego 
wcześniej były jakby zabrane. 

▪ W zakresie „Gospodarki komunalnej” – tutaj są środki przeniesione do działu 801. Są to środki, które  
są przeznaczane do szkół, które oszczędzały energię i zgodnie z tym programem 50% uzyskanych 
oszczędności jest zwracana szkołom – i to jest ten zwrot.  

▪ Jeśli chodzi o zmianę, której nie było w I wersji – tu jest kwota 300 tys. zł przeniesiona z „Gospodarki 
komunalnej” z „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych” do zadania dotyczącego 
„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8”, po zawarciu umowy, 
ponieważ został złożony wniosek na pożyczkę. Jeżeli otrzymamy pożyczkę to te środki zostaną zwrócone 
na to zadanie dotyczące „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych”. 

▪ I czwartego punktu nie ma, tak jak już było powiedziane, jest wykreślony.  

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

„Dziękuję. 

W takiej właśnie wersji ta uchwała została pozytywnie, po autopoprawce, zaopiniowana przez Komisję 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwałę podjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
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 10, Druk Nr 579, tj. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Ponownie Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa,  

ta uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej, również w związku ze zmniejszeniem, 
zmiany tego przeniesienia, czyli po prostu nieprzenoszenia tej kwoty 32 tys., zmiany wymaga  
Załącznik Nr 1 (…). Ponieważ dotychczas w I wersji było przeniesienie z wydatków bieżących  
na majątkowe, ponieważ zostało wykreślone to z uchwały przenoszącej, wobec tego zostaje jakby 
przywrócenie z majątkowych na bieżące. I ponieważ to jest prognoza na wiele lat, więc ten skutek  
po prostu powoduje w następnych latach, jakby automatycznie się przelicza, ponieważ te wszystkie 
wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe zostają jakby automatycznie przeliczone w prognozie. Wobec 
tego to są jakby skutki w latach następnych – ale tylko wynikające z tej kwoty 32 tys., która zostaje jakby 
zmieniona w stosunku do tej wersji, którą Państwo macie – są w różnych pozycjach. Oczywiście  
są to jakieś minimalne zmiany, ale ponieważ ta ma taki na to niestety wpływ, na również na ten  
Załącznik Nr 1, wobec tego te zmiany są konieczne.  

Natomiast jak chodzi o sam projekt tej uchwały, zawiera on oczywiście konsekwencje tych zmian  
w budżecie, czyli zarówno projekt dotyczący DK-52, jak i te dwa projekty, które dotyczą programu 
transgranicznego. Oprócz tego są tutaj jeszcze zmiany dotyczące wniosków, które Miejski Zarząd Dróg 
złożył, a także System (…) Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych. W związku z tym, że planuje się 
jakby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na to zorganizowanie i uruchomienie (…) 

eksploatacji tych bezobsługowych [wypożyczalni] na lata 2018-2021, są tu zabezpieczone w tych latach 
2018-2021 środki w łącznej kwocie 3 000 000 zł.  

Oprócz tego są tutaj jeszcze zmiany (…) związane z budową kładki na rzece Białej, dotyczącej 
Grażyńskiego i Komorowickiej. W związku z tym, że to zadanie jest droższe, wobec tego proponuje  
się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami MZD. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jedno krótkie pytanie. Na stronie 64 czytamy w pozycji 1.3.2.35 „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej 
- Kontynuacja”. Zwiększa się limit wydatków na zainstalowanie w bieżącym roku 6 dodatkowych kamer 
wizyjnych, chciałbym się dowiedzieć, w jakich miejscach.”. 

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

„Bez Pana Komendanta nie damy rady.  

Bardzo proszę Panie Komendancie.”. 

 
Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz Gładysz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

zgodnie z projektem wykonanym w 2014 roku, w roku 2017 nastąpiła delikatna aktualizacja niektórych 
miejsc, natomiast mówimy o kamerach w rejonie BWA, w rejonie Miejskiego Domu Kultury, w miejscu 
skrzyżowania ulicy Michałowicza i Partyzantów.”. 

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

„Dziękujemy bardzo.”. 

  
Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz Gładysz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja dodam tylko, że (…) Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego nie wydała opinii na temat 
tego projektu, a to z tego powodu, że nie sposób było skorygować ten projekt w wyniku poprzednich 
zmian, ale to oczywiście nie przeszkadza procedować nad tym i w głosowaniu, tym bardziej  
że te oczekiwania Radnych zostały spełnione. 

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

Informuję, że uchwała została (…) [podjęta].”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/457/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 573, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustka.  

Tutaj jest można powiedzieć oczywista pomyłka pisarska. Był w poprzedniej wersji błąd w nazwie gminy, 
który w tej chwili jest poprawiony i pozostałe treści nie ulegają zmianie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
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 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk 558, 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. Można by jakiś skrót powoli opracowywać, bo nazwa nam się rozbudowała. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

proponowana uchwała ma zastąpić dotychczas obowiązującą, a podstawowa zmiana dotyczy 
wprowadzenia możliwości przekazania przez Szpital urządzeń przesyłowych, parowych, gazowych, 
elektrycznych i innych do przedsiębiorstwa przesyłowego, które przyłączyło urządzenie do swojej sieci.  
A ponadto w projekcie doprecyzowane zostały zapisy dotyczące aktywów trwałych i uaktualnione niektóre 
dotyczące uprawnień Szpitala w przedmiotowym zakresie. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/376/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 lutego 2012 r. 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 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 559, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 28 lutego 2012 r. 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. 

Ponownie Panią proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ta uchwała dotyczy uchylenia właśnie dotychczas obowiązującej. A jeszcze na marginesie dodam, jako 
dodatkowy argument do dyskusji, która miała miejsce na wstępie, co do kolejności procedowania,  
że konstrukcja tej uchwały jest taka, że warunkuje jedna drugą. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękujemy.  

To pewnie była też informacja dla Pana Radnego Szafarczyka, który wnikliwie analizował tą sprawę.  

Szanowni Państwo, opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/96/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Bielsku-Białej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 561, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Bielsku-Białej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

w lutym tego roku na sesji podejmowana była uchwała właśnie w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, ale zgodnie z informacją nadzoru Wojewody 
Śląskiego, uchylenie poprzedniej uchwały winno nastąpić ze względów proceduralnych w odrębnym akcie. 
I stąd jest po prostu w tej chwili ta uchwała uchylająca dotychczasową.”. 

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

„Jasne. 

Opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego 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 jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 562, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
w Bielsku-Białej. 

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

„Szanowni Państwo,  

wyłączenie właśnie uchylenia uprzedniej uchwały do odrębnego aktu wymagało zmiany w uchwale  
już podjętej w lutym tego roku, stąd jest ten projekt. 

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

„Podobnie jak poprzednio Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego zaopiniowały pozytywnie tą uchwałę. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania… 

Przepraszam, jest. Rzutem na taśmę, bardzo proszę Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Uwaga natury ogólnej Panie Przewodniczący, żebyśmy się ustrzegli takiego procedowania, które  
by powodowało, że powtórnie musimy przystępować do tego samego tematu. Pamięta Pan, że bodajże 
dwie sesje temu mówiłem o tym, że według mnie powinniśmy po pierwsze najpierw unieważnić 
poprzednią uchwałę, a potem przystępować do tworzenia czy zatwierdzania nowej. I myślę,  
że ta procedura powinna mieć miejsce, bo to już jest któryś z kolei przypadek, kiedy w ten sposób 
procedujemy, że powtarzamy raz już podjętą uchwałę. Tak że mam prośbę do Pana Przewodniczącego 
żeby zwrócił uwagę, żebyśmy najpierw odwoływali poprzednią uchwałę a potem wprowadzali nową. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Ja bardzo miękkim lobem przekazuję tą informację Panu Prezydentowi, ponieważ to Pan Prezydent 
przygotowuje projekty uchwał, ja – bardzo mi tego brakuje, ale nie jestem prawnikiem – muszę się 
opierać na tym.  

