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Protokół Nr XXIX/2017  
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 
 
 

Obecni na XXIX 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 XXIX sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 
2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 

2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata  
lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2017 r. 
SPR. NR 64 

 
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 

2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2017 roku według stanu na dzień 31 marca 
2017 roku. 
SPR. NR 65 

 
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 
SPR. NR 66 

 
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (Nr BD.3034.13.2017.MSz z dnia  

8 maja 2017 roku) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
31 marca 2017 roku.  
SPR. NR 67 + KOREKTA 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 590 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 591 

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

z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 592 
 

11a. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
 Punkt 11a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83149.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83344.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83448.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83493.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83680.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_590.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_591.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_592.pdf
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12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup diatermii elektrochirurgicznej. 
DRUK NR 585 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 

Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup akceleratora i jego uruchomienie. 
DRUK NR 586 

 
13a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 

Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego. 
DRUK NR 595 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność 

miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 584 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 
DRUK NR 581 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych. 
DRUK NR 583 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 582 

 
18. 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 

 
18a. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59,  
w drodze przetargu. 
DRUK NR 593 

Punkt 18a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia. 
DRUK NR 587 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk. 
DRUK NR 588 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. 
DRUK NR 589 

 
22. Sprawy różne. 
 
23. Zakończenie obrad.  

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_585.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_586.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_595.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_584.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_581.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_583.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_582.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_560.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_593.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_587.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_588.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_589.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2017 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny Piotr Ryszka – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXIX sesję  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

wnioski Prezydenta Miasta w sprawie zmian w porządku XXIX sesji Rady Miejskiej. 

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

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu  
(Druk Nr 593). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 18a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku położonego  
przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu. 

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

udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem  
na zakup mammografu cyfrowego (Druk Nr 595). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 13a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił wniosek Prezydenta Miasta oraz 

przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia 
stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
 
W ww. sprawie głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Prezydent Miasta 
Pan Jacek Krywult. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka o ogłoszenie przerwy w obradach. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę   na ogłoszenie przerwy w obradach.  

 
O godzinie 10.22 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 15-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
__________________________     
 
 

O godzinie 10.37 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał po głosowanie wniosek Prezydenta 

Miasta oraz przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad punktu  
pt. „Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności”. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11a,  
tj. „Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty 
Samorządności”. 

 



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

  

  

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 maja 2017 roku  

RM.0002.5.2017 

  Strona 5 z 31 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

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

na sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pana G______ P__________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu G_________ 
P___________ w punkcie 22. „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pana M______ S______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu M_________ S_____  
w punkcie 22. „Sprawy różne”. 

 
3) Wniosek Pana Z_______ B_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu Z______ B_______  
w punkcie 22. „Sprawy różne”. 
 
W sprawie wniosków Wnioskodawców, o których mowa w punkcie 1 i 2, głos zabrali:  
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 
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4) Wniosek Pani Elżbiety Rosińskiej – Przewodniczącej Rady Seniorów o udzielenie głosu  
na sesji Rady Miejskiej. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Pani Elżbiecie Rosińskiej  
– Przewodniczącej Rady Seniorów – w punkcie 22. „Sprawy różne”. 

 
5) Wniosek Pana R______ P______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 5 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu R______ P______ 
w punkcie 22. „Sprawy różne”. 
 

 
6) Wniosek Auchan Polska oraz Groń Sp. z o.o. o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  

Panu Pawłowi Wudarkiewiczowi. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu Pawłowi Wudarkiewiczowi 
– reprezentantowi Auchan Polska oraz Groń Sp. z o.o.  – w punkcie 21. „Podjęcie uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, 
ulicą Francuską i rzeką Wapienicą”. 

 
Przyjęty porządek XXIX sesji Rady Miejskiej: str. 1-2. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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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: 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Karola Krausa”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.64.2017. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.65.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie „przygotowania 
przedszkoli do przyjęcia dzieci od września 2017 r.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.66.2017. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „tworzenia planów miejscowych dla terenów o zabudowie 

jednorodzinnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.67.2017. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej AQUA budynku 

pani K______ S_____ zam. w Bielsku-Białej przy ul. Rzemieślniczej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.68.2017. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „zasad postępowania podczas obrad i głosowania Kapituły IKARA”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.69.2017. 

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

KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska) – BIS”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.70.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „reklam w pasie drogowym, które przypominają znaki drogowe”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.71.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „parkingów na końcowym odcinku ul. Armii Krajowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.72.2017. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację dotyczącą poprawy oświetlenia trasy 

rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół lotniska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.73.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację dotyczącą stanowiska do serwisu dla 
rowerów przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.74.2017. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „stworzenia w UM w Bielsku-Białej strefy przyjaznej rodzinie”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.75.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udostępnienia projektu planu miejscowego dla terenów położonych 
w Lipniku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.76.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ruchu objazdowego w związku z remontem ul. Krakowskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.77.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udziału przedstawicieli mieszkańców w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez UM”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.78.2017. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 44 w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.79.2017. 

▪ Przedstawił wniosek złożony wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „przejęcia  
w zarząd MZD ulicy Kamieniec Podolski w Starym Bielsku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.80.2017. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „zmiany organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.81.2017. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie „przerwanego spotkania 

roboczego w dniu 18 maja 2017, którego tematem miała być prezentacja projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych oraz z brakiem możliwości zapoznania się z propozycjami 
Prezydenta Miasta dotyczącymi wyżej wymienionego projektu”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.82.2017. 

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

Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
Pan Wojciech Waluś. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień (nieobecność Parlamentarzystów).  

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 
2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2017 r. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
Pan Igor Kliś. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy  

niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2017 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 16_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 64) 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 64. 
  
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 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2017  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie z realizacji  
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz  
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 
nieoznaczony w I kwartale 2017 r. 
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Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
25 kwietnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2017 roku według stanu  
na dzień 31 marca 2017 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2017.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 

2017 roku według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

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

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 16_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 65) 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 65. 
 
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 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2017.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w I kwartale 2017 roku według stanu na dzień 31 marca 2017 roku. 

 
Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” 

 
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena 
Chodyniecka. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 16_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 66) 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 66. 
  
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 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na 2016 rok”. 

 
Ad 8 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (Nr BD.3034.13.2017.MSz z dnia 8 maja  
2017 roku) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 
2017 roku 

 
Rada Miejska obradowała nad sprawozdaniem wraz z korektą. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.   

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
(Nr BD.3034.13.2017.MSz z dnia 8 maja 2017 roku) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  

od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. 

 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 16_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 67) oraz korekta do sprawozdanie znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał 
rady gminy i jej monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 67. 
  
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 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
(Nr BD.3034.13.2017.MSz z dnia 8 maja 2017 roku) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku. 

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult. 

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

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 590 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 590. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Wiceprzewodniczącego Przemysława Drabka oraz 
Radnego Bronisława Szafarczyka. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/550/2017 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

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

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji 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 591) 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 591. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/551/2017 

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

 

 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Opinię Komisji 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. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 592 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 592. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/552/2017 

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 11a 
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 

 
Punkt 11a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
 

Projekt stanowiska Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Konrada Łosia, złożony w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, o ogłoszenie 20-minutowej 
przerwy w obradach. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   w y r a z i ł a   z g o d y    na ogłoszenie przerwy  
w obradach. 

 
Wobec zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod 

głosowanie projekt stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 0 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „przeciw” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Przemysława Drabka. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

 
Przyjęte stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności stanowi 
Załącznik Nr 13 do protokołu.   

 
O godzinie 13.31 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 20-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
__________________________     
 
 

O godzinie 14.11 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup diatermii elektrochirurgicznej 

 
Po wznowieniu obrad głos zabrał Radny Roman Matyja (w sprawie punktu 11a porządku obrad). 

 
Informacje na temat projektu uchwały (w pkt 12) przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej Pani Barbara Gajewska. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup diatermii 

elektrochirurgicznej, 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 585) 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 585. 
  
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 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/553/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  

z przeznaczeniem na zakup diatermii elektrochirurgicznej 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup akceleratora i jego uruchomienie 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup akceleratora i jego 

uruchomienie, 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 586) 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 586. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda 
Batyckiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka, Radnej Moniki Połatyńskiej, 
Radnej Barbary Waluś. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/554/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  

z przeznaczeniem na zakup akceleratora  
i jego uruchomienie 

 

 

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

 
Ad 13a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego 

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

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup mammografu 

cyfrowego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 595) 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 595. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/555/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  

z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 

publicznemu zakładowi 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 584) 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 584. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/556/2017 

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia  
stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 

Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  

na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r., 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 581) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 



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

  

  

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 maja 2017 roku  

RM.0002.5.2017 

  Strona 21 z 31 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 581. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/557/2017 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie ustalenia rozkładu  

godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  

na 2017 r. 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące  

w zakresie zadań własnych, 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 583) 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 583. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/558/2017 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu  

wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  
będące w zakresie zadań własnych 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum 

Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 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 582) 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 582. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/559/2017 

w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego  
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
 

Ad 18 
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 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do 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, 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 560) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Barbara Waluś. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 560. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/560/2017 

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 

 

 

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

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku położonego  
przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu 

 
Punkt 18a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku położonego  

przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu, 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 593) 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 593. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/561/2017 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

z jednoczesną sprzedażą budynku  
położonego przy ul. Partyzantów 59,  

w drodze przetargu 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala 

położonego przy ul. Wyzwolenia, 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 587) 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 587. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/562/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej,  
na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty 
Szewczyk 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia,  

w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk, 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 588) 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 588. 
  
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 17 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/563/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia,  
w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński oraz Dyrektor  
Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek, który również omówił uwagi wniesione do projektu 

miejscowego planu. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą, 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 589) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

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

uwzględnienie uwag wniesionych do projektu planu. 
 
1) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych przez mieszkańców i właścicieli 

nieruchomości położonych przy ul. Dożynkowej, nieuwzględnionych w całości przez Prezydenta Miasta 
(uwagi ozn. nr 1 w wykazie uwag).  

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwag złożonych przez 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Dożynkowej, nieuwzględnionych 
w całości przez Prezydenta Miasta. 
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2) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych przez Panią Z____ K____ w imieniu 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ul. Dożynkowej i Sobieskiego  
oraz rodziców przedszkolaków, nieuwzględnionych w całości przez Prezydenta Miasta (uwagi ozn. nr 2  
w wykazie uwag). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 3 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwag złożonych przez  
Panią Z___ K___ w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż  
ul. Dożynkowej i Sobieskiego oraz rodziców przedszkolaków, nieuwzględnionych  
w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
3) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych przez Pana J______ M________  

w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Dożynkowej, 
nieuwzględnionych w całości przez Prezydenta Miasta (uwagi ozn. nr 3 w wykazie uwag). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 3 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwag złożonych przez  
Pana J______ M______ w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych  
przy ul. Dożynkowej, nieuwzględnionych w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
4) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział 

Immochan, w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta (uwagi ozn. nr 5 w wykazie uwag). 
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 18 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwag złożonych przez  
Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan, w części nieuwzględnionych przez  
Prezydenta Miasta. 

 
5) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych przez Commercial Point Sp. z o.o.,  

w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta (uwagi ozn. nr 4 w wykazie uwag).  
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 18 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwag złożonych przez 
Commercial Point Sp. z o.o., w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o sposobie ich głosowania stanowi Załącznik Nr 15 
do protokołu. 



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

  

  

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 maja 2017 roku  

RM.0002.5.2017 

  Strona 29 z 31 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 589. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIX/564/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w Starym Bielsku,  
pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  

Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską  
i rzeką Wapienicą 

 

 

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

 
Ad 22 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (m.in. zdanie 

odrębne do punktu 11a), Wnioskodawca – Pan G_____ P__________ (ws. zmian w zasadach 

postępowania i traktowania osób bezdomnych przebywających w Noclegowni), Wnioskodawca  
– Pan M______ S______ (ws. zasad współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

i środowiskiem osób bezdomnych), Wnioskodawca – Pan Z______ B______ (ws. w sprawie warunków  

w Noclegowni i traktowania bezdomnych przez pracowników MOPS-u), Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura, Radna Bogna 

Bleidowicz, Radna Grażyna Nalepa, Wnioskodawca – Pani Elżbieta Rosińska Przewodnicząca Rady 
Seniorów (ws. działalności Rady Seniorów w Bielsku-Białej), Wnioskodawca – Pan R_______ P______  

(ws. „w kwestii bolszewicko-komunistycznej metodologii liczenia głosów Kapituły nominacji do nagród 
IKARA, polegającej na dodawaniu głosów nieobecnych w części głosowań oraz manipulacji wynikami 
głosowania w ten sposób, że zaprotokołowano osoby nieobecne jako wstrzymujące się od głosu  
w niektórych głosowaniach”). 

 
W związku z wystąpieniem Pana R______ P____ Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie wypowiedzi Wnioskodawcy w punkcie „Sprawy 
różne” i przejście do części dotyczącej wystąpień Radnych. 
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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 17 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w y r a z i ł a   z g o d ę   na zakończenie wypowiedzi 
Wnioskodawcy – Pana R_______ P_____w punkcie „Sprawy różne”. 

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrali również: Radna Barbara Waluś, Radna Grażyna Nalepa, Radny 
Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Roman Matyja, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych 
Pan Henryk Juszczyk. 

 
Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotyczące przyjętego w punkcie 11a porządku obrad 
stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności (przekazane na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy różne”) stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 

  
Ad 23 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 16.47. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
   23 maja 2017 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu w dniu 23 maja 2017 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zaproszenie: XXIX sesja Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
   w dniu 23 maja 2017 roku 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności Radnych: XXIX sesja RM w dniu 23 maja 2017 roku  
   oraz usprawiedliwienie nieobecności 
Załącznik Nr 5 –  Lista obecności gości: XXIX sesja RM w dniu 23 maja 2017 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana G_____ P______ o udzielenie głosu na sesji  
   Rady Miejskiej  
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pana M________ S_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Pana Z______ B_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Pani Elżbiety Rosińskiej o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 

Załącznik Nr 10 –  Wniosek Pana R______ P_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 11 –  Wniosek Auchan Polska oraz Groń Sp. z o. o udzielenie głosu na sesji Rady  
   Miejskiej Panu Pawłowi Wudarkiewiczowi  
Załącznik Nr 12 –  Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia  
   Karty Samorządności (dot. pkt 11a) 
Załącznik Nr 13 –  Przyjęte przez RM stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie  
   przyjęcia Karty Samorządności (dot. pkt 11a) 
Załącznik Nr 14 –  Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotyczące stanowiska Rady  
   Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności (dot. pkt 11a) 
Załącznik Nr 15 –  Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  
   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
   w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  
   Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą wraz  
   z informacją o sposobie ich głosowania (dot. pkt 21) 
Załącznik Nr 16 –  Pisma Komisji RM wydane do sprawozdań 
Załącznik Nr 17 –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 18 –  Uchwały podjęte na XXIX sesji RM w dniu 23 maja 2017 roku  
   (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników Wydziałów/Dyrektorów  
   mjo) 
Załącznik Nr 19 –  Pozostałe załączniki 
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 Szczegółowy przebieg 
XXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 23 maja 2017 roku 
 

 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Otwieram XXIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Dzień dobry.  