Pan Prezydent (…) – bardzo proszę.”. 

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

„Jeżeli można, to na przykładzie tej poprzedniej uchwały w sprawie Szpitala Onkologicznego, to sytuacja 
była taka, że te uchwały w latach wcześniejszych żeśmy zmieniali i nigdy służbom nadzoru prawnego 
Wojewody nie było potrzebne i konieczne uchylanie tej uchwały w dwóch uchwałach. Dlatego też, jak Pan 
Radny sobie przypomina, wycofałem w związku z tą informacją – aktualną informacją na dzień dzisiejszy 
służb nadzoru prawnego Wojewody – tą uchwałę w sprawie Szpitala Onkologicznego i dzisiaj mieliśmy 
dwie. I tutaj ta sytuacja się powtarza, chociaż oczywiście przyjmujemy te uwagi, bo inaczej nie jesteśmy  
w stanie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No tak, jeszcze nam pozostaje ewentualnie szukanie albo zwalanie winy na nadzór Wojewody,  
ale oczywiście nie będziemy tego robić, ale wszystkie ścieżki wyczerpaliśmy. 

Bardzo proszę, wracamy do realizacji punktu. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego i [Komisji] Zdrowia, Polityki Społecznej  
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 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w 2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za 2016 rok. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej dyrektor ośrodka składa radzie gminy coroczne 
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Załącznikiem do uchwały jest sprawozdanie zawierające szczegółowy opis wszystkich obszarów 
działalności Ośrodka na przestrzeni 2016 roku. To materiał obszerny liczy 95 stron. Pierwsza część 
sprawozdania zawiera szczegółowe informacje o wydatkowanych środkach na poszczególne zadania.  

I tak w 2016 roku MOPS wydatkował na wszystkie zadania ogółem 147 520 370 zł, tj. więcej o prawie  
72 mln niż w roku 2015. Na zadanie własne gminy i powiatu, finansowane z budżetu miasta, 
wydatkowaliśmy 34 474 458,00 zł – więcej o ponad 1 mln niż w 2015. Na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej dla gminy i powiatu, finansowane z budżetu państwa, wydatkowaliśmy 
108 755 365,00 – o 71 mln więcej niż w 2015. Kwotę 3 395 347,00 zł wydatkowaliśmy na pomoc dla osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON – podobnie jak w 2015 – a 895 200,00 zł wydatkowaliśmy  
na projekty unijne. 

Jak już wcześniej wspomniałam, tak znaczący wzrost wydatków spowodowany był realizacją programu 
„[Rodzina] 500+” i również wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne o ponad 6 mln. 

W sprawozdaniu opisane są również różnorodne formy wsparcia rodzin:  

▪ w formie pieniężnej – poprzez różnego rodzaju zasiłki i wsparcie wypłacane na podstawie różnych 
ustaw, 

▪ również w formie niepieniężnej – to między innymi pomoc w formie usług opiekuńczych, umieszczenia 
w Domu Pomocy Społecznej, skierowania do ośrodków wsparcia, dziennych domów pomocy, 
opłacanie składek na ubezpieczenie, schronienie, posiłki, pomoc asystenta, wolontariuszy.  
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W okresie sprawozdawczym przyjęto 47 444 wnioski o pomoc, czyli więcej prawie o 9 000 niż w 2015. 
Wydaliśmy łącznie 54 143 decyzje administracyjne; też tutaj obserwujemy wzrost. Pracownicy socjalni 
przeprowadzili 12 836 wywiadów środowiskowych, obejmując wsparciem 3 122 rodziny.  

Ponadto Ośrodek podejmował różnorodne działania profilaktyczne, aktywizacyjne, opiekuńcze  
i integracyjne na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację 
różnorodnych programów z partnerami lokalnymi, pozyskując środki zarówno z programów rządowych,  
jak i funduszy unijnych. Również te wszystkie programy opisane są szczegółowo w sprawozdaniu. 

Realizowaliśmy również program prac społecznie użytecznych. W ramach tego programu osoby 
bezrobotne były zatrudniane do różnorodnych prac porządkowych na terenie naszego miasta. Prace 
wykonywane były przez 298 osób, a środki na ten program wyniosły w ubiegłym roku 1 927 552,00 zł,  
z tego prawie 1 300 000,00 zł to środki z budżetu miasta, a pozostałe z Funduszu Pracy. 

W ubiegłym roku też zaczęły obowiązywać zmiany ustawy o pomocy społecznej w zakresie pomocy 
osobom bezdomnym. Od września ubiegłego roku nie udzielamy już schronienia w mieszkaniach 
przejściowych, a Dom dla Bezdomnych zmienił nazwę na Schronisko dla Osób Bezdomnych. Według 

nowych przepisów w schronisku mogą przebywać tylko osoby zdolne do samoobsługi, z którymi został 
podpisany kontrakt socjalny.  

W końcowej części sprawozdania opisano ważniejsze działania zapewniające funkcjonowanie Ośrodka oraz 
potrzeby na zadania w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu jest pozytywna. Mam też tutaj oświadczenie  
Pani Dyrektor, że projekt tej uchwały nie podlega konsultacji z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.  

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 jednogłośnie.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry  

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 555, tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawcą jest firma BINGO CENTRUM. 

Bardzo proszę o przedstawienie.  

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

„Szanowni Państwo,  

firma BINGO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach złożyła wniosek o wydanie pozytywnej  
opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku PARKHOTELU VIENNA w Bielsku-Białej  
przy ul. Bystrzańskiej 48. W związku z tym przedstawiam projekt uchwały, która pozytywnie opiniuje  
tę lokalizację a dodam tylko, że BINGO CENTRUM uzyskała już pozytywną opinię dla tej lokalizacji w 2015; 
a to wynika właśnie ze względów proceduralnych i wymagań u Ministra Finansów.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ja tylko dodam, że Rada Miejska tylko opiniuje lokalizację, natomiast co do tego gdzie to kasyno będzie 
decyduje Ministerstwo Finansów i tutaj nie jest to naszą kompetencją. 

Nie widzę głosów w sprawie. Dodam, że Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała 
opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 576, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze.  

Jak zapewne Państwo pamiętają, swojego czasu Rada Miejska podjęła uchwałę o uczczeniu ronda  
w Bielsku-Białej im. Ryszarda Dziopaka. Nadzór Prawny Wojewody najpierw wszczął postępowanie, potem 
wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, określając że jest to uchwała niezgodna z ustawą, która mówi  
o propagowaniu komunizmu i systemu totalitarnego.  

Po konsultacji z Panem Prezydentem, jego Klubem, Radnymi, świadkami tamtych czasów, proponujemy 
podjęcie uchwały, która pozwoli nam na odwołanie się od tej decyzji, tak aby Wojewódzki Sąd 
Administracyjny zbadał sprawę. Wydaje się, że tak daleko posunięta interpretacja, poza wszelkimi faktami 
historycznymi, mogłaby doprowadzić do skrzywdzenia pamięci o kimś, kto na to nie zasługuje. (…) Tam  
są jeszcze jakieś formalnoprawne zastrzeżenia, poproszę Pana mecenasa.”. 
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Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

tak jak Pan Przewodniczący powiedział, Rada Miejska stoi w tej chwili przed podjęciem decyzji: albo godzi 
się ze stanowiskiem Wojewody Śląskiego, który stwierdził nieważność uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu im. Ryszarda Dziopaka, albo też podejmuje uchwałę, która jest niezbędnym elementem procedury 
zaskarżenia tego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. 

Szanowni Państwo, tutaj są (…) dwa podstawowe elementy formalnoprawne, na które chciałem zwrócić 
uwagę.  

Pierwszy to taki, że Wojewoda uznał, iż po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej, (…) która  
to opinia została przesłana Wojewodzie Śląskiemu pismem z 22 marca 2017, że «Pan Ryszard Dziopak jest 
osobą symbolizującą represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce, w latach  
1944-1989», bo tylko na takiej podstawie i na takim ustaleniu mógł Wojewoda bazować, stwierdzając 
nieważność i stwierdzając, że Rada Miejska naruszyła prawo nadając taką nazwę. To jest jak gdyby 
pierwszy element, który jest dyskusyjny w tej całej sprawie.  

Drugi element formalnoprawny, który też jest dyskusyjny w tej sprawie, to jest dochowanie przez 
Wojewodę Śląskiego terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepisy prawa dają Wojewodzie  
30 dni na podjęcie decyzji stwierdzającej nieważność. W przypadku wystąpienia o opinię do Instytutu 
Pamięci Narodowej co prawda ten termin ulega zawieszeniu, ale nigdzie w uzasadnieniu Wojewoda  
– wbrew zasadom regulującym tego typu postępowania – nie wskazał elementów, które by pozwalały  
na stwierdzenie, czy ten termin jest naruszony czy też nie. Ta sprawa też powinna być zbadana przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, czy Wojewoda przypadkiem nie naruszył prawa w tym zakresie, 
ponieważ chcę tylko wskazać, że uchwała nasza została przekazana Wojewodzie, w dniu 9 lutego wpłynęła 
do Wojewody, a rozstrzygnięcie nadzorcze wpłynęło do nas 6 kwietnia, a zostało wydane 5 kwietnia 2017. 
Więc to jest jeszcze taki element formalnoprawny, który też wymaga zbadania. 

Natomiast co do kwestii merytorycznej, to ja myślę, że tutaj Pan Pełnomocnik Pan Henryk Juszczyk 
ewentualnie może Państwu [odpowiedzieć] w ewentualnej dyskusji nad tym punktem, w sprawach 
dotyczących uzasadnienia merytorycznego, dlaczego to w naszej ocenie Pan Ryszard Dziopak nie jest 
osobą, o której mowa w tej ustawie.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Wiem, że w tym punkcie chciał zabrać głos również Pan Poseł Jerzy Jachnik. 

Bardzo proszę Panie Pośle.”. 

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

„Proszę Państwa,  

znacie moje stanowisko odnośnie dyrektora Ryszarda Dziopaka, dlatego że go już tutaj przedstawiłem,  
ale chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz – i tutaj zwracam się szczególnie do Radnych 
PiS-u. (…) Wierzcie mi, że sam przede wszystkim głosowałem za tą ustawą – i tam gdzie możemy, gdzie 
cele są istotne, wspieramy Was – ale niestety w tej sytuacji dokonaliście nadużycia. Wykorzystany został 
art. 1 ust. 1 ustawy o propagowaniu komunizmu. Otóż dyrektor Dziopak…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy nie Radni, tylko ewentualnie…”. 

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

„Zgoda, ale Radni złożyli…”. 

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

„Paradoksalnie muszę bronić dobrego imienia wszystkich Radnych.”. 

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

„Zatem ja się dlatego zwracam do Radnych, bo Radni jeszcze mogliby się z tego wniosku wycofać.  
To jest jedna rzecz. I druga rzecz, [na] którą Państwu chciałem zwrócić uwagę…”. 

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

„Przepraszam, bo tu jest kwestia formalna, bo to nie jest wniosek Radnych PiS-u, tylko to jest uchylenie  
w nadzorze Wojewody.”. 

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

„To się zgadza.”. 

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

„Radni być może nie popierali tego wniosku, ale…”. 

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

„Nie popierali tego, tak.”. 

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

„Tak tylko gwoli ścisłości. Już nie przeszkadzam.”. 
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Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie popierali tego wniosku i zwrócili się do Wojewody – i zwrócili się do Wojewody. Proszę Państwa zbyt 
długo żyję na tym świecie, że tępię…”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Panowie Radni zaprzeczają.”. 

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

„…że tępię po prostu nieprawdziwe donosy. I jak się pisze donos to się pod nim podpisuje. I jeśli (…) jeśli 
Urząd Miasta dostaje…”. 

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

„Ale Panie Pośle, czy Pan ma jakieś na to…, bo zbaczamy z merytoryki. Ja tutaj rozumiem…”. 

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

„(…) Myślę, że na następnej Radzie Miasta Państwu przedstawię ten odpis pisma, bo korzystając własnych 
uprawnień…”. 

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

„To wtedy będziemy rozmawiać.”. 

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

„…zwróciłem się o wydanie tego wniosku i o wydanie również opinii IPN-u, bo również żeśmy jej nie 
widzieli. Nie wiem, czy w ogóle Państwo Radni widzieliście tę opinię, bo pisanie w decyzji Wojewody, że…”. 

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

„I teraz przechodzimy do meritum.”. 
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Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…, że Pan dyrektor Dziopak był nomenklaturowym dyrektorem Fabryki Samochodów Małolitrażowych,  
był działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest po prostu nadużyciem i jest nieprawdziwe 
proszę Państwa. Przyjmijmy do wiadomości, że człowiek, który kierował 30-tysięcznym organizmem, bo 
tyle liczyła Fabryka Samochodów Małolitrażowych, który bronił cały czas dyrekcji, żeby była w Bielsku,  
a nie w Tychach – bo były zakusy również na to – gdyby ta fabryka się nie rozbudowała, to dzisiaj Bielsko 
byłoby grajdołem. Zatem nie mieszajmy działanie totalitarnego systemu i ludzi, którzy działali  
na niekorzyść obywateli, z normalnym menadżerem. Bo Państwo tu, jak tu jest w decyzji Wojewody  
– jest jakby odwrócona rola – czyli: dyrektor Dziopak był dyrektorem, dlatego że był nomenklaturowym 
dyrektorem. To jest zupełną pomyłką. Otóż dyrektor Dziopak był dyrektorem z powodu swojej wiedzy 
i od czasu WSM-u jeszcze – kiedy WSM zajmował się budową pomp, kiedy po cichu projektowano  
i robiono próby z samochodem Syrena, który potem przejęto do Warszawy – w którego głowie była cały 
czas myśl budowy licencyjnego samochodu po to żeby technologia i po to żeby przemysł w województwie 

bielskim poszedł do przodu. Dzisiaj Państwo go uważacie czy tam Wojewoda na wniosek, że to jest 
nomenklaturowy dyrektor. Ja naprawdę z całym szacunkiem i z całą przyjaźnią do PiS-u, nie nadużywajcie 
ustaw, za którymi głosowaliśmy z przekonaniem, bo ja też za tą ustawą głosowałem. Zatem namawiam 
Państwa do tego, żebyście w sposób jednomyślny poprali uchwałę, która skieruje tę sprawę na drogę 
sądową. Ja tylko powiem, że osobiście wystąpiłem do Prezesa IPN-u dra Szarka, bo przecież on jest 
mieszkańcem Czechowic, więc zna tą sytuację z tych czasów również w Bielsku. Taka sama, podobna 
sytuacja była w Nysie z dyrektorem samochodów i tam również Pan Poseł Janusz Sanocki w tej sprawie się 
zwrócił i też czekamy na odpowiedź. Zatem jak ją dostaniemy to zapewne tutaj na sesji do tego tematu 
wrócę. Zatem jeszcze raz apeluję szczególnie do Państwa, do Radnych z PiS-u. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Pośle. 