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami.  
I witam serdecznie szefów jednostek miejskich, firm, spółek. Witam publiczność, która dzisiaj dosyć licznie 
przybyła – bardzo nam miło. Witam oczywiście media, które dzisiaj przybyły na naszą sesję oraz 
wszystkich mieszkańców, którzy oglądają nas dzięki transmisji. 

I przechodzimy do realizacji porządku obrad. Zanim to nastąpi, jeszcze raz przepraszam za opóźnienie  
i myślę, ponieważ powtarza się to niepierwszy raz, jeżeli Wysoka Rada tak uzna, dobrze by było, aby 
wprowadzić w naszym Statucie zmianę, aby interpelacje składać najpóźniej dzień przed sesją, ponieważ  
5 minut przed sesją tak duża ilość interpelacji (które są dokumentami oficjalnymi, trzeba  
je zaewidencjonować) powoduje właśnie opóźnienia; ale na to przyjdzie czas. 

Przechodzimy do porządkowania dzisiejszego planu obrad. Tak jak to zwykle bywa, w odpowiednim 
terminie Radni dostali porządek obrad, jak też zwykle bywa są propozycje zmian.  

Pierwsza [zmiana] na wniosek Prezydenta Miasta – o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu. Proponuję, 
aby był to punkt 18a. 

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

Rozumiem, że Pan Radny Matyja do protokołu – również „za”, bo coś nie zadziałało. 

Informuję, że Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. 

Drugi wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem 
na zakup mammografu cyfrowego (Druk Nr 595). Proponuję, aby był to punkt 13a.  

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

Punkt wprowadzono jednogłośnie. 

I ostatni wniosek, do wprowadzenia – jest to wniosek z inicjatywy mojej, czyli przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Pana Prezydenta – do porządku obrad punktu pt. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. Proponuję wprowadzenie tego tematu do punktu 11a.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek w tej sprawie?”. 

 

                                                           
1 Godzina 10.13. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,  

projekt tego stanowiska nie jest niezbędną uchwałą merytoryczną do podjęcia na tej sesji. Otrzymaliśmy 
projekt tego stanowiska wczoraj drogą mailową przed godziną piętnastą. Wydrukowane dokumenty 
pojawiły się też wczoraj w godzinach popołudniowych albo dzisiaj rano, więc nie było możliwości 
technicznej, aby zapoznać się z tym dokumentem. Co do kwestii dyskusji merytorycznej też mamy jakichś 
szereg uwag, w związku z powyższym wnosimy o niewprowadzanie tego projektu stanowiska do porządku 
dzisiejszych obrad.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Jacek Krywult.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja nie chciałem w tym miejscu zabierać głosu, bo sądziłem, że będzie ewentualnie dyskusja później przy 
punkcie merytorycznym, ale jeśli jest w tej chwili to trzeba.  

Chciałem powiedzieć, że ta Karta Samorządności ona funkcjonuje już od dwóch czy trzech miesięcy.  
To nie jest sprawa w tej chwili, że w ostatniej chwili ktoś coś wprowadza. Jak widać na górze2 jest (…) 
siedem organizacji samorządowych w Polsce – tyle istnieje w Polsce, siedem organizacji – i one sygnują  
tą Kartę Samorządności. To nie jest żaden element polityki, to jest głos samorządów całej Polski – i tych 
największych, bo metropolie polskie czy województwa, jak również wioski i małe gminy, wszystkie również 
biorą w tym udział.  

27 maja jest Dzień Samorządności i takie było ustalenie, żeby kto może, żeby 27 była sesja  
– bo w różnych miastach różnie obchodzi się ten Dzień Samorządności, w niektórych nawet bardzo 
uroczyście – żeby to przyjąć (mamy dzisiaj sesję 23 [maja], czyli to jest niedaleko tej daty 27. i myślę,  
że również my), tak jak większość już w tej chwili miast w Polsce przyjęła.  

W ubiegły piątek odbyło się (…) Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – do którego 
należy 132 gminy w tej chwili, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu – również ta Karta była 
omawiana; był (…) świadkiem Pan Wojewoda Wieczorek tej sprawy, Wiceprzewodniczący Sejmiku był  
i ta Karta jednogłośnie – mimo że różne opcje polityczne tam są reprezentowane – jednogłośnie została  
ta Karta Samorządności przyjęta.”. 

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

„Panie Prezydencie…”. 

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

„Sekundę, jeśli można. 

Tu nie ma żadnej polityki, tu są tylko i wyłącznie sprawy samorządności. I myślę, jeżeli jesteśmy 
samorządowcami to zależy nam na tym, żeby pewne rzeczy były w kraju, bez względu na to kto rządzi, 

                                                           
2 Dot. projektu stanowiska (loga organizacji w Załączniku do Stanowiska Rady Miejskiej). 
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żeby w tym kraju były przestrzegane, żeby były zapewnione. I myślę, że już widać pewne efekty działań 
nawet samorządów, ale myślę, że to nie jest czas i miejsce w tej chwili, żeby o tym mówić.  

I myślę, że w interesie wszystkich samorządowców jest, żeby pewne sprawy były zapisane, żeby były 
zasygnalizowane, jak powiedziałem, bez względu na to, kto jest przy władzy. To nie jest żadna polityczna 
sprawa. Dziwię się, że Państwo z PiS-u tak tą sprawę stawiają. To jest sprawa wszystkich samorządów  
w Polsce, a nie żadnej partii. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Chciałem jako prowadzący obrady zwrócić uwagę, że nie jesteśmy jeszcze w punkcie omawiania samej 
treści Karty Samorządowej. Ta dyskusja odbędzie się, jeżeli Rada wprowadzi ten punkt do porządku obrad. 
Wypowiedział się Pan Prezydent, Pan Przewodniczący Drabek, traktuję to jako słowo wstępne, a w tej 
chwili przechodzimy do głosowania, a dyskusja ewentualna odbędzie się w odpowiednim…”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Będzie się Pan mógł odnieść w odpowiednim punkcie. Pan się wypowiedział, Pan Prezydent się 
wypowiedział, więc jest równowaga. Nie udzielam głosu w tej chwili. W tej chwili jesteśmy w punkcie 

porządkowanie porządku obrad i tego się trzymajmy.  

Szanowni Państwo, (…) tak jak powiedziałem wcześniej…”. 

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

„Wniosek formalny.”. 

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

„Wniosek formalny – bardzo proszę.”. 

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

„…o 15 minut przerwy.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest wniosek formalny, który złożył Pan Przewodniczący Drabek o 15 minut przerwy, która moim zdaniem 
nie jest potrzebna, ale oczywiście przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za wnioskiem Pana Przewodniczącego Drabka? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Wniosek nie przeszedł. Przepraszam, wniosek przeszedł.  

Dobrze, w takim razie 15 minut przerwy.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący przepraszam, jeśli można.  

Taką zasadą było zawsze tutaj niepisaną, że jeśli ktoś prosi o przerwę to tą przerwę bez głosowania  
się daje. I myślę, że tak trzeba. Sądziłbym żeby jednak dalej stosować tą zasadę w Radzie.  

Dziękuję.”. 

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

„Tak dziękuję.  

Póki co ja prowadzę obrady i nigdy jeszcze nie było tak, żeby w punkcie porządku obrad najpierw  
nie uporządkować porządku obrad – a potem zawsze przerwa może być. Ale oczywiście wyrok Rady jest 
dla mnie wyznacznikiem. 

Ogłaszam 15 minut przerwy.”.3 

 

 

___________________________ 

 

 

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

„Wznawiamy obrady po przerwie, Szanowni Państwo.4 

Przypominam, jesteśmy w punkcie dotyczącym (…) porządkowania porządku obrad dzisiejszej sesji.  
I przystępujemy do głosowania. Wniosek, który…  

W tej chwili głosujemy, Panie Przewodniczący – chyba że wniosek formalny jakiś, to wtedy dopuszczę.  
Jest wniosek formalny? Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania. Proponujemy – a dokładnie przewodniczący Rady i Pan Prezydent –  
do wprowadzenia do punktu 11a przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia 
Karty Samorządności. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony. 

Przechodzimy teraz do wniosków o zabranie głosu (…), bo jest ich kilka – momencik.  

Pierwszy – wniosek Pana G________ P_____________ o zabranie głosu w punkcie „Sprawy różne”. 
Dotyczy zmian w zasadach postępowania i traktowania osób bezdomnych i przebywających w Noclegowni. 

                                                           
3 Godzina 10.22. 
4 Godzina 10.37. 
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Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że Pan G_______ P__________ (…) otrzymał prawo zabrania głosu w [punkcie] „Sprawy 
różne”. 

Drugi – wniosek Pana M_______ S_____, również dotyczy podobnej sprawy, a mianowicie zasad 
współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i środowiskiem osób bezdomnych. 

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

Pan M______ S_____ otrzymał prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”. 

Kolejny – wniosek Pana Z______ B______ w sprawie warunków w Noclegowni i traktowania bezdomnych 
przez pracowników MOPS-u. Proszę o głosowanie. 

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

Informuję, że uzyskał Pan Z_____ B_____ prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”. 

Czy Pan Prezydent jakiś wniosek formalny?”. 

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

„Tak Panie Przewodniczący i Szanowni Radni, 

ja bym prosił o prawne wyjaśnienie sprawy, bo nie umiem dzisiaj odpowiedzieć sobie na to. Tak się 
składa, że (…) Pan S_____ jest mieszkańcem Pszczyny, a Pan P___________ jest mieszkańcem Gilowic. 
Czy nie mieszkańcy Bielska-Białej mają na sesji w tych sprawach zabierać głos? Ja nie umiem prawnie 
powiedzieć, bardzo bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy. Obydwaj Panowie nie są mieszkańcami Bielska-
Białej. 

Dziękuję.”. 

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

„Panie mecenasie, czy Pan już wie? – na co liczymy. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

nasz Regulamin posługuje się sformułowaniem «udzielanie głosu osobom spoza publiczności»,  
a nie mieszkańcom. W związku z tym, zgodnie z Regulaminem (to jest § 21), «Przewodniczący obrad 
udziela głosu osobie spośród publiczności, jako głos». W związku z tym ja myślę, że to wyjaśnia 
wątpliwości.”. 

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

„Rozumiem, mamy tutaj jasność. Kontynuujemy procedowanie. 

Kolejny – czwarty wniosek o zabranie głosu w „Sprawach różnych” – Pani Elżbiety Rosińskiej 
Przewodniczącej Rady Seniorów. 

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

Informuję, że Pani Elżbieta Rosińska ma prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”.  
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I ostatni – wniosek Pana R_____ P____ w sprawie udzielenia głosu w punkcie 6 porządku obrad  
– tj. sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z działalności Prezydenta Miasta za I kwartał. 
Proponuję Wysokiej Radzie, na mocy przysługujących mi uprawnień, aby potraktować ten wniosek, aby 
przesunąć go do „Spraw różnych”, bo ze względu na jego tematykę…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący proszę…”. 

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

„Nie udzieliłem Panu…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale ja dałem konkretny wniosek.”. 

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

„A ja mogę go przesunąć.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę go odczytać, proszę go odczytać.”. 

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

„Panie...”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej.  

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

„Jeżeli będzie Pan przeszkadzał to nie udzielę Panu głosu, bo mam takie prawo, i nie będę czytał tego 
wniosku. Tak że proszę się zdecydować. 

Bardzo dziękuję za zrozumienie. 
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Najpierw tytułem wstępu – zaraz przeczytam czego wniosek dotyczy – tytułem wstępu zaproponuję Radzie 
wprowadzenie go do punktu „Sprawy różne”, a nie w tym punkcie i tam oczywiście będzie się Pan mógł, 
jeżeli Rada tak przegłosuje, wypowiedzieć. 

Wniosek ma tytuł dosyć ciekawy «w kwestii bolszewicko-komunistycznej metodologii liczenia głosów 
Kapituły nominacji do nagród IKARA, polegającej na dodawaniu głosów nieobecnych w części głosowań 
oraz manipulacji wynikami głosowania w ten sposób, że zaprotokołowano osoby nieobecne jako 
wstrzymujące się od głosu w niektórych głosowaniach».  

Bardzo proszę, proponuję, aby udzielić…”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale to nie jest koniec…”. 

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

„Rozwinie się Pan – ja mogę przeczytać tylko tytuł, całość wniosku nie muszę czytać.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem z galerii sali sesyjnej.  

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

„Panie R______, ostatni raz przywołuję Pana do porządku.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Przepraszam – Panie R_____. Tutaj myślę, że niektórzy Radni rozumieją pomyłkę. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za tym, aby Panu R_____ P______ udzielić głosu w punkcie „Sprawy różne”? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że otrzymał Pan prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”. 

W ten sposób… Jeszcze jeden [wniosek] – przepraszam. Bardzo przepraszam Pana Pawła Wudarkiewicza, 
że chciałem go pominąć. Wniosek złożony w imieniu Auchan Polska oraz Groń Sp. z o.o. – w punkcie 21 
dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienica. 
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Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że udzielono Panu Wudarkiewiczowi głosu jednomyślnie w punkcie 21. 

Dziękuję bardzo. Przebrnęliśmy jakoś w 45 minut przez uporządkowanie porządku obrad.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXVIII 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. 

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony, do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz się nie 
pojawią, uznam protokół za przyjęty. Tak też się stało.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta. Będę 
prosił o wygłaszanie swoich interpelacji w kolejności. 

Bardzo proszę, jako pierwsza, interpelacja Pana Przemysława Drabka w sprawie remontu budynku 
zlokalizowanego przy ul. Karola Krausa.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie nie będę odczytywał całości tego wniosku, bo on był złożony pomiędzy sesjami, 4 maja. 
Dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy Karola Krausa. Jest to miejsce, które – po konsultacjach też  
z Radą Osiedla – powinniśmy zagospodarować dla potrzeb mieszkańców Bielska-Białej, tworząc tam,  

czy też klub seniora, czy też taki klub spotkań młodzieżowych. Jest budynek, można go zagospodarować, 
w tej chwili tam została przeprowadzona inwestycja związana z budową parkingu. Bardzo by to ładnie 
domknęło tą część inwestycji. 