Pan Przewodniczący Matyja.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowny Panie Pośle,  

więc chciałbym się odnieść do tej pierwszej części, od której Pan zaczął swoją wypowiedź. To jest 
oczywista nieprawda, którą Pan pozwolił sobie tutaj powiedzieć. Ani my nie byliśmy Panie Pośle 
inicjatorami tego projektu uchwały, ani też nie donosiliśmy, ani w żaden inny sposób nie powodowaliśmy 
żeby Wojewoda taką decyzję, a nie inną podjął. To jest oczywiście postępowanie administracyjne, w tym 
postępowaniu jesteśmy, uczestniczymy, jesteśmy na etapie pisania skargi do NSA, ale proszę nas nie 
mieszać, bo z moich informacji wynika jednoznacznie, że żaden z nas, Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Bielska-Białej, nie uczestniczył w tym procesie, a tym bardziej proszę nas nie posądzać o jakiekolwiek 
donosicielstwo do Wojewody. I tyle.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Szanowni Państwo dodam…  

Pan Henryk Juszczyk. Bardzo proszę.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

ja nic więcej nie mam do dodania. To, co mówiłem na ostatniej sesji, sprawdzam kandydatów  
na ewentualnych patronów naszych ulic, placów pod względem, czy działali jako TW – tajni 
współpracownicy. I tutaj karta Ryszarda Dziopaka jest czysta. Natomiast oprócz tych merytorycznych 
spraw, o których mówił Pan mecenas Biel, to w rozstrzygnięciu nadzorczym, w stwierdzeniu nieważności, 
w uzasadnieniu jest ewidentny błąd, przekłamanie wynikające może z niedoinformowania pracowników 
Pana Wojewody. «Ryszard Dziopak» – na drugiej stronie uzasadnienia – «został odwołany na skutek 
protestów robotniczych w 1985 roku». I to stwierdzam, że jest to nieprawdą. Ten zarzut jest nieprawdziwy 
– to nie załoga wystąpiła o to żeby Ryszard Dziopak nie był dyrektorem fabryki. Więc proszę tą sprawę też 
ewentualnie – jeśli Państwo przegłosujecie tą uchwałę, że będziemy się procesować z Wojewodą –  
w uzasadnieniu w jakiś sposób podnieść. Są na to świadkowie, ja już tutaj wymieniłem nazwisko Pana 
Henryka Urbana, który był współzałożycielem związków w fabryce, może o tym poświadczyć i to są pewne 

dokumenty. Myślę, że również trzeba sięgnąć do archiwum wystąpień sejmowych. Rozmawiałem gdzieś 
przed miesiącem z byłym posłem ówczesnej ziemi bielskiej, członkiem Stronnictwa Demokratycznego  
z Panem posłem Tarnawą, już dość leciwym Panem, spotkałem się i mówił, że pamięta wystąpienie 
Ryszarda Dziopaka na I posiedzeniu w stanie wojennym w Sejmie, gdzie mocno skrytykował i stan 
wojenny, i w obronie związków zawodowych. Skutkowało to tym, że próbowali mu potem towarzysze 
partyjni zrobić proces gospodarczy, który się ciągnął przez trzy lata, ale wyszedł z tego obronną ręką, już 
nie jako dyrektor, bo został odwołany. Tyle mam do dodania w tej sprawie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała ten projekt.  

Szanowni Państwo czas na głosowanie. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 19 porządku obrad, tj. Druk Nr 569: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

Minister (…) Rolnictwa i Rozwoju Wsi (…) wystąpił do Prezydenta Miasta z propozycją przejęcia  
do prowadzenia Zespołu Szkół Ogrodniczych. I po kilku miesiącach przygotowań i analiz, w czasie których 
odbyła się także wizytacja przedstawicieli Ministerstwa w Zespole Szkół Ogrodniczych, po ustaleniu 
wstępnych zasad ewentualnego przekazania do prowadzenia – zgodnie z procedurą, która obowiązuje  
w takich sytuacjach Ministra Rolnictwa, ponieważ Zespół Szkół Ogrodniczych jest jedną z 50 szkół 
przejmowanych czy planowanych do przejęcia przez Ministra (pozostały trzy ostatnie, w tym także  
ta nasza, z naszego miasta) – przygotowaliśmy i przedstawiamy Państwu dwa projekty uchwał. Jeden 
dotyczący zgody na przekazanie tego Zespołu Szkół czy tych szkół tworzących Zespół i drugi  
– na przekazaniu mienia, w ramach którego szkoła ta funkcjonuje.  

Te dwie uchwały, jeśliby zyskały Państwa akceptację, otworzyłyby drogę do dalszych rozmów i podpisania 
porozumienia, na mocy którego ta szkoła z dniem 1 stycznia 2018 roku stałaby się szkołą prowadzoną 

przez Ministra. W czasie tych rozmów i analiz, o których wspominałem, także uzyskano stanowisko 
środowiska szkoły, Rady Pedagogicznej, która akceptuje taką propozycję przekazania. Porozumienie określi 
dokładnie wszystkie warunki przekazania do prowadzania szkoły. Ta uchwała, o której w tej chwili mówię, 
to jest uchwała, która pozwala rozpocząć całą procedurę, czyli wyraża zgodę na przekazanie docelowo  
tej szkoły do prowadzenia Ministrowi. I za chwilę, jeżeli ta uchwała zyska Państwa akceptację, druga 
uchwała dotycząca mienia szkoły.  

Tyle Panie Przewodniczący.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną. Mamy oświadczenie, że projekt tej uchwały  
nie podlega konsultacjom społecznym. 

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. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jestem za.”. 

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

„Tak Panie Przewodniczący.  

Do protokołu: Pan Przewodniczący Ryszka również jest „za”, chociaż nie widać tego na tablicy głosowań. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.4.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 25 kwietnia 2017 roku 

 
 

Strona 40 z 60 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach 
powiatu Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do wspomnianego, kolejnego już punktu 20, Druk 575, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę – Wydział się zmienia, bo dotyczy to mienia gminnego, więc bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

projekt uchwały dotyczy trzech działek, które – jeśli Państwo wyrażą zgodę – zostaną przekazane na rzecz 
Skarbu Państwa w drodze darowizny, oczywiście z warunkiem, że nieruchomości te będą przeznaczone  
i wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem zadań związanych ze szkolnictwem.  

Myślę, że to wszystko. Dziękuję.”. 

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

„Jasne.  

Dodam, że (…) Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Edukacji i Kultury 
wydały 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…. Pani Grażyna Nalepa była za – tak? Bo też się coś nie wyświetliło.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„W takim razie jednogłośnie. Nie nacisnęło się. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/879/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku  
przy ul. Komorowickiej 21 w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk Nr 556, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku  
przy ul. Komorowickiej 21 w drodze przetargu.  

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy uchylenia podjętej wcześniej uchwały, w której podjęta została decyzja  
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu. Ponieważ ogłaszane były przetargi na tą nieruchomość, 
które nie dały rezultatu – wiemy jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości – te lokale są, że tak powiem 
trudne do zbycia, aby nie ulegały dalszej degradacji jako pustostany prosimy o podjęcie przez Radę 
uchwały o uchyleniu tej uchwały wcześniejszej.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Komisja branżowa wydała opinię pozytywną – Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23 porządku obrad, Druk Nr 563, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej 
w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ten i następny projekt uchwały dotyczy ustalenia innej stopy procentowej do niespłaconej części zapłaty. 
Wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy to do kompetencji rady gminy. Proponujemy 
wyrażenie zgody na zastosowanie 2,5-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski do niespłaconej ceny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną, jak również taką samą 
opinię wydała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek _ stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu 24, Druk 564 – podobne brzmienie. Tym razem zastosowanie do rozłożonej  
na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rynek _ stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

jest to analogiczna sytuacja jak przy poprzednim projekcie uchwały, w związku z powyższym bardzo 
proszę o jej podjęcie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Tak jak i poprzednio obydwie Komisje branżowe wydały opinie pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/322/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne Przedmieście, położonej  
w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działki 
1064 i 130/4 przy ulicy J. Słowackiego __  

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

„Punkt numer 25, Druk 565, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z 28 grudnia 
2011 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
Bielsko-Biała ozn. jako działka 183/1 obręb 56 Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Słowackiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działki 1064 i 130/4 przy ulicy  
J. Słowackiego __.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w związku z realizacją 
roszczenia z art. 209a. Zmiana jest konieczna, wcześniej podjętej uchwały, dlatego że w uchwale  
w 2011 roku wymienione były konkretne osoby, na rzecz których zbywane były te udziały. Ponieważ  
w międzyczasie właściciel jednego z lokalu zbył go, w związku z powyższym zaistniała konieczność 
dokonania tej zmiany.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 904/4, położonej  
przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 29, Druk Nr 570, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 904/4, położonej przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze 
bezprzetargowej.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały – tak jak Pan Przewodniczący przekazał – dotyczy bezprzetargowego zbycia udziału 
stanowiącego własność Gminy w nieruchomości. Mówimy oczywiście o udziale w niewydzielonych 
częściach, jest to tryb bezprzetargowy. Celem tego zbycia jest wyjście ze współwłasności nieruchomości.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/4 części nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Nad Potokiem __, na rzecz 
współwłaścicielki nieruchomości, w drodze bezprzetargowej 

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

„Przechodzimy do punktu 30, Druk 571, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
[udziału] 1/4 części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej  
przy ul. Nad Potokiem ___, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, w drodze bezprzetargowej. 

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

„Szanowni Państwo,  

tutaj jest analogiczna sytuacja jak w (…) poprzednim projekcie uchwały, chodzi o wyjście  
ze współwłasności. Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości w udziale 1/4 w niewydzielonych 
częściach. To jest nieruchomość, na której usytuowany jest budynek mieszkalny. W związku z tym,  
że 3/4 udziału w tej nieruchomości jest w rękach prywatnych, jeden z właścicieli wyraził wolę nabycia 
udziału stanowiącego własność Gminy, w związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 1426/4, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Wita Stwosza __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1261 

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

„Przechodzimy do punktu 31, Druk Nr 572: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 
1426/4, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Wita Stwosza __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1261. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy realizacji roszczenia w trybie art. 209a o gospodarce nieruchomościami,  
tj. zbycie działki wokół budynku na rzecz właścicieli lokali usytuowanych w tym budynku i jednocześnie 
współużytkowników wieczystych gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony. Oczywiście wszyscy 
właściciele lokali wyrazili wolę nabycia, w związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (…) jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 32, Druk 574 – wersja II: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej przy 
ul. Lipnickiej. Jest to działka o powierzchni 518 m2, zgodnie (…) ze studium przeznaczona pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej swego czasu 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.”. 

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

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

„Informuję, że uchwała została podjęta. 

Dziękuję Pani Naczelnik.”. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, 
Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej 

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

„Przechodzimy do kolejnej sekcji uchwał, do punktu 33, Druk Nr 557, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Kamiński.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w Olszówce Górnej.  

Zmiana planu jest skutkiem uwzględnienia wniosku o zmianę planu jednego z mieszkańców,  
ma doprowadzić do tego, że… – proszę o dokładny rysunek Pana projektanta, dobrze. Czyli tutaj5,  
tę jednostkę KDD-09 i MN-24 zostaną one połączone, w konsekwencji czego gmina nie będzie musiała 
realizować tego kawałka drogi publicznej. Natomiast – na tym terenie6 

– tak naprawdę teren, który jest 
wyznaczony w planie jako pod drogę, stanowi dzisiaj ogród dla terenu tego MN-24 i te dwie jednostki 
scalimy w jedną. A dostęp do tego terenu, do drogi, jest tutaj ulicą, przedłużeniem ulicy – tutaj7.  
To jest ulica (…) – Kaktusowa idzie nad tym – Różana, tak.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna, ale w tej ważnej sprawie 

chciał zabrać głos Pan Przewodniczący Roman Matyja.  

Bardzo proszę.”. 

 

                                                           
5 Slajd. 
6
 Slajd. 

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

„Panie Prezydencie mam kilka pytań.  

Pierwsze pytanie, kiedy został złożony wniosek dotyczący zmiany sposobu zagospodarowania tego terenu  
i czy był rozpatrywany przez merytoryczną Komisję? Jaka jest opinia tej merytorycznej Komisji?”. 

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

„Wniosek był złożony w 2014 roku. Numer wniosku to 38/14. Ale teraz nie odpowiem, chyba  
że Pan projektant ma dokładną datę złożenia wniosku.”. 

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

„Ma to znaczenie jakieś?”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in.: 

„Ma znaczenie…”. 

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

„Tak, właśnie przed chwilą o tym powiedziałem, przed Pana wystąpieniem.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

 „Czyli mamy odpowiedź. 

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

„Zadziałał. 

Przy 1 głosie sprzeciwu, uchwała została przyjęta.”. 

 
Ad 33a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz 
na zachód od ul. Grawerskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33a, wprowadzonego dzisiaj, Druk Nr 580, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Tutaj proszę o merytoryczne przedstawienie informacji przez Pana Jacka Biela, bo tutaj jest temat czysto 
proceduralny.”. 

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

„To jakaś ciekawostka, ale bardzo proszę Panie mecenasie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

w tym przypadku mieliśmy również do czynienia, mamy do czynienia z interwencją organu nadzoru, czyli 
Wojewody Śląskiego, który poinformował Biuro Rady Miejskiej i gminę Bielsko o tym, że wszczyna 
postępowanie nadzorcze w kierunku uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.  

Po analizie – w takim mały zespole – tych zarzutów, jakie zostały już zawarte wstępnie w tym piśmie 
wszczynającym procedurę nadzorczą, doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku te zarzuty Wojewody  
są zasadne. I aby nie (…) przedłużać w czasie procedury związanej z możliwością podjęcia prac nad tym 
planem, zaproponowaliśmy – generalnie jako formalnoprawne najlepsze rozwiązanie – to, aby uchylić  
tą poprzednią, żeby Państwo zechcieli uchylić tą poprzednią uchwałę a jednocześnie podjąć tą uchwałę, 
którą macie Państwo w Druku przed sobą, czyli w tym Druku wprowadzonym na dzisiejszą sesję.  

Różnica jaka tam jest, to jest kwestia, Szanowni Państwo, słów. Otóż Wojewoda bardzo ściśle przeczytał 
ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie przepis prawa mówi o tym, że jeżeli podejmuje się 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, to podejmuje się ją po to, żeby ta uchwała dopiero 
określiła te prace, które w wyniku tej uchwały zostaną podjęte, określiły cele jakie będą, podstawowe cele 
jakie mają być w przyszłości spełnione. Natomiast tutaj w tytule uchwały tej poprzedniej już trochę  
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ten cel – poprzez wskazanie terenów zielonych – został wskazany i to się Panu Wojewodzie nie podobało.  
W związku z tym proponujemy, aby (…) tą drobną zmianę zrobić i ponownie podjąć uchwałę, uchylając 
poprzednią.”. 

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

„Mam tylko jedno pytanie, czyli nie musimy podejmować uchwały o uchyleniu tej poprzedniej?”. 

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

„Znaczy ta uchwała uchyla jednocześnie (…) tą uchwałę, która jest…”. 