Dziękuję bardzo. Całe szczegóły są w interpelacji złożonej 4 maja. 

Dziękuję.”. 

▪ Interpelacja w sprawie „remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Karola Krausa” znajduje się  
w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.64.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Kolejna interpelacja – pierwsza indywidualna – Pana Radnego Karola Markowskiego w sprawie wykonania 
oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej.  

I druga – zgłoszona wspólnie z Panem Radnym Romanem Matyją w sprawie przygotowania przedszkoli  
do przyjęcia dzieci od września 2017. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.65.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie „przygotowania 
przedszkoli do przyjęcia dzieci od września 2017 r.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.66.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz indywidualna interpelacja Pana Przewodniczącego Romana Matyi w sprawie tworzenia planów 
miejscowych dla terenów o zabudowie jednorodzinnej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „tworzenia planów miejscowych dla terenów o zabudowie 

jednorodzinnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.67.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz wniosek Pani Radnej Barbary Waluś dotyczący Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Składałam interpelację – …przeczytać – wczoraj.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze, oczywiście. Tak, jest. Proszę mi pozwolić kontynuować. Czyli najpierw Pani sobie życzy 
interpelację.”. 

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

„Interpelację.”. 

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

„Tak. Dotyczy ona możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej AQUA budynku pani zamieszkałej przy 
ul. Rzemieślniczej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej AQUA budynku 

pani K_____ S_______ zam. w Bielsku-Białej przy ul. Rzemieślniczej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.68.2017. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „zasad postępowania podczas obrad i głosowania Kapituły IKARA”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.69.2017. 

Kończąc wystąpienie powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeszcze chciałam dodać, że ja wczoraj zgłaszałam interpelację, nie wiem jak jest z tą kolejnością  
– tu mam pieczątkę podbicia. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Z kolejnością jest tak, że przedstawiam to tak, jak mam przygotowane. Kolejność, jeżeli dla Pani była 
ważna, to przepraszam. Następnym razem będziemy…, cały czas próbujemy dążyć do doskonałości,  
Pani Radna. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich trzech interpelacji – mam nadzieję, że w dobrej kolejności. 

Dotyczy – pierwsza (…) – parkingów na końcowym odcinku ul. Armii Krajowej, reklam w pasie drogowym, 
które przypominają znaki drogowe oraz niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku z budową 
KDZ-1. Po tematyce wiemy, który Radny będzie je przedstawiał.  

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, ja jednak w kolejności rosnącej będę przedstawiał te interpelacje, 
a nie malejącej. Myślę, że Pan się zgodzi.”. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku z budową 
KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska) – BIS”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.70.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „reklam w pasie drogowym, które przypominają znaki drogowe”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.71.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „parkingów na końcowym odcinku ul. Armii Krajowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.72.2017. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A przed nami dwie interpelacje Pana Radnego Marcina Lisińskiego.  

Pierwsza dotyczy odpowiedzi na interpelację dotyczącą poprawy oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek 
pieszych biegnących wokół lotniska. I druga dotyczy odpowiedzi na interpelację dotyczącą stanowiska  
do serwisu dla rowerów przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację dotyczącą poprawy oświetlenia trasy 

rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół lotniska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.73.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację dotyczącą stanowiska do serwisu  
dla rowerów przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.74.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz swoje cztery interpelacje przedstawi nam Pani Radna Małgorzata Zarębska.  

Pierwsza w sprawie stworzenia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej strefy przyjaznej rodzinie. Druga  
w sprawie udostępnienia projektu planu miejscowego dla terenów położonych w Lipniku. Trzecia  
w sprawie ruchu objazdowego w związku z remontem ul. Krakowskiej. I czwarta w sprawie udziału 
przedstawicieli mieszkańców w spotkaniach roboczych organizowanych przez UM, czyli Urząd Miejski. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „stworzenia w UM w Bielsku-Białej strefy przyjaznej rodzinie”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.75.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udostępnienia projektu planu miejscowego dla terenów położonych 
w Lipniku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.76.2017. 
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▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ruchu objazdowego w związku z remontem ul. Krakowskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.77.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udziału przedstawicieli mieszkańców w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez UM”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.78.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz dwie interpelacje, a w zasadzie jedna, Pana Adama Ruśniaka, a druga wspólnie – Pan Adam 
Ruśniak i Pan Dariusz Michasiów. 

Pierwsza w sprawie rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 44 w Starym Bielsku. I wspólna – w zasadzie 
jest to wniosek – w sprawie przejęcia w zarząd MZD ulicy Kamieniec Podolski w Starym Bielsku. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 44 w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.79.2017. 

▪ Przedstawił wniosek złożony wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „przejęcia  
w zarząd MZD ulicy Kamieniec Podolski w Starym Bielsku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.80.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz już ostatni wniosek na dzisiejszej sesji – Pana Przewodniczącego Komisji Maurycego Rodaka  
w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej.  

Pan Przewodniczący Drabek – udzielam Panu głosu, bo rozumiem, że coś pominąłem być może. Tak?”. 

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

„Dziękuję, że Pan Przewodniczący udzielił mi głosu, bo na początkowej części sesji…”. 

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

„Proszę bardzo.”. 

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

„… Rady Miejskiej zgłoszenie miałem dosyć długo i nie było zauważane.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To przez to…, ale do rzeczy.”. 

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

„Ale chciałbym zauważyć – do rzeczy – że też był złożony wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości i nie 
bardzo widzę żeby on się…”. 

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

„To proszę o przekazanie i za chwilę go przedstawię.”. 

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

„Dobrze – proszę bardzo.”. 

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

„Był złożony taki wniosek?”. 

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

„Był, był.”. 

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

„Pani Małgosiu? Bo w tej chwili jest złożony, powinien być złożony…”.  

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

„Nie, nie, nie – był złożony 25 minut przed sesją w Biurze Rady Miejskiej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja oczywiście ten wniosek dopuszczę – nie ma problemu – natomiast to jest kolejny powód do tego, aby 
jednak ten termin składania interpelacji był przynajmniej dzień wcześniej. Myślę, że nikomu to nie będzie 
przeszkadzało, a unikniemy takich lapsusów.  

Ale jako pierwszy bardzo proszę Pan Radny Maurycy Rodak. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „zmiany organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.81.2017. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – zaginiony wniosek – bardzo 
proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Widzę, że zaginiony wniosek, ale się odnalazł we właściwym miejscu, więc uznam to za taką klamrę. 
Jeżeli rozpocząłem interpelacją złożoną 19 dni przed sesją, to tak, ten wniosek był złożony w dniu 

dzisiejszym, przyznaję się. To jest wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.”.  

▪ Przedstawił wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie „przerwanego spotkania 
roboczego w dniu 18 maja 2017, którego tematem miała być prezentacja projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych oraz z brakiem możliwości zapoznania się z propozycjami 
Prezydenta Miasta dotyczącymi wyżej wymienionego projektu”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.82.2017. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Na tym zakończyliśmy przedstawianie wniosków i interpelacji przez Radnych.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie do nich, do tych, co jest możliwe w tej chwili.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

pierwsza interpelacja to jest zagospodarowanie budynku przy Krausa.  
Proszę Państwa ja osobiście jestem za tym żeby ten budynek wyburzyć, a nie zagospodarowywać.  
Ten budynek tak wygląda5 proszę Państwa. Co tu zagospodarowywać? To jest ruina, barak – ruina  
po prostu i nie wiem, co tu zagospodarowywać; trzeba by na nowo wszystko robić chyba. Tak że tutaj 
nasza koncepcja jest taka, żeby to jak najszybciej wyburzyć, żeby to nie straszyło, natomiast na pewno nie 
będziemy tam pieniędzy wkładać, żeby z tej ruiny, która jest, żeby coś tam robić, obojętnie co. To jest 
pierwsza sprawa. 

Pan Radny Markowski: sprawa oświetlenia. 
Chcę powiedzieć, że na wniosek Rady Osiedlowej Biała Wschód (…) została zlecona dokumentacja, ale  
na odcinku od numeru 12 do (…) 22. Termin opracowania jest gdzieś w grudniu tego, tak mamy  
tą dokumentację. Natomiast teraz jeśli miałoby to być dalej, to trzeba by (…) na nowo zlecić o wiele 

większy zakres tego. Rozumiem, że to już do planu przyszłorocznego budżetu chyba, bo w tym roku to już 
nie ma żadnych szans, możliwości – ani terminowych, ani finansowych. 

Sprawa, która była również podnoszona przez Pana Radnego Markowskiego, ilość dzieci w przedszkolach. 
To było również Pana Przewodniczącego Matyi. 
Oczywiście Państwo dostaną pełną odpowiedź, natomiast na dzisiaj takich kilka danych. Dziwię się, 
Panowie teraz tą [interpelację] złożyli, a nie kiedy ustawa wyszła o zmianach w edukacji, bo wtedy to był 
problem, a dzisiaj to już jesteśmy po wszystkich problemach, które w zasadzie były; jeszcze są, ale to już 
po decyzjach na pewno wszystkich. Zakwalifikowano (…) i zgłoszono 1736 dzieci, z tego 1661 zgodnie  
z wyborem rodziców, a 75 dzieci po wskazaniu innego przedszkola. Z ogólnej tej liczby 1736  
– 1037 to dzieci trzyletnie (to jest ciekawostka), 463 to dzieci czteroletnie, 132 dzieci pięcioletnie,  
102 to dzieci sześcioletnie i 2 dzieci siedmioletnich, odroczonych od obowiązku szkolnego. Musimy,  
w związku z tą całą ustawą stworzyć ponad 500 nowych miejsc przedszkolnych. Miasto na to musi wydać 
ponad 4 mln zł, prawie 4 300 000 – przynajmniej ze wstępnych kosztorysów – być może będzie tutaj 
jeszcze więcej (…) na przygotowanie pomieszczeń, ale jeszcze trzeba zatrudnić ludzi. Na to – chcę 
powiedzieć – środków nie mamy na razie. To są tylko środki miejskie, które musimy na to uruchomić.  
W tej chwili intensywnie pracujemy nad tym, (…) już trwają pewne prace, dalsze będą uruchomione. 
Sądzimy i robimy wszystko żeby do końca wakacji wszystko było i organizacyjnie i w zakresie remontów 

przygotowane. Jest to ogromne wyzwanie, bo jak sami Państwo widzicie 1037 dzieci – dzieci trzyletnie. 
czyli zdecydowana większość dzieci w przedszkolach to są teraz dzieci trzyletnie. Jest to problem,  
i organizacyjny, i finansowy przeprowadzić takie remonty i takie pieniądze przeznaczyć. 

Plan zagospodarowania przestrzennego – Pan Przewodniczący Matyja. 
Nie wiem, odpowiemy na to. Nie umiem się dzisiaj odnieść do tego. Wiadomo tylko jedno, że jak nie ma 
planu zagospodarowania przestrzennego to my jesteśmy zobowiązani te warunki wydać i pozwolenie 
później wydać – to Pan dobrze o tym wiem. Natomiast, czy są jakiejś możliwości tu działania – nie wiem. 
Boję się, że nie ma tu żadnych możliwości. Jedyną możliwością to jest zrobienie planu tylko. 

Pani Radna Barbara Waluś. 
Kanalizacja przy ulicy Rzemieślniczej. 
Oczywiście Pani dostanie odpowiedź, ale prawda jest taka, że to Państwo, jak i wiele innych osób jeszcze 
na dzisiaj nie ma kanalizacji w mieście. Chcę powiedzieć, że wykonaliśmy kanalizacje, kolejny program 
kanalizacji siedmiu dzielnic – na dzisiaj 98,3% mieszkańców Bielska-Białej ma kanalizację. Natomiast tam 
kanalizację robiliśmy gdzie, według norm unijnych zresztą, musi być co najmniej 120 odbiorców  
na 1 kilometr. Oczywiście są pojedyncze osoby (…) czy pojedyncze budynki (…). Będziemy się oczywiście 
tam gdzie można starać się zrobić to, natomiast prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie i nie zrobimy 
wszędzie kanalizacji, bo nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, żeby do jednego czy dwóch,  
czy pięciu budynków prowadzić kanalizację; za tą kanalizację musieliby wszyscy mieszkańcy zapłacić. 
Wtedy robi się normalnie przydomowe oczyszczalnie i tak to funkcjonuje. Tak że Pani podaje konkretną 
rodzinę jedną, ale takich rodzin jest w Bielsku-Białej o wiele więcej, bo ten 1,7% jednak tych ludzi, którzy 
nie mają kanalizacji, to są przeważnie właśnie takie domy pojedyncze albo grupy niedużej ilości domów  
i trudno (…) żeby tam wszędzie do każdego domu kanalizację podłączyć. Jak powiedziałem, norma unijna 
jest 120 domów na 1 kilometr po prostu.  

                                                           
5 Zdjęcie. 
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Druga interpelacja to jest sprawa IKAR-ów, która się tutaj dzisiaj przebija.  
Chcę powiedzieć tak, że nie będziemy żadnej komisji skrutacyjnej robić, bo jest to 9 osób, jeszcze nie 
zawsze wszystkie są obecne. I ciężko mówić o jakieś komisji skrutacyjnej na 9 osób i coś, co jest organem 
opiniodawczym tylko i przygotowuje materiał, nie będziemy…. Oczywiście wyciągniemy wnioski z tych 
uwag, które z kilku miejsc są podane, w sensie przygotowania nominacji – w sensie przygotowania 
nominacji – natomiast chciałem z całą mocą podkreślić to, co mówiłem wczoraj również na Komisji, 
ostateczne decyzje podejmuje prezydent i jest to moja autonomiczna decyzja i ja za to, za te decyzje 
wszystkie biorę odpowiedzialność, z pełną świadomością, nie po raz pierwszy, tylko już po raz piętnasty  
to robię i (….) po raz pierwszy – nawiasem mówiąc – są po piętnastu latach, są jakieś uwagi do tego.  
Czyli widać, że dotychczas to było dobrze robione. Jak powiedziałem, formalnie, ze względów formalnych 
wyciągniemy pewne wnioski w sensie samej organizacji pracy Kapituły, natomiast jeśli chodzi o decyzję 
czy o skutki finansowe – tu nie ma żadnej dyskusji, bo jest to decyzja autonomiczna prezydenta  
i ja ją świadomie podjąłem. I tutaj to, co robi Kapituła jest to tylko jako działanie, jako organ pomocniczy 
prezydenta. 