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

„Czyli to wynika z treści – tak?”. 

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

„Tak, to wynika z treści.”. 

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

„Dobrze. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ta uchwała, projekt uchwały nie był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej.”. 

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

„Tak, to się zgadza.”. 

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

„Dosłownie dostałam dzisiaj do skrytki albo wczoraj. 

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

„Tak Pani Radna. 

To ja tutaj obronię trochę urząd Pana Prezydenta. Ponieważ tutaj czas gra rolę, żeby nie wchodzić  
w procedurę właśnie nadzorczą, żeby ubiec i wyjść naprzeciw oczekiwaniom Wojewody, które uznano  
za słuszne – tak to prawda, uchwała ta nie była przedmiotem obrad Komisji, co nigdy nie przeszkadza,  
aby sesja mogła taką uchwałę podjąć; i to się czasem zdarza. Oczywiście tu zgadzam się z Panią,  
bo z tonu Pani głosu rozumiem, że wolałaby Pani najpierw żeby Komisja się tym zajęła a potem sesja,  
co jest naturalną kolejnością. To tyle tytułem omówienia. 

Nie widzę głosów w sprawie – dziękujemy za przedstawienie projektu uchwały – 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 34 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę o (…) zgłaszanie się do głosu.  

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie,  

ja takie dwie króciutkie sprawy. 

Wróciła na ostatnim spotkaniu na Radzie Osiedla Aleksandrowice sprawa potoku Mireckiego. (…) Widzą,  
że działania są podjęte przez Wydział Ochrony Środowiska – bodajże nasz – i ten potok jest czyszczony 
dwa razy w roku. Proszą żeby to było częściej, bo jednak tamto zaśmiecenie jest bardzo duże i niefajnie  
to wygląda. Takie zgłoszenie mam. 

I druga sprawa, sprawa związana z placykiem – takim którym doposażaliśmy przez ostatnie dwa lata – 
placyk zabaw przy ulicy Olszówka koło kortów. Dziękujemy za to, że to już jest wszystko wykończone. 
Zostały tam postawione dwa urządzenia ruchowe dla osób, które tam przebywają z dziećmi, ale jest 
prośba, czy byłaby możliwość takiego ogrodzenia jakimś niewysokim płotkiem. Dlaczego? Dlatego że tam 

są dzieci, a przebiega tam też ścieżka rowerowa. Bardzo często te dzieci wybiegają, prawie że pod koła 
rowerzystów i jest taka prośba do rozważenia, czy można byłoby o taką sprawę wnioskować. Tyle z mojej 
strony. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej za ten głos. 

A teraz bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje w Bielsku-Białej, istnieje około 20 lat. Zajmuje się, jak wiadomo, 
edukacją oraz kulturą na rzecz osób starszych; z reguły to są osoby starsze, które w tym uczestniczą. 
Utrzymuje się przede wszystkim ze swoich składek. Korzysta podczas tych działalności (…) tutaj  
z placówek podległych Urzędowi Miasta – wymienię kilka – m.in. Liceum Ogólne im. Kopernika, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych  
i Handlowych, V Liceum Ogólnokształcące oraz z placówek kultury jak Kubiszówka czy Dom Kultury 
Włókniarz. Kilka osób do mnie zwróciło się z prośbą, iżby Pan Prezydent rozważył możliwość pomocy albo 
też wsparcia tej organizacji, tej działalności, a wsparcie polegałoby na tym, żeby maksymalnie obniżyć  
– jeżeli to jest w ogóle możliwe – albo za symboliczną złotówkę ta organizacja, ta instytucja mogła 
korzystać z naszych obiektów. Ja rozumiem, że za darmo pewnie nie wolno, bo ustawa o finansach 
publicznych nam tego zabrania, ale jest to ogromna prośba; rzesze tych ludzi, którzy uczestniczą, 
ponieważ ich kondycja finansowa jest słaba, a rocznie wydają około 20 tys. na wynajem tych 
pomieszczeń. I proszę wszystkich – Pana Przewodniczącego i wszystkich Państwa Radnych – żebyście 
wsparli nas w tych działaniach, szczególnie Pana Prezydenta, bo instytucja jest ważna i poważna, i bardzo 
potrzebna, a dla nas 20 tys. w skali roku przy budżecie miliarda złotych nie jest aż tak dużą kwotą.  

I mam prośbę również do Pana Przewodniczącego Jarosława Klimaszewskiego żeby użył swoich możliwości 
wsparcia.”. 

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

„Mam wspomóc z własnych prywatnych środków – tak?”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Aha. To oczywiście też jest możliwe, tak.  

To źle to zrozumiałem.  

Dziękuję za ten głos Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

sprawa pierwsza dotyczy przystanku i kiosku przy Żwirki i Wigury. 21 stycznia, wypadek który tam miał 
miejsce, spowodował że ten kiosk jest uszkodzony. Myślę, że na etapie, kiedy była mocna dyskusja  
w mieście, czy te kioski nie są za drogie i Miasto postawiło te kioski, przez trzy miesiące nie mamy jakby 
efektu tego (…) i nie wiedzą mieszkańcy, że ten kiosk jest już w dzierżawie, ale właściciel, dzierżawca nie 
zrobił nic i ten kiosk naprawdę jest w stanie wskazującym, że jest zaniedbany. Dlatego moje pytanie jest, 
czy…”.  

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…dzierżawca zwrócił się do Miasta o jakąś pomoc prawną chociażby i czy ten temat…”. 

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

„Panie Przewodniczący Matyja, jak Pan mówił to Pan Szczepan Panu nie przeszkadzał. 

Bardzo proszę.”. 

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

„…zostanie w jakiś sposób rozstrzygnięty. 

Druga sprawa dotyczy… – myślę, że też było dzisiaj dużo dyskusji o ładzie przestrzennym, ale ja się też 
odwołam do już wcześniejszych spraw, [na] które zwracałem uwagę, dwóch przyczep z banerami, 
postanowione w miejscach: przy ulicy Warszawskiej (to jest naprzeciw Szkoły Budowlanej i ta przyczepa 
stoi dosłownie w połowie na chodniku i myślę, że tutaj służby powinny w jakiś sposób zareagować),  
a druga stoi przy ulicy Żywieckiej i Lenartowicza. 

I trzecia [sprawa] to już dotyczy dzielnicy mojej. Chodzi mi o pomoc tutaj MZD…”. 

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

„Dzielnicy miasta.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzielnicy miasta. Dojazd do (…) Przedszkola nr 36. Na wiosnę rzeczywiście jest teren podmokły. Koleiny  
i rozjechany teren nie świadczy najlepiej, bo to jest ulica dojazdowa do ulicy Górskiej. Tak że bardzo bym 
prosił o pomoc w tym, żeby – podsypanie kamienia czy kory asfaltowej – to naprawić. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz Pan Radny Marcin Lisiński – bardzo proszę.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Z mojej strony dwie prośby. 

Jeżeli chodzi o osiedle Beskidzkie to prośba tutaj mieszkańców o uprzątnięcie po zimie „Zielonego 
zakątka”, który tam w Budżecie Obywatelskim był zrealizowany i tam troszkę drobnych napraw.  
I o to mieszkańcy proszą. 

Druga sprawa dotyczy porzuconych samochodów również na tym osiedlu. Było to zgłaszane na zebraniu 
sprawozdawczym i prosilibyśmy też o pomoc właśnie w usunięciu tych samochodów, które zalegają często 
na parkingach. Pewnie dotyczy to również pozostałych osiedli i całego miasta. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

chodzi o dyżury – w okresie wakacji – przedszkolne. Na osiedlu zarówno Złote Łany, jak i w Leszczynach 
jest czynnych 6 przedszkoli. W okresie wakacji będą czynne dwa – jedno w lipcu i drugie przedszkole  
w sierpniu – reszta przedszkoli jest przez cały okres wakacji w remoncie. I najgorsza jest sprawa  
z Przedszkolem Integracyjnym nr 2 przy ulicy Łagodnej, które jest czynne w lipcu, gdzie (…) rodzice  
– ponieważ od 2 maja zapisy się rozpoczynają – już są zaniepokojeni, bo na pewno będą miały 
pierwszeństwo dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 1, bo to są przedszkola, które spełniają odpowiednie 
warunki dla tych dzieci. I w razie jak braknie miejsc, czy nie można by jeszcze jakiegoś dodatkowego 
uruchomić miejsca?; bo na takie duże osiedle jednak, tylko jedno przedszkole na jeden miesiąc, to jest 
duże utrudnienie, a szczególnie że nie będzie integracyjnego drugiego, więc dla tych dzieci, gdzie mają 
trudności, na pewno to będzie dużym kłopotem. Proszę to rozważyć.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Pani dr Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ja mam takie jedno pytanie. Na jakim etapie jest – do Wydziału Gospodarki Miejskiej – w Mikuszowicach 
Krakowskich z Budżetu Obywatelskiego zrealizowany plac zabaw za Domem Kultury; i tu Radni z mojej 
dzielnicy już zgłaszali ten problem w kwestii odbioru technicznego. Ja tam byłam ostatnio, (…) fajnie jest 
to zagospodarowane, natomiast teren jest podmokły, nie wiem czy dzieci bezpiecznie mogą korzystać  
z tego placu zabaw. Chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie teraz jest odbiór techniczny tej inwestycji. 

I drugie (…). Korzystając z tego, że jestem przy głosie – zawsze kiedy mam taką możliwość będę o tym 
mówić – znaczy był dzisiaj temat szczepień poruszany w sprawozdaniu. Ponieważ nasza Komisja ostatnio 
zapoznała się z materiałem, najnowszym materiałem i wytycznymi medycznymi dotyczącymi kalendarza 
szczepień w Polsce i w Europie, jeszcze nie tak źle to u nas wygląda, bo jest 97% wyszczepialności dzieci, 
natomiast do wszystkich Radnych, którzy działają w swoich lokalnych środowiskach, zwracam się teraz  
z apelem żeby propagować te szczepienia, ponieważ ruchy antyszczepionkowe (…) bez jakiejś solidnej 
wiedzy medycznej działają tu na niekorzyść szczepienia dzieci w naszym kraju, co nie jest potwierdzone 
żadnymi danymi medycznymi na ten temat. Tak że ja dziękuję bardzo za głos.”. 

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

„Dziękujemy i dołączam się do apelu Pani Przewodniczącej Komisji Zdrowia. 

Bardzo proszę, podejrzewam temat, ale zobaczymy – bardzo proszę Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Nie temat, a trzy tematy drogowe (…). Trzy zgłoszone przez mieszkańców.”. 

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

„Można na Pana liczyć.”. 

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

„Tak. Wszystkie trzy zgłoszone przez mieszkańców.  

Otrzymałem SMS-a w sprawie skrzyżowania ulicy Janowickiej z ulicą 13 Zakrętów. Po wyjaśnieniach 
okazuje się, że zdaniem tych zgłaszających dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. Jest dość wąski 
wyjazd z ulicy 13 Zakrętów, w związku z tym samochody wyjeżdżające z tej ulicy i skręcające w prawo 
zajeżdżają poza oś jezdni, co może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.  
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I druga sprawa – przeciwny kierunek ruchu. Samochody skręcające w lewo z Janowickiej zajeżdżają  
na zjazd z jezdni, ulicy 13 Zakrętów, do posesji położonej tam w narożu i tam podobno już się 
pozałamywała nawierzchnia; wypada ją naprawić, zdaniem wnioskodawców.  

Drugi temat. Co najmniej kilka osób zgłaszało mi uwagi dotyczące pracy sygnalizacji świetlnej  
na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicami Kwiatkowskiego, Sarni Stok. Sprawdziłem i to się potwierdza. 
Moje spostrzeżenia potwierdzają tamte wnioski. Chodzi głównie o skręt w lewo z ulicy Kwiatkowskiego  
w kierunku centrum miasta. Mniej więcej – przynajmniej ja spotkałem taką sytuację – około wpół  
do dwunastej kilka dni temu, bardzo krótki czas sygnału zielonego, który w zasadzie (…) pozwolił tylko  
na wjazd dwóch samochodów na skrzyżowanie, a kolejne dwa już wjeżdżały na sygnale żółtym, a ostatni 
na czerwonym. Bardzo bym prosił o sprawdzenie programu pracy…”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Wypowiedź nieczytelna. 

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

„…tej sygnalizacji.”. 

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

„Przepraszam, proszę kontynuować.”. 

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

„I trzeci temat – ulica Hałcnowska, podobno wysokość budynku numer 120, jazda zgodna z kierunkiem 
wzrostu numerów posesji. Za potokiem Kromparek, tuż za (…) zakrętem w lewo, w poboczu znajduje  
się dość duże drzewo, które zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami.  

Bardzo proszę o sprawdzenie tego i ewentualnie wycięcie tego drzewa. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Na koniec pozwolę sobie ja jeszcze poruszyć jedną sprawę. Dotarła do mnie informacja i po pierwsze 

poproszę o jej potwierdzenie lub zaprzeczenie, a jeżeli ona jest prawdziwa to o wyjaśnienie  
teraz lub później. W ramach środków z PFRON-u Miasto dofinansowuje dostosowanie otoczenia do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i jeżeli mam dobre informacje, to ustawa dopuszcza poziom tego dofinansowania  
na poziomie 95%, dając gminie możliwość regulacji. I z tych informacji co mam – one nie są potwierdzone 
– w naszym mieście jest to 80%, a w okolicznych samorządach jest to 95%, czyli tyle, ile umożliwia 
ustawa. I czy tak jest – to jest pierwsze pytanie. A drugie, a dlaczego tak jest, skoro w innych 
samorządach… – bo może jest jakieś uzasadnienie, którego nie znam. To tyle.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

jak Państwo widzieli, wszystkie te pytania, zapytania i te wnioski zostały co najmniej skrzętnie 
odnotowane, ale teraz chciałem udzielić odpowiedzi na tych kilka przynajmniej, na które można w tej 
chwili udzielić odpowiedzi. 

Jeżeli chodzi o wnioski Pani Piegzik-Izydorczyk to oczywiście tam przy tym ogrodzeniu trzeba zwiększyć 
bezpieczeństwo. To jest sprawa jakby oczywista i to GM powinno w jakimś przewidywalnym czasie 
wykonać.  

Sprzątanie. Oczywiście sprzątać trzeba, to nie może tak być. Ktoś, kto jest właścicielem powinien czuć się 
odpowiedzialny za to co się dzieje. 

Pan Radny Roman Matyja – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Więc nie ma do kogo, co apelować, ponieważ 
Prezydent Miasta Jacek Krywult – nie wiem, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu – udzielił kolejnej 
obniżki stawek czynszowych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprzednia była w roku poprzednim.  
Tak że tutaj mamy ten sygnał, wiemy o tym i na tyle na ile można, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem,  
to pomagamy. Teraz jest kolejna radykalna obniżka stawki czynszowej.  

Kolega Szczepan Wojtasik. Tu o kiosku to ja bym potem prosił Kolegę Henryka Juszczyka. 