Pan Radny Szafarczyk. 
KDZ-1. 
Myślę, Koledzy jeszcze odpowiedzą, później uzupełnią moją wypowiedź. Myślałem, że co innego będzie  
na temat KDZ-1, że nagle znalazły się pieniądze, że uruchomiliśmy tą sprawę, a tu widzę, że naprzód  
są uwagi. Jeszcze nie zaczęliśmy robić, dodatkowe pieniądze, już są uwagi. Takie jest życie po prostu. (…) 
Jest to jedna z największych inwestycji drogowych takich lokalnych, jedna z największych w naszym 
mieście, wielomilionowa i podjęliśmy taką decyzję żeby rozpocząć tą [inwestycję], bo ona jest kluczowa  
i bardzo istotna dla mieszkańców tego rejonu. Dlatego oczywiście będzie problem, oczywiście są problemy, 
z objazdami; to samo zresztą dotyczy – tam za chwilę interpelacja – Krakowskiej, ale przecież musimy 
podjąć te prace, bo one są kluczowe. Ciężko robić remont czy jakąś inwestycję bez jakiś utrudnień.  
Te utrudnienia będą i musimy to przeżyć, nie ma innego wyjścia. 

Sprawa reklam w pasie drogowym. 
Absolutnie się tu z Panem zgadzam. Jeszcze przeglądniemy, bo jest niedopuszczalne, takie działania takich 
reklam. Staram się walczyć z tymi reklamami jak możemy. (…) Udało nam się dużo zrobić, ale są jeszcze 
pojedyncze elementy – tu Pan daje [przykłady], one nie są może dokładnie takie same jak znaki drogowe, 
ale mimo wszystko mogą sugerować (…) pewne działania. Myślę, że tutaj absolutnie się zgadzam  
z Panem. Myślę, że tu trzeba będzie podjąć działania szybkie żeby nie było takich dyskusji tutaj.  

Sprawa parkingu na końcowym odcinku Armii Krajowej.  
Myślę, że (…) mogę powiedzieć, że Pan się spóźnił troszeczkę. Myśmy tą sprawę myślę, że już 
rozstrzygnęliśmy. Po prostu na kolejnym kierownictwie, po szerokiej dyskusji wszystkich zainteresowanych, 
przyjęliśmy koncepcję jak ma wyglądać (…) ta droga od ronda Fieldorfa do stacji dolnej kolejki.  
Jest podjęta decyzja, przyjęta jest koncepcja, będzie w tej chwili projektowanie. Tak że tutaj jesteśmy  
po tym już  (…). Natomiast jeśli chodzi o doraźną sprawę, to od dwóch tygodni uruchomiliśmy parking pod 
halą – tam jest przecież dla 700 samochodów miejsce – i bezpłatne przewożenie turystów, tak to ogólnie 
nazwę, pod stację kolejki; bezpłatnie. Taką decyzję podjąłem, bo niedopuszczalne jest żeby dwie soboty 
przedtem – bo sprawdzałem to osobiście – było 60 samochodów, prawie 100% spoza Bielska-Białej, żeby 
stały na zakazie i to bardzo niebezpiecznie jeszcze. Poprzednio, w następną sobotę było trochę lepiej, tylko 
20 było samochodów, a w tej chwili ta sprawa już jest nieaktualna, bo nie dopuścimy żeby żaden 
samochód stał, żeby stwarzał niebezpieczeństwo dla pieszych i dla rowerzystów. A z kolei i wszyscy (…) 
mają w tej chwili parkingi i mają bezpłatny transport pod kolejkę i myślę, że ta sprawa na dzisiaj jest 
rozwiązana. A docelowo, jak powiedziałem, przystępujemy do projektowania i tej inwestycji, która jest 
bardzo poważną inwestycją, ale musimy ją zrobić i zrobimy tą inwestycję, jak powiedziałem, od ronda  
do dolnej stacji kolejki. 

Pan Radny Lisiński. 

Oświetlenie. 
Znaczy to oświetlenie jest zgodnie z przepisami, natomiast faktycznie chyba to oświetlenie, te lampy  
są chyba źle skierowane. Tam trzeba będzie chyba tą sprawę jeszcze przeanalizować z TAURON-em 
wspólnie, bo chyba tu jest racja, że chyba to oświetlenie jest zgodnie z przepisami, ale chyba te lampy 
mogły być inaczej (…) skierowane, mogłyby inaczej oświetlać. Na pewno tutaj trzeba będzie  
to przeanalizować. Oczywiście tu jesteśmy też ograniczeni, bo jednak lotniska mają pewne ograniczenia  
w sensie oświetlenia, nie można sobie dowolnie robić tego, bo kwestia bezpieczeństwa lotów – obojętnie 
czy to jest lotnisko sportowe, pasażerskie czy tam również ono służy wojsku przecież. 
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Serwis rowerowy.  
Uważam, że również to jest słuszna uwaga – tu Koledzy odpowiedzą. Jest już jakaś decyzja gdzie  
to zrobimy. Tu jest kwestia przede wszystkim mycia rowerów, które z gór wracają, często obłocone  
i to jest myślę ważne żeby dróg nam nie zabrudzały. Ta sprawa będzie załatwiona, tu Koledzy odpowiedzą, 
bo już jest miejsce gdzieś przygotowane. 

Pani Radna Zarębska.  
Stworzenie miejsc dla (…) kobiet karmiących i dla dzieci.  
Rozważymy sprawę – chyba słuszna jest, bo w wielu miastach jest to zrobione już. 

Plan zagospodarowania Lipnika. 
Ja może zacznę od końca, że «w razie [wątpliwości] natury prawnej proszę traktować [moją interpelację] 
jako informację, [wniosek o] nieprzetworzoną informację publiczną». Czy przetworzona czy nie, to nie Pani 
decyduje, tylko sposób przygotowania tej interpelacji decyduje – ale to nie o to chodzi. Informacją 
publiczną jest coś, co zostało wytworzone w Urzędzie jako dokument. Chcę powiedzieć, że plan 
zagospodarowania i zmiany nie są dokumentem, który jest przygotowany. Nie jest przygotowany, nie jest 

przyjęty przez nikogo, czyli nie jest to dokument wytworzony w Urzędzie. Dopiero jak będzie wytworzony 
w Urzędzie, zatwierdzony, to wtedy będzie to informacja publiczna. Póki nie jest wytworzony, kiedy jest  
w trakcie prac to nie to informacja publiczna żadna. Dokument wytworzony, zatwierdzony, ważny to może 
myć informacją publiczną. 

Natomiast wracając do sprawy Lipnika, bo ona jeszcze się tam powtarza (…), to chciałem powiedzieć,  
że demokracja polega na tym, że każdy ma prawo, ja też mam pewne prawa, a mnie się odbiera pewne 
prawa. Ja jako prezydent ma prawo zrobić spotkania i zaprosić na to spotkanie kogo uważam i nikt mi nie 
będzie narzucał kogo ja mam zaprosić na spotkanie, bo ja nikomu innemu też nie narzucam, kto ma być  
w danej sprawie. I takie spotkanie zorganizowałem, niestety Pani zakłóciła to spotkanie, ale to jest kwestia 
kultury osobistej i wychowania – na to nie mam wypływu…”. 

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

„Panie Prezydencie, ale prosiłbym bez odniesień takich osobistych, jeśli można.”. 

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

„Przepraszam, była interpelacja to odpowiadam na interpelację.”. 

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

„Tam nie było pytania Pani Radnej, jak jest wychowana.”. 

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

„Było pytanie, nie tylko Pani Radnej, «dlaczego to spotkanie nie doszło do skutku», to odpowiadam  
na interpelację.”. 

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

„Ja po prostu proszę.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odpowiadam na interpelację, dlaczego nie doszło do skutku Panie Przewodniczący. Pana nie było  
to proszę nie…”. 

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

„Ale obecność na tym spotkaniu nie jest konieczna do tego żeby tutaj stanąć w obronie, jeżeli to jest 
konieczne. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Mogę?”. 

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

„Tak. Powiedziałem «bardzo proszę». 

Proszę kontynuować, bo bardzo ciekawie Pan Prezydent mówi.”. 

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

„I dlatego ja mam prawo robić spotkania, tak jak każdy inny ma prawo robić. Ja nie ingeruję, czy Radni 
robią jakieś spotkania – nawet nie wiem jakie, gdzie, na jaki temat, z kim. Dlatego ja też mam prawo,  
tym bardziej ja mam prawo chyba robić spotkania w składzie, w którym uważam i na zasadach. Natomiast 
chcę Pani powiedzieć – jeszcze wrócimy do sprawy – nagrywanie jest niezgodne z prawem, musi być 
zgodna na nagrywanie. Pani takiej zgody nie miała na nagrywanie, więc niezgodnie z prawem nie można 
nagrywać i jeszcze transmitować, bo Pani nie ma takich uprawnień żeby nagrywać i transmitować.  
Tu Państwo nagrywają, ale to są całe procedury do tego żeby ktoś nagrywał na przykład posiedzenie Rady 
Miejskiej. I to nie może sobie każdy indywidualnie (…) przychodzić i nagrywać. Dlatego będziemy robić 
takie spotkania, ale ci zaproszeni muszą się dostosować do tego, który zaprasza. Natomiast te spotkania 
nie mają – mogę powiedzieć, formalnie rzecz biorąc – nic wspólnego z trybem uchwalania na przykład 
planu zagospodarowania przestrzennego. Jest tryb – i jest pytanie tutaj, właśnie chyba ostatnie, właśnie  
z Klubu Radnych PiS-u, zaraz odpowiem na to – jest tryb przygotowywania każdego planu 
zagospodarowania przestrzennego (też dotyczy on m.in. Lipnika) i ten tryb prawny jest i będzie 
zachowany. A wszystko, co się między tym odbywa, to jest poza trybem. I proszę nie narzucać nikomu,  
co ma kto robić, bo sobie nie pozwolę na narzucanie, kogo mam zapraszać, na jaki temat mam rozmawiać. 
To jest ograniczenie mojej wolności osobistej już w tej chwili, nie mówiąc o funkcji. 

Budowa – to będzie odpowiedź później, bo to już mówiłem o tym – remont Krakowskiej, jak będą objazdy. 
To o tym za chwilę Pan Prezydent Zawierucha odpowie. 

Interpelacja – też udziału mieszkańców w spotkaniach roboczych przez Urząd Miejski. Nie, nie przez Urząd 
Miejski, tylko przez prezydenta miasta było organizowane i na takie spotkanie jak ja robię w jakiejś 
sprawie, bo w różnych sprawach robię spotkania – w różnych, nie tylko planów zagospodarowania –  
to ja zapraszam tego, kogo uważam za słuszne. Natomiast są tryby działania formalne i te tryby 
przestrzegamy w tym Urzędzie. Natomiast robocze spotkania – nikt nie będzie narzucał, kto ma brać udział 
w tych spotkaniach roboczych, bo inaczej byśmy nic w tym Urzędzie nie zrobili; nic byśmy nie zrobili.  
Bo my dochodzimy do pewnych decyzji, do pewnych sformułowań po wielu dyskusjach, nieraz bardzo 
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ostrych, bo nic nie jest proste, i udział osób może być tylko taki, który jest merytoryczny, który daje nam 
coś, ale to mówię, ten kto zaprasza i teraz tą sprawę prowadzi, ten jest tym. I nikt nie będzie narzucał, kto 
ma brać udział w takich spotkaniach roboczych. 

(…) Pan Radny Ruśniak – rozbudowa Przedszkola nr 44.  
(…) To jest w ramach Rady stałego przedszkola. Jest projekt, jest pozwolenie na budowę i w tej chwili jest 
umowa u Marszałka, bo Marszałek ma podpisać i myślę, że do końca wakacji przyszłego roku  
to przedszkole będzie rozbudowane. 

Sprawa – razem z Panem Radnym Michasiowem – przejęcie ulicy Kamieniec Podolski. To naprzód trzeba 
będzie formalne sprawy załatwić, bo jak znam życie, to na pewno tam część jest prywatnych terenów,  
to nie można robić na prywatnym terenie drogi miejskiej. Dlatego muszą być naprzód przekazania 
odcinków drogi – ci którzy mieszkańcy mają, muszą przekazać miastu – wtedy możemy ewentualnie 
przejąć i wtedy możemy mówić ewentualnie o remoncie drogi. 

Pan Radny Rodak: sprawa ruchu na ulicy Młyńskiej. 
Z tego co się dowiedziałem, ale to oczywiście odpowiedź Pan dostanie, były konsultacje przeprowadzane  

i z tego co – mówię to jest na gorąco – co wiem, mieszkańcy są przeciwni temu rozwiązaniu; mieszkańcy 
są przeciwni żeby robić jeden kierunek ruchu. Ja tu nie mam zdania na ten temat. Oczywiście przekażemy 
Panu, jakie były konsultacje, jakie są dane. Tak że nie umiem się odnieść do tego. Z tego co wiem 
negatywne były, ale jak powiedziałem, są jakieś dane na ten temat, które Panu przekażemy pisemnie.  

Wniosek Klubu Radnych PiS-u.  
Więc tak: drogą elektroniczną prezentację nie przekażemy, bo to była sprawa robocza, chcieliśmy 
dyskutować. I myślę, że do takiej dyskusji dojdzie jeszcze Panie Przewodniczący. Ja myślę, że dojdzie  
do takiej dyskusji jeszcze spokojnej, bo ja chcę spokojnie przekazać Radnym, jaki jest stan, zapytać się 
również o zdanie, nim właśnie podejmie się jeszcze jakieś końcowe decyzje. Natomiast zakres prac, 
terminy realizowanych zadań, przekazanie harmonogramu to resztę oczywiście na to damy odpowiedź; 
oczywiście na te pozostałe pytania damy odpowiedź, nie ma tematu. Oraz na końcu «wskazanie 
planowanego terminu wyłożenia projektu planu» również to przekażemy. 

Wszystko Panie Przewodniczący. 

Dziękuję.”. 

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

„Tak, dziękuję. 

Bardzo proszę, ad vocem, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

odniosę się do początku tej wypowiedzi na interpelację, a mianowicie do budynku przy ulicy Krausa. 
Sytuacja jest dla mnie o tyle zaskakująca, bo Pan pokazuje – ja wiem, jak ten budynek wygląda – tylko  
w pewnym sensie to jest taka chwila szczerości i jak Gmina zadbała o swój majątek, bo ja rozumiem,  
że to jest budynek miejski. Więc doprowadzenie go do stanu ruiny to też trzeba czasami pamiętać,  
że to nie jest wina mieszkańców ani Radnych, tylko Gminy jak dba o swój majątek. To jest jedno.  

Ja w moim wniosku też tam wskazałem możliwość pozyskania ewentualnych zewnętrznych źródeł na tego 
typu działania. Mówię o jednej zasadniczej kwestii – musimy iść w kierunku tym i tworzyć możliwość 
funkcjonowania różnego rodzaju klubów seniorów czy też klubów młodzieżowych w miejscach, które 
będzie można przekazać mieszkańcom do dyspozycji, żeby mogli prowadzić szereg działań. To miejsce 
wydaje się być dobrym. Jeżeli Pan Prezydent uznaje, że ta nieruchomość jest w tak złym stanie 
technicznym, że remont się nie opłaca to może warto, może faktycznie taniej będzie ją rozebrać i postawić 
coś w tym miejscu nowego.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan – też ad vocem – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie,  

mało uważny słuchacz mógłby z Pańskiej wypowiedzi wywnioskować, że jestem przeciwny budowie ulicy 
Nowohałcnowskiej, czyli KDZ-1. Jest wręcz przeciwnie, ja się bardzo cieszę, bo to jest inwestycja bardzo 
potrzebna dwom dzielnicom – Hałcnowowi i Komorowicom – podobnie jak zresztą podjęta przebudowa 
skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką. Ja jedynie w swoich informacjach przekazuję 
uwagi o niedomaganiach układu komunikacyjnego, które występują w sąsiedztwie tej inwestycji  
i powinny być rozwiązane równolegle, podobnie zresztą jak na przykład odwodnienie od ulicy Hałcnowskiej 
– a ten problem przekazałem na przykład w filmiku przesłanym do Miejskiego Zarządu Dróg  
i do Pana Wiceprezydenta Zawieruchy i o tym nie mówię w interpelacjach. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja chciałem odpowiedzieć na dwie interpelacje. 

Tutaj pierwsza – Pana Radnego Lisińskiego, jeśli chodzi o te serwisy, miejsca serwisów dla rowerów.  
Mnie się wydaje, że w związku z tym, że w tym roku skończymy tą trasę graniową w kierunku Koziej Górki  
ze Szyndzielni i tam w tym rejonie teraz będzie się koncentrował ten ruch tras rowerowych, więc 
propozycja jest taka, że w ramach rozbudowy Alei Armii Krajowej tam w tym obszarze, gdzie w tej chwili 
jest pętla autobusowa, tam powstaną różnego rodzaju rzeczy, które m.in. będą mogły zawierać  
te elementy, o których Pan w interpelacji mówił, tym bardziej że będzie to obszar monitorowany. 

Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź dla Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej – (…) Krakowska.  
Było spotkanie parę tygodni temu w tej sprawie w Radzie Osiedla w Lipniku. Rozesłaliśmy do różnych 
służb te postulaty, które są w związku z rozbudową (…) Krakowskiej, bo rzeczywiście ulicą Lipnicką i Polną, 
najprawdopodobniej przez te dwie ulice to będzie się koncentrował ten główny ruch w kierunku 
wschodnim. I odpowiednie służby, czyli Policja i MZD, Wydział Komunikacji, Straż Miejska – jest 

wyznaczony termin – 22 czerwca zgłoszą się ze swoimi postulatami, z przeglądem tych dwóch ulic;  
bo głównie chodzi o to, żeby ruch, wzmożony ruch był bezpieczny, a jednocześnie chociażby żeby 
parametry techniczne, stan techniczny czy parametry geometryczne tych ulic przystosować jeszcze przed 
rozbudową ulicy Krakowskiej do tego wzmożonego ruchu. Tak że mamy to na uwadze i wszystko zostanie 
zrobione i skonsultowane także z mieszkańcami przed przystąpieniem do prac na ulicy Krakowskiej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

(…) Pan Dyrektor Waluś – bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Radni, jeśli można odnieść się do interpelacji dotyczącej ulicy Młyńskiej. 

Jak Państwo śledzicie naszą stronę czy interesujecie się w tych kwestiach zmian organizacji ruchu, 
jesteśmy tutaj wyczuleni i od jakiegoś czasu i to dosyć długiego, każda taka zmiana, która jest 
postulowana przez grupę mieszkańców, przez pojedyncze osoby, idzie taka informacja na stronę 
internetową z uwagi na to, żeby poznać stanowisko nie tylko tej grupy, ponieważ często tak się zdarzało, 
że było wystąpienie, było poparte ilomaś podpisami, w dobrej wierze taka zmiana organizacji ruchu była 
wprowadzana, a później okazało się, że tych przeciwników takiej organizacji ruchu jest dużo więcej niż  
ta pierwotna grupa, która wnioskowała taką zmianę. W związku z tym odbywają się takie konsultacje 
społeczne poprzez stronę internetową i tutaj kilkadziesiąt różnego rodzaju opinii zebraliśmy na temat tych 
postulowanych zmian. One, jak można było przypuszczać, są podzielone na stanowiska, czyli część osób 
jest za tym żeby to zrobić, natomiast część jest taka, którym to nie pasuje. Nie ma takiej możliwości 
oczywiście żeby wprost znaleźć taką organizację, która pogodzi te interesy, bo oprócz mieszkańców 
pojedynczych budynków jest tam zabudowa wielorodzinna, są też również firmy, które mają dojazd z tej 
ulicy publicznej. W związku z tym, dla tych podmiotów kwestia objazdu jest dodatkowym utrudnieniem, ale 
to nie jest kwestia tylko jak gdyby utrudnienia po stronie tych podmiotów, bo my w takim układzie 
narzucalibyśmy ten ruch po innych fragmentach układu drogowego, gdzie ten ruch nie byłby wskazany.  
To jak gdyby jest jeden tylko z elementów. Tak jak powiedziałem, te głosy dotyczące wprowadzenia tego 
ruchu się rozłożyły. Odbyło się w związku z tym spotkanie w Radzie Osiedla, gdzie były prezentowane 
również takie pomocnicze opracowania, m.in. tutaj Pan Radny Szafarczyk był autorem jednego z tych 
opracowań, odbyła się duża dyskusja, głosy krytyczne itd. – nie będę relacjonował w szczegółach – 
natomiast efektem tego spotkania nie ma wypracowanego jednoznacznego stanowiska. Rada Osiedla 
również nie zajęła takiego stanowiska, wręcz to stanowisko jest takie, żeby tych organizacji nie zrobić.  

I tutaj Pan jak gdyby w tej interpelacji jeszcze dotyka innej kwestii, nie tylko tej samej, zmiana organizacji 
na ruch jednokierunkowy, ale tam się pojawiła kwestia miejsc do parkowania dla pojazdów. Rzeczywiście 
jest taki fragment ulicy z chodnikiem, gdzie można by było, przynajmniej teoretycznie rozważać zrobienia 
takich miejsc. To nie jest bezinwestycyjne – to jest związane z korektą, z modernizacją tego fragmentu 
ulicy. I jeżeli takie zadanie znalazłoby się w budżecie miasta, to będziemy oczywiście o tym rozmawiali.  
To jest rzecz taka, którą można rozważać, ale trzeba mieć świadomość, że są to określone środki 
finansowe. 

Więc reasumując, tej zmiany organizacji ruchu na dzień dzisiejszy nie zrobimy z uwagi na to, że tutaj  
te rozbieżności są zbyt duże, natomiast kwestie te inwestycyjne, związane z modernizacją drogi, będzie 
[to] rozważane przy konstruowaniu kolejnego budżetu. Jeżeli takie środki się znajdą to temat zostanie  
z powrotem podjęty.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na koniec pozwolę sobie udzielić głosu, ponieważ w dwóch interpelacjach zostałem w czołówce 
wymieniony – chodzi mi o interpelację Pani Barbary Waluś i Pani Małgorzaty Zarębskiej. 

Pierwsza dotyczyła obrad Kapituły IKAR-ów (…) i Regulaminu – (…) tutaj, zresztą tak jak potwierdził Pan 
Prezydent, to jest oczywiście kompetencja Pana Prezydenta, natomiast nawet jeżeli tworzymy ciała, grupy, 
kapituły, które prowadzą głosowania w sposób demokratyczny, należy dopilnować żeby – wszystkim nam 
powinno zależeć – żeby nie było żadnych niedomówień, nawet jeżeli (…) efektem jest dokument tylko 
konsultacyjny. Przykładem, który tam wystąpił, było prowadzenie głosowania tajnego bez kompletu 
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obecnych, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego, tak jak zresztą powiedział Pan Prezydent, na pewno  
(…) wyjdzie tutaj Wydział naprzeciw oczekiwaniom Pani Radnej i zostanie ukonkretyzowany po prostu ten 
Regulamin, tak aby nie było żadnych zastrzeżeń. 

I druga sprawa, którą tutaj Pan Prezydent omawiał i Pani Radna Zarębska, dotycząca tego spotkania 
konsultacyjnego – ja od razu dodam, że w nim nie uczestniczyłem, natomiast co do zasady, bo tutaj  
do tego jakby sprowadza się meritum według mnie, co do zasady jawności w ramach wszelkich działań 
Rady Miejskiej, obowiązek jawności występuje tylko na Komisjach i na sesji Rady Miejskiej. Wiemy wszyscy 
Radni, zwłaszcza ci, którzy już są kilka kadencji, że spotkań gdzie chcemy spokojnie omówić problemy 
(spotkań, to słowo jest ważne – nie Komisja, nie sesja), spotkań było bardzo wiele i ich celem jest  
w spokoju rozważenie ważnych dla mieszkańców potrzeb miasta. Absolutnie niedopuszczalnym  
jest stwierdzenie, że nie ma tam przedstawicieli mieszkańców, ponieważ my nimi jesteśmy, mamy 
demokratyczny, silny mandat i my ich reprezentujemy. Tak że ten zarzut jest chybiony. Oczywiście Rady 
Osiedla mogą się tym interesować, to jest nawet godne pochwały, natomiast przypomnę, że Rady Osiedla 
są jednostkami pomocniczymi Rady Miejskiej i my korzystamy z tej pomocy za każdym razem jak 
uznajemy to za stosowne. Nie ogranicza to żadnej procedury omawiania tego projektu na Komisjach. 
My mówimy tylko projekcie projektu, który chcemy rozważyć merytorycznie. Nie ma obowiązku – mam  
to potwierdzone prawnie – aby te spotkania były z natury rzeczy jawne. Tak jak się ta grupa ludzi umówi, 
tak ono przebiega. Najlepiej działa przykład – jest to jednak konsultacja władzy wykonawczej z władzą 
uchwałodawczą. Na poziomie Rządu i Parlamentu, niezależnie jakie ugrupowanie jest u władzy,  
w osławionej Jachrance bez dziennikarzy, w zaciszu spotykają się Kluby Parlamentarne z Ministrami,  
z partią rządzącą właśnie po to, żeby bez zgiełku, bez niepotrzebnych emocji, w poczuciu jak najlepszych 
rozwiązań rozmawiać. Na takich spotkaniach każdy powinien wyrazić zgodę, czy chce być nagrywany czy 
nie, a przed nagrywaniem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, powinien o to zapytać. I myślę, że to tak jest. 
Może tutaj jakiś przekaz informacji był niejasny. Jeżeli, jak rozumiem, Pani Radna – nie uczestniczyłem  
w spotkaniu – uznała, że spotkanie jest jawne, więc chciała o tą jawność zadbać. Ono nie było jawne,  
co do zasady – bo to jest niepierwsze takie spotkanie – i służyło właśnie temu, żeby spokojnie ustalić 
projekt, który potem wspólnie przedstawiamy mieszkańcom. A w kolejnych procedurach – na Komisji, 
podczas wyłożeń – mieszkańcy mają wiele okazji do wypowiedzenia się. I myślę, że takie spotkania  
są, powinny być kontynuowane, bo one posuwają nas do przodu, a nie do tyłu. To tyle. 

(…) Pan Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Jedno zdanie, Panie Przewodniczący. 

Gdyby to spotkanie się odbyło w normalnym trybie, tak jak było planowane, to dzisiaj by nie było  
co najmniej trzech interpelacji. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„No tak, ale my Radni lubimy interpelacje, więc je przygotowujemy i jest to nasze niezbywalne prawo. 

Szanowni Państwo, punkt interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta uważam 

za wyczerpany. 
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Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 
2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 5 – sprawozdanie nr 64 – i jest to sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia br. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz  
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 

w I kwartale 2017 r. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w I kwartale br. Prezydent podjął 108 zarządzeń ich wykaz jest Państwu dostępny. Ja powiem tylko,  
że najwięcej spośród nich, bo aż 44, dotyczyło ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu. 
Tymczasem proszę o zatwierdzenie sprawozdania.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Sprawozdanie to było przyjmowane przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
25 kwietnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2017 roku według stanu  
na dzień 31 marca 2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, tj. Przyjęcie sprawozdania Nr 65 – sprawozdanie z działalności 
Prezydenta Miasta w I kwartale 2017 roku według stanu na dzień 31 marca 2017. 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.” 
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Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

regularne sprawozdanie ze swojej działalności Prezydent składa Wysokiej Radzie w cyklach kwartalnych, 
tym razem pierwszy kwartał br.  

Sprawozdanie tego typu zawsze składa się w części opisowej i załącznika. W części opisowej m.in. można 
wyczytać:  

▪ że Prezydent w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 273 zarządzenia, w tym 46 z zakresu 
zmian budżetu, w budżecie i planów finansowych miasta,  

▪ że przedłożył Radzie Miejskiej 70 projektów uchwał, 8 sprawozdań i 77 zarządzeń do zaopiniowania,  

▪ że przyjął, rozpatrzył, rozważył 186 opinii i wniosków, które spłynęły z poszczególnych Komisji Rady  
– tutaj jest specyfikacja dokładna, ile tych wniosków, opinii z poszczególnych Państwa Komisji było,  

▪ że również przyjął i odpowiedział na 47 interpelacji, że odbył 3 spotkania konsultacyjne ze swoimi 
Zastępcami i współpracownikami,  

▪ że Urząd w tym pierwszym kwartale wydał 72 674 decyzji administracyjnej i 1323 postanowienia  
– jest to pierwszy kwartał on najwięcej obfituje właśnie ilość wydawanych decyzji,  

▪ że wpłynęły 4 skargi, które uznano za bezzasadne,  

▪ że nasz Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 14 kontroli: 12 problemowych i 2 kompleksowe  
– mamy tutaj wykazane jednostki kontrolowane i stwierdzone najważniejsze uchybienia, 

▪ że sami byliśmy kontrolowani trzykrotnie: Urząd Transportu Kolejowego, mianowicie Oddział Terenowy 
w Katowicach kontrolował wymogli przewozu osób w kolejach linowych (to oczywiście wiąże się  
z kolejką na Szyndzielnię), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował projekt „Rozwój 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” i wreszcie Państwowa Inspekcja Pracy 
kontrolowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, 

▪ wpłynęło 69 wniosków o udzielenie informacji publicznej – mamy tutaj specyfikację rodzajową tych 
wniosków. 