Radny Lisiński – porzucone samochody. To jest ogromny problem, to nie dotyczy tylko tej Rady Osiedla, 
zresztą jak Pan Radny sam zauważył, to jest problem, z którym borykają się wszystkie miasta większe  
co najmniej i każda sprawa jest inna, jest indywidualna (czy on ma tablice rejestracyjne czy nie ma tablicy 
rejestracyjnej, czy jest właściciel czy nie jest właściciel), ale oczywiście tutaj pełną wiedzę ma Straż 
Miejska w tym zakresie. I na pewno ten sygnał z Rady Osiedla trafił do Straży Miejskiej i Straż Miejska jest 
w stanie podjąć zgodne z prawem działania. 

Pani Grażyna Nalepa – przedszkola i dyżury. Tutaj potem Pan Dyrektor Janusz Kaps odpowie o tej sytuacji 
na Złotych Łanach. 

Pan Radny Szafarczyk – to tu widziałem, bo wyraźnie spojrzałem do tyłu, Pan Dyrektor Waluś bardzo 
skrzętnie to notował. 

I na odpowiedź dla (…) Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego to też przedstawiciel pomocy społecznej. 

Ja bym prosił, gdyby może Henryk Juszczyk, potem Pan Dyrektor Kaps i pomoc społeczna.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Więc procedura wygląda następująco. Po wybudowaniu przystanku i kiosku, kioski są przekazywane  
do Mienia Gminnego i Mienie Gminne organizuje przetarg na prowadzenie. Tu w tym wypadku zwróciliśmy 
się do Mienia Gminnego żeby skontrolować jak spisana jest umowa z tym podmiotem gospodarczym, który 
wygrał ten przetarg na Żwirki i Wigury, bo to jest bardzo niepokojące, że od kilku miesięcy w ogóle nie 
otworzył tego kiosku ten podmiot. Z tego, co wiem, jest korespondencja i Pani Naczelnik wystosowała 
odpowiednie pismo, być może nawet rozwiązujące umowę z tym podmiotem. 

Dziękuję.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

kwestia dyżurów wynika z trzech okoliczności. Po pierwsze z oczywistego mniejszego zainteresowania 
rodziców w czasie wakacji, ale też z koniecznych urlopów dla pracowników i z tego planu remontowego. 
Ale ustalamy to w bardzo ścisłej relacji z dyrektorami, wykorzystując właśnie wieloletnie doświadczenia  
w tym obszarze, jak w danych dzielnicach potencjalne obciążenie następuje. Nie mieliśmy tutaj sygnałów 
ze strony dyrektorów, że rodzice są zaniepokojeni taką sytuacją, więc sprawdzę to i dopilnujemy żeby 
zaniepokojenie się zmniejszyło albo zniknęło.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Ad vocem Pani Radna Grażyna Nalepa, jeśli Pan Dyrektor pozwoli.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja na wniosek interwencji rodziców, którzy są zaniepokojeni. Szczególnie boją się, że pierwszeństwo  
w przedszkolu, ponieważ w lipcu jest tylko czynne to przedszkole integracyjne i dzieci z innych przedszkoli 
nie będą, bo na pewno będą miały pierwszeństwo dzieci z przedszkoli integracyjnych, będą miały może 
trudności ze znalezieniem tam miejsca. A w sierpniu w ogóle żadne integracyjne przedszkole nie będzie 
czynne w tym rejonie; bo jeśli chodzi o Przedszkole Integracyjne nr 2 w sierpniu ma urlop, natomiast 
Przedszkole Integracyjne nr 1 w ogóle cały czas jest remont. Czyli nie wiem gdzie te dzieci z Przedszkola 
Integracyjnego, jeśli będą korzystały, będą mogły być, przebywać w tym czasie, bo jest tylko czynne 
przedszkole na ulicy Jutrzenki. (…) Czy jest to zapewnione, że w razie większej ilości zgłoszeń będzie 
można jeszcze korzystać? (…) Rodzice są zaniepokojeni, dlatego się zwrócili do mnie w tej sprawie.”. 

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

„Pani Radna, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

właśnie dlatego pracujemy nad pedagogizacją (…) rodziców, ponieważ łatwiej byłoby gdyby taki problem 
zgłaszali wprost dyrektorowi; bo kiedy my pytamy o to jakie są zgłoszenia, otrzymuję informację, że nie 
ma, a rodzice zgłaszają Pani Radnej. Dlatego skonfrontuję te informacje z tym, co mam od dyrektorów. 
Natomiast kwestia jest taka, że ta płynność jest zależna właśnie od zgłoszeń. Dlatego taki wczesny termin 
zgłaszania, majowy, chociaż część rodziców też jest niezadowolona, bo nie wszyscy jeszcze plany swoje 

wakacyjne mogą określać, ale to nam pozwala z takim wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę 
miejsc. I w tym przypadku sądzę, że też tak samo będzie. Natomiast charakter przedszkola i dziecko 
specjalnej troski nie utrudnia opieki nad nim (…) w innej placówce. Tak że nie musi się to odbywać  
w przedszkolu, które jest integracyjne w sensie nazwy.”. 

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

„Dziękuję Panie Dyrektorze.  

Myślę, że nas Pan uspokoił, znaczy mnie i Panią Radną i wszystkich przy okazji. 

Bardzo proszę następny temat.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeżeli chodzi o te środki z PFRON-u, więc ustawa dopuszcza dofinansowanie właśnie do 95%, natomiast 
nasza Gmina dopłaca 80% i do sprzętu rehabilitacyjnego, i do barier, i 60% organizacjom pozarządowym 
do sportu, kultury, turystyki. To wynika z małych środków jakie PFRON przekazuje nam na zadania.  
I w związku z tym, żeby większa liczba osób mogła skorzystać z dofinansowania, dlatego obniżyliśmy,  
bo można to zrobić…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli te środki jakby maleją w ostatnim czasie?”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Maleją, a w tym roku żeśmy dostali jeszcze mniej, bodajże 2 600 000 – jak dobrze pamiętam –  
w porównaniu do 2015 roku, czyli prawie o milion mniej.”. 

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

„Czyli rozumiem, że tą decyzję kto podejmuje? Ta Rada…”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak, zawsze to jest jeszcze konsultowane z Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, powiatową u nas.”. 

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

„Jasne. Czyli istotą…”. 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ostatecznie uchwala Rada.”. 

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

„Uchwała Rady – okej. Czyli decyzja jest taka, dlatego żeby pomóc większej ilości osób w minimalnie 
mniejszym zakresie. Brzmi dobrze. 

Dziękuję.”. 

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

„I jeszcze to pytanie Pani Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor dotyczące odbioru technicznego.”. 
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

ten plac zabaw, który był właśnie w Mikuszowicach Krakowskich, był wykonywany w miesiącu grudniu. 
Warunki były tam bardzo trudne, jeżeli chodzi o terenowe. Mamy zrobione w tej chwili przeglądy 
praktycznie na wszystkich… – znaczy nie praktycznie, tylko na wszystkich placach zabaw i musieliśmy, 
niestety (…) ze względu na warunki atmosferyczne, przesunąć termin uporządkowania do 15 maja. Taka 
jest prawda. I tam musi być trawa wysiana, warunki na to w ostatnim okresie nie pozwoliły. Tak że będzie 
to zrobione.”. 

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

„Dziękujemy. 

Bardzo lubimy prawdę. 

Szanowni Państwo, zanim zakończymy ja chciałem tak na koniec taką dygresję. Chciałem podziękować 
Panu Posłowi Jerzemu Jachnikowi, bo odkąd jestem samorządowcem – czyli dwie i pół kadencji –  
jest pierwszym, który spędził z nami całą sesję. Bardzo dziękujemy.”. 

 
Ad 35 
Zakończenie obrad  

 

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

„A wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie.  

Zamykam XXVIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Godz. 12.56. 