I załącznik, w którym tabelarycznie podane są zarządzenia Prezydenta Miasta według realizatorów 
pogrupowane, czyli tak jak realizowały je potem poszczególne Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki 
organizacyjne. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo Dziękuję Panie Sekretarzu. 

Nad tym sprawozdaniem pochylały się wszystkie Komisje poza Komisją Rewizyjną i przyjęły do wiadomości 
to sprawozdanie. 

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 Rada przyjęła jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 

Strona 25 z 125 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, jest to kolejne sprawozdanie nr 66 z Programu współpracy gminy 
Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok. 

Bardzo proszę o skrótowe przedstawienie.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Magdalena Chodyniecka 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

sprawozdanie jest podsumowaniem i oceną realizacji Programu współpracy gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi. Prezydent Miasta przedstawia takie sprawozdanie co roku, zgodnie  
z obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego, wolontariacie. Przypomnę,  
że Program współpracy jest dokumentem ramowym, określającym zasady, formy i cele tej współpracy, 
został uchwalony na sesji Rady Miejskiej 24 listopada 2015 roku. Adresatami tego Programu było  
565 organizacji, według ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta – stan na koniec grudnia  
2016 roku. 

Jeżeli chodzi proszę Państwa o współpracę, odbywała się ona w dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie 
pozafinansowej realizowaliśmy projekt pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu 
Południowego” – to był projekt i jest projekt partnerski, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Obejmuje Subregion Południowy, a mianowicie bielski, żywiecki i cieszyński, jak również 
miasto Bielsko-Biała i jest to projekt, w ramach którego prowadzimy działania wyłącznie na rzecz 
organizacji pozarządowych, mające na celu przede wszystkim ich ekonomizację, tworzenie miejsc pracy, 
tworzenie spółdzielni socjalnych i aktywizację osób wykluczonych społecznie, świadczy również bezpłatne 
wsparcie infrastrukturalne.  

Oprócz działań projektowych szkolimy organizacje pozarządowe. Ponad 200 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych wzięło udział w licznych szkoleniach i jednocześnie proszę Państwa tam promujemy 
organizacje pozarządowe; co miesiąc ukazują się artykuły prasowe na temat ekonomii społecznej, bielskich 
organizacji pozarządowych, Subregionu. Jednocześnie proszę Państwa organizujemy różnego rodzaju 
wydarzenia – takim najistotniejszym były Targi Ekonomii Społecznej, które odbywają się co roku;  
tym razem IV Piknik Organizacji Pozarządowych, w którym wzięły udział liczne organizacje pozarządowe, 
jak również spółdzielnie socjalne, które miały okazję zaprezentować swoje produkty i usługi mieszkańcom 
miasta Bielska-Białej. 

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział również w różnego rodzaju 
gremiach, m.in. komisjach konkursowych powołanych w otwartych konkursach ofert, jak również takich, 
jak Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta 
Miasta właśnie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i tejże Radzie przedłożyliśmy 
sprawozdanie, przyjęła go ona jednogłośnie. 

Jeżeli chodzi o współpracę proszę Państwa finansową, to jest oczywiście zlecanie do realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji na ten cel, odbywa się to przede 
wszystkim w procedurze otwartych konkursów ofert. I w drugiej części sprawozdania macie Państwo 
bardzo dokładnie opisane i zanalizowane wszystkie otwarte konkursy ofert, które miały miejsce. 

Jako podsumowanie, proszę Państwa, kilka wskaźników dotyczących realizacji Programu współpracy. 
Mianowicie wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 
publicznych w 2016 roku to kwota prawie 5 000 600 zł, liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert 242, liczba osób będących beneficjentami tych działań to prawie 107 000 osób. 

Kończąc, w imieniu Prezydenta Miasta, proszę Szanowną Radę o przyjęcie sprawozdania.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Sprawozdanie było przedstawiane na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Edukacji i Kultury, 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wszystkie 
Komisje przyjęły to sprawozdanie do wiadomości. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada przyjęła (…) [sprawozdanie] jednogłośnie.”. 

 
Ad 8 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej (Nr BD.3034.13.2017.MSz z dnia 8 maja  
2017 roku) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 
2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu nr 8 – tj. sprawowanie nr 67 wraz z korektą – sprawozdania Prezydenta  
Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
31 marca 2017. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

chciałam właśnie powiedzieć, to sprawozdanie jest z korektą. Przepraszam za tą omyłkę – tu dotyczy  
to środków (…) na usługi remontowe, które zostały jakby z niewłaściwego wiersza zaczerpnięte tego 
sprawozdania, ponieważ te kwoty mieszczą się (dotyczące usług remontowych) w wydatkach dotyczących 
zadań statutowych. Wobec tego już inne pozycje nie ulegają zmianie, ponieważ jest to tylko 
wyodrębnienie tej kwoty na te wydatki. Wobec tego ani wydatki bieżące, ani wydatki ogółem nie uległy 
zmianie, więc jest tylko korekta tej jednej pozycji. 

Natomiast jeśli chodzi o całe sprawozdanie – wykonane dochody za pierwszy kwartał zostały w sumie 
26,2 %, w tym dochody bieżące 30,2%. Natomiast dochody majątkowe 2,2 % i tak samo wydatki 
majątkowe też również w niskim procencie. Natomiast wydatki bieżące 24,2.  

W zasadzie, jeśli chodzi o te wydatki majątkowe i dochody majątkowe, to taki niski procent, jak Państwo 
zauważyli, wynika ze środków, które mamy wprowadzone, pochodzące z Unii Europejskiej – dotyczy  
to zawartych umów. Ponieważ jest to pierwszy kwartał ani wydatki nie zostały wykonane, ani nie 
uzyskaliśmy w tym kwartale żadnych środków unijnych jako refundację bądź jako ewentualnie zaliczkę  
na zadania (…), które będą w tym roku zrealizowane. 

W zasadzie, jeśli chodzi o dochody to nie ma jakiegoś takiego zagrożenia, w tej chwili przynajmniej. Jeśli 
chodzi o pierwszy kwartał, zakończył się on zarówno nadwyżką, jak i nadwyżką (…) budżetu, (…) czyli 
większe mamy dochody od wydatków i nadwyżką operacyjną ponad 71 000 000 zł. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego… – tego 
sprawozdania – obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego i przyjęła  
do wiadomości. 

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 sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 590 – wersja II, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę – ponownie Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała zwiększająca, zmniejszająca budżet i w tej uchwale, w II wersji są zmiany, które (…) po prostu 
przedstawię, jak różni się ta uchwała w stosunku do I wersji.  

A mianowicie w tej II wersji są trzy pierwsze punkty, które są w uzasadnieniu – są wprowadzone – czyli  
tu jest zwiększenie dochodów pierwszej pozycji. Dotyczy to środków, które otrzymaliśmy jako refundację 
poniesionych wydatków w ubiegłym roku na (…) Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego  
– to jest prawie 24,2 mln zł.  

Kolejna pozycja dotyczy z kolei środków, które otrzymaliśmy jako zwrot z rezerwy celowej i jako zwrot 
utraconych dochodów miasta z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie 
badawczo-rozwojowego.  

I kolejna pozycja dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy ulicy 
Stojałowskiego wraz z przebudową mostu na potoku Niwka i na rzece Białej. Ponieważ na to zadnie mamy 
zaplanowane środki w stu procentach, wobec tego można też środki przeznaczyć na inne cele; tego nie 
było w pierwszej wersji. 

Natomiast punkt 4 – dotyczy to „Oświaty i wychowania” z różnych wpływów i zgromadzone dochody  
w dziale 801, w tym główna, większa kwota w tej pozycji to są środki na dofinansowanie projektu unijnego 
„Czas na kadrę – rozwój umiejętności w Tuwimie”. I nagroda pieniężna „Zielona pracownia” dla Szkoły 
Podstawowej nr 29. Te środki w „Oświacie” proponuje się przeznaczyć oczywiście dla tych placówek  
i szkół, które je uzyskały. 

Kolejne zwiększenie dotyczy środków w „Ochronie zdrowia”. (…) To również środki uzyskane przez 
Środowiskowe Centrum Pomocy z rozliczeń mediów i proponuje się oczywiście przeznaczyć te środki,  
te dochody uzyskane, dla tej placówki. 
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Kolejna zmiana dotyczy również „Polityki społecznej”. Tu jest odszkodowanie z kolei za zniszczone matryce 
w zestawach komputerowych dla projektu „Internet oknem na świat”, z przeznaczeniem oczywiście  
na likwidację tych uszkodzeń. 

W punkcie 7 jest zwiększenie wydatków na łączną kwotę 14 768 440 zł i zmiana jest w podpunkcie 1 tego 
punktu. A mianowicie w pierwszej wersji była tylko kwota dotycząca zakupu montażownicy dla MZK, 
natomiast w pozostałej, w tej drugiej wersji, jest kwota ponad 10 mln, w tym na remonty (…) dróg 
gminnych i chodników, jak również na inwestycje drogowe, m.in. KDZ-1 i rozbudowa ulicy Osterwy  
czy przebudowa ulicy Cmentarnej. 

W podpunkcie 2 – 3 i 4 to było w pierwszej wersji – tutaj dotyczy środków dla „Oświaty” na różne zadania, 
takie drobne, realizowane na zakupy niezbędne w „Oświacie”, na system przeciwwłamaniowy,  
na ewentualnie ogrody przyszkolne, place zabaw. Dotyczy to działu 801, 854.  

Z kolei w „Pomocy społecznej” chodzi tutaj o projekt i dokumentację rozbudowy Domu Pomocy Społecznej 
dla Osób Starszych w związku z tym, że część mieszkańców porusza się na wózkach i jest konieczne 
zabezpieczenie dla nich odpowiednich pokoi. 

W zakresie „Gospodarki komunalnej” – tego zadania nie było, tj. ppkt 5 – tu chodzi o środki na park 
Strzygowskiego. 

W dziale „Kultura” proponuje się środki dla Książnicy Beskidzkiej – to było w pierwszej wersji – w sumie 
259 000 na dotację bieżącą i na inwestycje.  

I „Kultura fizyczna”. Tu jest na podwyższenie kapitału TS Podbeskidzie – 2,5 mln. Tego też nie było 
pierwszej wersji. 

Jeśli chodzi o punkt 8 – tu jest zmniejszenie z kolei…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…związane z (…) zawarciem aneksu na zadanie unijne „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego” 
i te środki, które tutaj zmniejszamy, dochody i wydatki w tym roku, oczywiście w Wieloletniej prognozie 
finansowej zostaną zmienione w przyszłym roku, z uwagi na zmianę terminu realizacji. 

I drobne zmniejszenie w dziale 801 – jest to związane z porozumieniami międzygminnymi. 

W wyniku tych zmian, które są opisane w tej (…) drugiej wersji, w wyniku zwiększenia dochodów o prawie 
27 mln, zwiększenia wydatków, jak również zmniejszenia rozchodów, proponuje się zmniejszyć (…) deficyt 
o 14 mln, którego planowane (…) miało być pokrycie z kredytu bankowego, czyli w chwili obecnej  
z 81 mln do 67 mln. 

W związku z tym, że są zmiany dotyczące projektów unijnych odpowiednie zmiany są w załączniku, gdzie 
mamy zadania związane z projektami unijnymi. I tutaj została w drugiej wersji dodana pozycja 3 do tego 
załącznika, gdzie jest mowa o RIT-e w związku z planowanym aneksem, jak również zmiany związane  
z MZK w wyniku tego, że dla MZK proponowana jest dotacja. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, chciałbym zwrócić uwagę na to, na co zwracaliśmy w dniu wczorajszym na posiedzeniu 
Komisji budżetowej, mianowicie, że pojawia się w II wersji kilkanaście milionów złotych, które nie 
omawiały inne Komisje. Co ciekawe, chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj uprzedzając Pana 
odpowiedź, nie jestem przeciwny piłce i likwidacji (…) sportu zawodowego itd., bo ja wiem, że to jest  
mi zarzucane wielokrotnie, chociaż gdyby posłuchać pewnie moich uwag wcześniej może byśmy byli  
w zupełnie innej sytuacji.  

Panie Prezydencie (…), zwrócić chciałbym uwagę na to: pojawia się dosyć poważna kwota, tych 2,5 mln zł 
wsparcia dla Spółki TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna. Rozumiem, że jako właściciel większościowy musimy 
ratować Spółkę w trudnej sytuacji finansowej. Jednakże niestety, pomimo tego, że niedawno było 
posiedzenie (…) merytorycznej Komisji sportu, nie przedyskutowaliśmy tego, jakie są plany, co dalej i jak 
ma ten Klub sportowy dalej funkcjonować. Uważam, że to jest bardzo ważna dyskusja, ona musi zostać 

przeprowadzona i trzeba zbudować strategię wieloletnią, nie tylko na teraz, na zasypanie jakichś tam 
długów i połatanie dziur w budżecie Spółki, ale ta strategia musi być uzgodniona na lata przyszłe  
i o to w tej chwili apeluję.  

I równocześnie chciałbym zauważyć jedną rzecz, że cieszę się, że miasto jest miastem na tyle bogatym,  
że znajdujemy bez większego problemu – Pan Prezydent – 2,5 mln zł na takie zadania. Więc mam 
nadzieję, że na zadania, o których Pan zawsze mówi, że «Radni cały czas składają te swoje wnioski», też 
te środki będzie Pan potrafił znaleźć w najbliższych miesiącach. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panu Prezydent – bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

nie można tak do jednego worka wszystko włożyć, jak na końcu Pan powiedział, bo tu jest konkretna 
liczba 2,5 mln, a gdybym wszystkie postulaty Radnych od początku wziął, po uchwaleniu budżetu,  
to byłoby kilkadziesiąt milionów złotych (…) albo i więcej. Tak że tutaj to nie można do jednego worka  
i mówić, że «jak na to się znalazło to i na wszystkie inne się powinny znaleźć pieniądze», bo nie jestem 
cudotwórcą i nie mam maszynki do robienia pieniędzy. Natomiast są konkretne środki, które można  
i wszyscy Państwo macie te dane i wiecie, skąd te pieniądze są brane. I to nie jest tu czarna magia żadna 
–  ale to tak tylko dla wyjaśnienia sprawy. Natomiast tutaj ja już mówiłem na Komisji Budżetu, muszę się 
powtórzyć tylko, że my dajemy na…, w ogóle na sport dajemy, mimo wszystko na tą działalność taką  
operacyjną sportu stosunkowo mało, bo praktycznie wszystkie miasta w okolicy – Śląsk mam dość dobrze 
rozpoznany, to prasa o tym pisze, też to nie jest tajne – że wielokrotnie większe środki te miasta 
przeznaczają (…). Ja mam taką zasadę, nie tylko w tym – co mi zresztą często zarzucacie Państwo,  
na przykład w  edukacji – że ja  nigdy nie daję z góry dużych pieniędzy na żadną działalność. Ja daję tyle, 
żeby funkcjonować dobrze, a później się przypatruję i staram się, w momencie kiedy widzę, że jest 
potrzeba, występuję do Rady żeby dać. Bo najprościej dać pieniądze z góry, a jak znam życie to każde 
pieniądze każdemu, nie tylko w sporcie, komu się da, to wszyscy wydadzą wszystkie pieniądze,  
bo to najprostsze jest. I dlatego mamy – to, co już tu wczoraj Przewodniczący Matyja podnosił – mamy 
duży reżim, jeśli chodzi o wydatki we wszystkich dziedzinach. I dlatego wszyscy mi pokazują, zarzucając 
mi moi pracownicy, że w innych miastach inni mają większe sponsorowanie różnych rzeczy, a my mniej, 
ale dajemy sobie radę. Dlaczego? – taki przykład w kulturze mogę powiedzieć. 
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Mamy jeden z najlepszych chyba, wynik w Polsce w teatrach, bo wpływy z biletów są i z innych 
działalności są tak duże, że procent uzyskiwania właśnie środków zewnętrznych jest chyba największy  
w Polsce. To jest zarzut czy to jest dobrze? Po prostu marketing – tak musieli rozbudować działalność 
marketingową, ludzie chodzą, zaczynają chodzić do teatru, a my dajemy mniej pieniędzy. A znam  
– nie będę tu mówił przykład, bo to jest nie nasz, może mi nie wolno nawet – ale  mamy nawet na Śląsku 
(żeby daleko nie chodzić) teatry – milionowe dotacje dostają (m.in. z Urzędu np. Marszałkowskiego też), 
milionowe dostają dotacje, a udział sprzedaży biletów w dochodach to jest nawet może mniejszy jak 50% 
w Bielsku-Białej; bo co się ma interesować widzami jak dostaje z góry pieniądze, dotacje – to po co ma się 
interesować. Ja taką politykę prowadzę i to samo jest w sporcie. Wracam do sportu. Dajemy  
to, co uważamy w danym momencie, żeby funkcjonowało, bo na bieżąco te sprawy się kontroluje; na ile 
można oczywiście kontrolować to na bieżąco i później, jeśli sytuacja drastyczna czy bardzo potrzebna,  
to dajemy. Przeczytacie Państwo prasę sportową, wiecie co się dzieje w Ruchu Chorzów – tam zadłużenie 
ponad 50 mln zł – co się w Górniku Zabrze dzieje. Bytom zleciał do trzeciej ligi, Polonia Bytom, bo właśnie 
miasto, mimo że tam Prezydent jest piłkarzem byłym i sport kocha, to (…) do trzeciej ligi Polonia Bytom 
zleciała, bo środków nie miała. I dlatego staramy się tak funkcjonować żeby dać tym naszym klubom  
– nie tylko piłce nożnej zresztą – żeby funkcjonowały. Chcę powiedzieć, że tak się składa – mówiłem  
to wczoraj na Komisji również finansów – że te koszty w pierwszej lidze wbrew pozorom są większe jak  
w ekstraklasie, bo wpływy są mniejsze, bo nie ma telewizji, a koszty są wbrew pozorom wyższe, bo płace 
zawodników i innych ludzi są wcale niemniejsze jak w ekstraklasie. Taki jest rynek po prostu, nie o tym 
decyduję. Taki jest rynek i żeby to utrzymać, żeby to funkcjonowało to musimy – ja to nazywam może 
kroplówkami (…), nie wiem czy dobre porównanie – kroplówki takie dozować, żeby pacjent bardzo dobrze 
się czuł; ale trzeba kontrolować tego pacjenta po prostu. I dlatego ja się z całą wypowiedzią zgadzam  
tu Pana Przewodniczącego Drabka, natomiast wizja wieloletnia jest bardzo trudna, bo myślimy o tym  
i uważamy, że to jest podstawowy cel, żeby awansować do ekstraklasy i w tym roku, wbrew nawet temu 
co się na początku działo – fatalne występy – to była duża szansa. Moim zdaniem niefrasobliwość 
niektórych ludzi może doprowadziła do tego, że nie ma tego awansu, bo nawet w tym całym dziadostwie, 
które było, można było awansować, tylko trzeba było nie robić głupot – a nie będę tu o szczegółach 
mówić; ci co chodzą to wiedzą, że nie strzelić karnego w doliczonym czasie na przykład, bo sobie ktoś tam 
wymyślił strzelanie, np. dwa punkty – dzisiaj byśmy byli prawdopodobnie w ekstraklasie (…). Ale to nie 
jest tu wiwisekcja żeby robić działania tego Klubu. 

Natomiast na dzisiaj musimy doprowadzić do tego: ten Klub nie może mieć zadłużenia, nie może mieć 
zadłużenia, bo musi być rzetelnym Klubem. Środki, które dajemy to nie są duże środki, bo jednak  
te 2,5 mln to i tak nijak się ma do tego, co Gliwice, Sosnowiec, Katowice dają. Taki dam przykład, jeszcze 
jeden ze sportu, że połowa zawodników w GKS-ie Katowice w siatkówkę dzisiaj, to są bielszczanie i grają 
bardzo dobrze. Dlaczego poszli? Bo tam płacą dwa razy więcej niż u nas. W tej samej grają ekstraklasie, 
dwa razy więcej płacą, bo od trenera począwszy Gruszki, poprzez pięciu zawodników wszyscy poszli  
do GKS-u, bo płacą w Katowicach więcej. 

Takie jest życie po prostu i dlatego musimy patrzyć na ile nas stać oczywiście, nie wariować, a przy okazji 
żeby nie tracić z pola widzenia tego sportu, bo to, że mamy pięć drużyn w ekstraklasie dzisiaj to jest nasz 
dorobek po prostu wielki miasta i musimy to utrzymywać. A ten sport jest – tak między nami mówiąc –  
to jest trochę chory, bo jak ja słyszę, że (to, to już tak poza chyba konkursem), że – bo ja się tym w ogóle 
nie interesuję – że są zakłady bukmacherskie i później się takie rzeczy dzieją, jak się dzieją, że na jednym 
zakładzie ludzie kilkadziesiąt tysięcy zarabiają gdzieś tam, to nie w ekstraklasie; bo takie rzeczy się dzieją 
na boisku, które się normalnie nie mają prawa dziać, drużyna, która spada z pierwszej ligi, wygrywa z (…) 
pretendentem do awansu, u niego na boisku. 

Oczywiście w sporcie jest wszystko możliwe tylko, że jest prawdopodobieństwo pewnych rzeczy też, więc 
jakieś dziwne rzeczy się dzieją po prostu. Ja się o tym dowiedziałem już nie po raz pierwszy o tych 
bukmacherskich zakładach i zaczyna mnie to wszystko martwić bardzo, ale wpływ mamy żaden, możemy 

tylko konstatować, że trochę ten sport jest chory; może nie tylko u nas zresztą, nie tylko u nas. Wszystko. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, à propos różnych sytuacji w polskim sporcie i w piłce nożnej, to nawet filmy kręcono, 
ale ja tylko chciałbym powiedzieć, że jednak bym prosił o to, żebyśmy poważnie rozmawiali o tych klubach 
i stawiali jednak te realne cele i zastanawiali się, bo tak jak Pan użył słowa «kroplówka», to na kroplówce 
piłkarz nie osiąga najlepszych wyników.  

Naprawdę trzeba tą perspektywę jasną i czytelną postawić zarządom w klubach i finansowania, i postawić 
im konkretne cele i później z tych efektów ich rozliczać. Bo w sytuacji takiej, w której właśnie wiedzą,  
że w każdej chwili, jak jakoś tam będzie trudno, to dostaną kroplówkę, to jakoś to tak sobie będzie trwało 
kolejne lata. Tak nie możemy podchodzić do tego tematu i bardzo bym prosił, żeby na najbliższych 
Komisjach, żebyśmy mogli dłużej na ten temat podyskutować, bo dzisiaj nie jest to rozwiązanie, bo to nie 
jest temat główny sesji.  

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję.  

Panie Prezydencie – bardzo proszę (…).”. 

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

„To nie jest dokładnie tak, jak Pan mówi, że nic się nie robi, że (…) nie ma żadnej perspektywy,  
bo analizujemy, mamy plan. Taki przykład dam, nie mówiłem o tym: za awans mieli zawodnicy i trener 
przewidziane 1,5 mln zł. Czyli jest, konkretny cel był, konkretne pieniądze były. Myślę, że nie są złe 

pieniądze 1,5 mln zł za awans. Rozumiem, że ci czołowi zawodnicy – nie wszyscy jednakowo, tam jest  
20 zawodników, ale przeważnie są młodzi chłopcy, którzy nawet w osiemnastce się nie mieszczą. Ja myślę, 
że czołowi zawodnicy dostali gdzieś rząd 100 tysięcy złotych. To konkretne cele były i konkretne pieniądze 
były, ale nikt z nas nie będzie za nich grał przecież; 1,5 mln to był konkretny cel i było postawione 
wyraźnie przed sztabem trenerskim, przed zarządem, były środki przeznaczone na to. Tak że to nie jest 
tak, że nie ma się planu i nic się nie robi, tylko się tak kroplówkę daje. To nie jest tak do końca. Natomiast 
sytuacja jest jaka jest. Jak powiedziałem, koszty są większe niż w ekstraklasie, ale środki niestety 
mniejsze, bo (…) kilka milionów z transmisji telewizyjnych odpadło. Gdyby były te transmisje telewizyjne, 
to podejrzewam, że nasz Klub w tej sytuacji – jaką ma w tej chwili – finansowej, toby chyba miał 
nadwyżkę finansową, chyba jako jedyny. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

No tak, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. A my wracamy do swojego sportu, czyli do głosowania.  

Dodam tylko, przed głosowaniem, że tą wersję uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – i wydała opinię pozytywną. 

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

Panowie Radni Drabek i Szafarczyk nie głosowali czy nie działało? (…) 

To do protokołu: Pan Przewodniczący Drabek „za” i Pan Szafarczyk również „za” – za co dziękuję. 

(…) Uchwała została podjęta – informuję niniejszym.”. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu, numer 10, Druk Nr 591, 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,  

ta uchwała dotyczy przeniesienia w zakresie dowodów. Są to jakby niewielkie zmiany wynikające z jednej 
strony z rozporządzenia, a z drugiej strony z wniosków o przesunięcie wpływów do innych paragrafów (…) 
– dotyczy to „Oświaty” oczywiście. 

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki jest tu w dziale „Kultura” w Banialuce przeniesienie środków z wydatków 
majątkowych do bieżących na niezbędne remonty.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury, i [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, to jest Druk 590 – II wersja: Wieloletnia prognoza finansowa miasta 
Bielska-Białej. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta druga wersja oczywiście obejmuje skutki dotyczące zwiększonych dochodów, jak i zwiększonych 
wydatków, jak również zmniejszonego kredytu, m.in. na ten rok, czyli te kwoty. (…) I oprócz tego  
te zmiany dotyczące zadań, które były w uchwale w sprawie zmian budżetu, a dotyczące wieloletnich 
programów, m.in. chodzi tu o (…) Zintegrowanych Rozwój Transportu Miejskiego.  

Oprócz tego są jeszcze zmiany w takich tzw. „projektach miękkich”. Dotyczy do „Oświaty” – chodzi tutaj 
głównie o przeniesienie środków, zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami przez 
odpowiednie szkoły i placówki oświatowe w zakresie zadań, które realizujemy ze środków unijnych. Chodzi 
tutaj o wydatki na koniec kwietnia i wobec tego, ponieważ zostały zawarte umowy, jest zmniejszenie limitu 
zobowiązań lub też drobne zmiany dotyczące tych wydatków. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad tą wersją uchwały obwodowa Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– i wydała pozytywną opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 11a 
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11a, tj. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 
przyjęcia Karty Samorządności. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. 

«Około półtora tysiąca samorządowców z całej Polski wzięło udział w odbywającym się 16 marca 2017 r., 
w Warszawie Forum Samorządowym pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”.  

Forum zostało zorganizowane przez: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii 
Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz 
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.  

Wypracowana wspólnie treść Karty Samorządności przypomina podstawowe zasady ustroju państwa 
polskiego i role samorządów w budowaniu porządku demokratycznego.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska Bielska-Białej przyjmuje w całości Kartę Samorządności, która 
stanowi Załącznik do niniejszego stanowiska. 

KARTA SAMORZĄDNOŚCI 

   Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, 
która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest 
najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie 
większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej. 
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Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez 
żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. 

   Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin 
samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, 
wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego  
z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, 
przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście 
od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. 

   Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju 
naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie. 

MIESZKAŃCY 

     [1.] Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować  
o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa 
wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji  

w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone. 

     [2.] Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą 
wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe. 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

     [3.] Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego 
samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) 
podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie 
według kryterium legalności. 

    [4.] Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi. 

     [5.] Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikają[ce] z ich zadań własnych, są całkowite  
i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe 
organy jednostek samorządu terytorialnego. 

     Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom 
podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną. 

     Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują 
lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone. 

     Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują rozwój regionalny oraz koordynują działania 
innych podmiotów na rzecz tego rozwoju. 

FINANSE SAMORZĄDOWE 

     [6.] Finanse samorządowe są pełnoprawnym (…) członem sektora finansów publicznych. 

     [7.] Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych i subwencjach, 
umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach wykonawczych poziomie. Zmianom 
zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego 
jednostek. Ubytki w dochodach własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane. 

     [8.] System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia realizację zadań 
obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie. 

     [9.] Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez Unię 
Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego. 

MAJĄTEK 

     [10.] Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim 
majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację zadań, a także jest wykorzystywany  
do wspierania przedsięwzięć rozwojowych w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby 
majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, 
odpowiednio gminom, powiatom albo województwom. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE 

     [11.] Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur organizacyjnych 
do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom 
organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem 
procedur wymaganych prawem. 
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     [12.] Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie współdziałać  
z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych. 

     [13.] Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub miejskich jest 
ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Tworzone 
struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych – gmin. 

     [14.] Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną w granicach miast 
przez samorząd miasta. 

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH 

     [15.] Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań 
funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania wynikające z dotychczasowego 
funkcjonowania zainteresowanych jednostek. 

     [16.] Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców 
obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach (…) 
[albo] referendum lokalnym. 

KONSULTOWANIE 

     [17.] Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich dotyczących,  
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach parlamentarnych.» 

Zachęcam wszystkich Radnych do przyjęcia tego stanowiska. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący, 

będę musiał wrócić do początku dzisiejszej sesji, bo niestety Pan Przewodniczący nie pozwolił  
mi odpowiedzieć, nie dał możliwość odpowiedzenia na…”. 

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

„Od razu mówiłem, że będzie to możliwe teraz. 

Bardzo proszę.”. 

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

„…wprowadzenie do dyskusji Pana Prezydenta Jacka Krywulta. 

Zgłaszając mój wniosek o niewprowadzanie tego punktu do porządku obrad, dotyczył on głównie tego,  
że – tak jak Pan Prezydent przedstawił – dwa, trzy miesiące już funkcjonuje ta Karta Samorządności,  
a wrzucony nam został temat w dniu wczorajszym po południu (drogą mailową otrzymaliśmy projekt tego 
stanowiska); po pierwsze w ostatniej chwili. Ja nic nie mówiłem tutaj o polityce, tylko o braku możliwości 
dyskusji nad tym tekstem, nad możliwością przygotowania się merytorycznego do dyskusji i nad  
tą kwestią. To Pan Prezydent Jacek Krywult wielokrotnie użył, że «to nie jest polityka», a z tego wychodzi, 
że (…) jednak to jest polityka, bo wspólnie z koalicjantem, z Platformą Obywatelską, zdecydowali, że ten 
projekt…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nieprawda. Panie Przewodniczący muszę wejść tutaj w słowo. Wniosek jest na wniosek mój i Pana 
Prezydenta. Specjalnie nie angażowaliśmy w to Klubów, żeby uniknąć takiego zarzutu. 

Proszę kontynuować.”. 

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

„Czyli ja rozumiem, że Pan Przewodniczący Jarosław Klimaszewski nie ma wpływu na Klub Platformy 
Obywatelskiej, a Pan Jacek Krywult nie ma wpływu na Klub Radnych Jacka Krywulta. Okej, przyjmuję  
to do wiadomości.”. 

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

„To z tego nie wynika.”. 

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

„Ale tak z wypowiedzi ja zrozumiałem.”. 

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

„Proszę kontynuować.”. 

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

„Panie Prezydencie, 

tutaj moglibyśmy dyskutować o wielu kwestiach, m.in. tutaj jest wiele bardzo dobrych zapisów i zwrotów, 
o których moglibyśmy mówić w tej Karcie Samorządności, o której moglibyśmy dyskutować właśnie  
w kontekście tych naszych działań, tutaj np. na poziomie samorządu. Kwestia konsultacji; mieszkańcy: 
«gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować  
o kształcie swoich wspólnot samorządowych». Zdecydowanie dwoma rękami to popieram, zdecydowanie 
tak. I dochodzimy do później takich sytuacji jak dyskusja na temat planów zagospodarowania, różnego 
rodzaju wniosków, ja otrzymuję informacje i tutaj jest znowu taki dla mnie dysonans. To Pan 

Przewodniczący, Pan Prezydent mówi «nie będziemy rozmawiać z mieszkańcami, bo mamy wybranych 
przedstawicieli – Radnych». Zgadzam się, jesteśmy przedstawicielami, reprezentantami miasta Bielska-
Białej. Równocześnie na szybko czytając tą Kartę Samorządności (…) padają tutaj dodatkowe zadania  
– niech tylko to znajdę, o: (…) «odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, 
przekazywanie ich administracji centralnej oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli to odejście  
od demokracji». Przepraszam najmocniej, czy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej został wyłoniony, z kogo? 
Wybrany w wyborach powszechnych, poddawany kontroli w trakcie wyborów. To tutaj jest…,  
my jesteśmy jakimiś innymi… To podwójne standardy. To są te kwestie. 
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Tutaj jest kwestia konsultacji – też na samym końcu. To właśnie teraz (…) jak Pan Przewodniczący 
odczytywał tą Kartę przeglądem ten dokument: «samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie 
aktów prawnych i ich dotyczących w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach 
parlamentarnych». I czy te działania w komisjach parlamentarnych działają? Z tego co wiem, Pan 
Prezydent nieraz był na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, nieraz Pan 
Prezydent uczestniczył w tych spotkaniach. Więc właśnie tutaj dochodzimy do kwestii poważnej dyskusji 
na temat, w jakiej formie my możemy przyjmować tego typu dokument. W mojej ocenie część już później 
merytoryczna, w dużej części się z nią zgadzam i bardzo bym chciał żebyśmy ją w stu procentach 
przestrzegali i pilnowali, i dostosowywali też nasze relacje między Ratuszem a mieszkańcami Bielska-Białej, 
między Prezydentem a Radą Miejską Bielska-Białej, bo to jest niezwykle ważne. Ale niestety nie mogę się 
więc zgodzić z wieloma stwierdzeniami i sformułowaniami zawartymi we wstępie i dlatego uważam,  
że tutaj nie możemy przyjmować w trybie takim, tak jak mówię narzuconym, bez dyskusji merytorycznej 
na Komisjach czy omówienia (…) pomiędzy Klubami, tego stanowiska w dniu dzisiejszym. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zanim udzielę głosu Panu Prezydentowi chciałem tylko poinformować, że w zeszłym tygodniu na moją 
prośbę, ponieważ zastępował mnie Pan Przewodniczący Batycki, w zeszłym tygodniu w poniedziałek został 
Pan Przewodniczący poinformowany, że jest taki zamiar wprowadzenia tego dokumentu i z tego co wiem 
Pan powiedział, że ten dokument zna, ale się z nim nie zgadza. Tak że to działanie w ostatniej chwili chyba 
tutaj nie ma miejsca.  

Bardzo Proszę Panie Prezydencie.”.  

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

„Właśnie Przewodniczący Drabek, chcę powiedzieć, że dwa razy się Pan minął z prawdą i to jest niedobrze.  

Po pierwsze – właśnie, że Pan w ostatniej chwili to dostał, kiedy w poprzedni poniedziałek Pan już dostał 
informację oficjalnie o tym, a wcześniej Pan wiedział, bo sam Pan twierdził, że Pan zna ten materiał.  
To jest po pierwsze. 

Po drugie, nigdy nie powiedziałem ani nikt tu nie powiedział na sali, że nie będziemy – tak powiedział  
Pan przed chwileczką – że «nie będziemy rozmawiać z mieszkańcami». Tego nikt nie powiedział. Tylko  
w odpowiednim trybie, w odpowiednim czasie będziemy rozmawiać, co nie zmienia faktu, że mamy między 
sobą prawo rozmawiać, bo niedługo ja nie będę mógł z Zastępcami rozmawiać, bo się okaże, że mają być  
otwarte spotkania z Zastępcami czy Kierownictwo które robię. Przepraszam bardzo. Tak że tutaj proszę się 
nie mijać z prawdą, bo znał Pan materiał wcześniej i nikt nie powiedział, że nie będzie rozmawiał  
z mieszkańcami. To odnośnie samej Karty. 

Proszę podać jeden fragment, który jest przeciwko samorządowi. (…) Ja apeluję do Państwa, żeby się 
wznieś ponad działalność partyjną, bo ta Karta mówi tylko i wyłącznie o problemach samorządu,  
a że to wkracza na pola niektórych polityków, to już jest inna sprawa; ale proszę zarzucić coś tutaj tym 
sformułowaniom. Ja chcę powiedzieć, że (…) jest wiele fragmentów tu bardzo ważnych podjętych, 

natomiast jest generalna w tej chwili tendencja do centralizacji wszystkiego co w tym kraju jest i myślę,  
że samorząd powinien się temu przeciwstawić – bo po kolei; nie wszystko oczywiście, bo nie chcę  
tu przedłużać.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zaczynają inaczej działać, zostały zmienione  rady nadzorcze 
tak, że samorząd nie ma nic do gadania w tych funduszach w tej chwili. A w ogóle mówi się jeszcze  
o zmianie działania tych funduszy, które spełniają bardzo dobrą rolę i wiele rzeczy w tym kraju się zrobiło 
dzięki tym funduszom właśnie ochrony środowiska. 

Następnie – jest tzw. administracja zespolona, która została właśnie przy reformie administracji zrobiona 
państwa, tj. Sanepid, Urząd Pracy, Nadzór Budowlany. To wszystko się w tej chwili odbiera samorządom 
(…) i centralizuje się. Nie będziemy na nic mieli wpływu. 
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Sprawa edukacji. Jest sprawa przecież w komisjach ds. dyrektorów. Po pierwsze nie można przedłużyć już 
w tej chwili dyrektorom na przykład kadencji jak się kończy, co było dotychczas wolno, tylko muszą być  
na wszystko konkursy. W komisji konkursowej gmina – nieważne czy duża czy mała – która płaci za to,  
bo dopłaca ciężkie pieniądze do edukacji (cały problem inwestycyjny, remontowy spada na barki 
samorządów), nie ma nic do gadania, bo ma trzech przedstawicieli na jedenastu czy na czternastu 
przedstawicieli komisji. Samorząd nie ma nic do gadania przy wyborze dyrektora (…), ma tylko trzy głosy. 

Jest sprawa – podniósł tu Pan Przewodniczący Drabek – Komisję Wspólną. Bardzo dobre to gremium jest, 
bo naprawdę tam wszystkie projekty uchwał tam są robione. I trzeba powiedzieć, że są segmenty 
działania państwa, do których nigdy nie ma uwag. Przecież – najlepszy przykład – możecie sobie 
porozmawiać, jest Pan Minister Szwed, który bierze udział w tych posiedzeniach Komisji Wspólnej.  
Czy kiedyś były uwagi do jego Ministerstwa na przykład z Komisji Wspólnej, ze strony samorządowej? 
Nigdy ani jednej uwagi nie było – ani jednej uwagi nie było. Ale były uwagi, są, na przykład do edukacji 
były – nie na temat samej reformy, na temat trybu, formy wprowadzania. Państwo się dzisiaj pytacie  
w interpelacjach: ile przedszkoli, (….) [kiedy] będą gotowe, ile tego. Ale proszę Państwa, czy Wyście się  
zapytali swoich – przepraszam – decydentów, a skąd pieniądze wziąć na remont przedszkoli, na stworzenie 
tych przedszkoli, na tych nauczycieli? Pytaliście się? Nie. To samorząd ma sobie zrobić, a skąd ma wziąć 
pieniądze to jest jego sprawa. Przepraszam, o to chodzi. Tu nikt czy ja osobiście nie byłem przeciwko 
reformie; niektórzy byli, ja nie byłem przeciwko reformie, mówiłem to na sesji o tym. Uważam,  
że ta reforma jest w sumie nienajgorsza, natomiast tryb, czas wprowadzenia i że nikt się nie przejmuje, 
skąd pieniądze brać jest nie do przyjęcia uważam. 

Sprawa odpadów. To na razie cisza jest proszę Państwa, ale od 1 lipca tego roku wchodzi rozporządzenie, 
które jest wbrew samorządom, zostało w Warszawie podjęte; trzykrotnie było i wbrew samorządom.  
U nas – to w mieście i w powiecie – będzie od 1 lipca przyszłego roku. Będą podwyżki, potężne podwyżki, 
bo ktoś musi za te nowe pojemniki, za to chipowanie, za te samochody nowe zapłacić. Wbrew 
samorządom to zostało zrobione. 

Sprawa, proszę Państwa, następna – (…) będzie niedługo awantura – Prawo wodne. Udało nam się  
na Komisji Wspólnej o rok odroczyć to Prawo wodne, ale znowu powraca na tapetę. I znowu pewne 
rozwiązania tam są być może i dobre, ale generalnie jest fatalnie, bo przedsiębiorstwa typu AQUA będą 
płaciły za pobór wody do Skarbu Państwa od 700 do 1000% więcej niż dotychczas; od 700 do 1000% 
więcej niż dotychczas. To się oczywiście przełoży na ceny wody i odpadów dla mieszkańców, czyli w tej 
Karcie Samorządowej właśnie mówimy, żeby nie robić takich rzeczy wbrew samorządom. 

Proszę Państwa, pewne rzeczy mamy już prawie za sobą, tak jak edukację, ale odpady, wodę mamy 
jeszcze przed sobą.  

Sprawa zdrowia. Też udało nam się, bo też niektóre fragmenty tej reformy są bardzo pozytywne  
– mówiłem o tym na sesjach też tutaj – ale są uwagi do tego też. Niektóre są wzięte pod uwagę i to jest 
bardzo dobrze, ale nie znaczy, że wszystko jest brane pod uwagę. I dlatego uważam, że strona 
samorządowa ma obowiązek, nie ma prawa, ale ma obowiązek – bo prawo ma na Komisji Wspólnej, tam 
dyskutujemy i bardzo dobrze się dzieje, że taka sytuacja jest – natomiast mamy obowiązek o te swoje 
prawa, jako samorząd dopominać się, żeby wbrew samorządom nie robiono. Dałem tu kilka czy  
kilkanaście przykładów i myślę, że to jest sprawa, która powinna znaleźć odzwierciedlenie.  

Jest jak powiedziałem Dzień Samorządowca 27 maja i jak powiedziałem, większości miast już podjęła takie 
uchwały. Jeszcze raz powtórzę, w piątek 132 gminy, które są związane ze Śląskim Związkiem Gmin  
i Powiatów przyjęły jednogłośnie to, bo tu nic nie ma przeciwko samorządom, przeciwko ludziom, 
przeciwko mieszkańcom. To jest wszystko właśnie w obronie mieszkańców, w obronie samorządności,  
a to, kto wdraża i na jakim szczeblu, to jest zupełnie inna sprawa, bo to było, jest i podejrzewam będzie 
tak zawsze, że samorządom – bo to było w poprzedniej ekipie, teraz jest i będzie w następnej to samo – 
że będzie każdy starał się ograniczać samorządność na rzecz centralizacji. I my jako samorządowcy 
powinniśmy (…) upominać się o to, żeby tych spraw nie było. I dałem przykład, że są Ministerstwa,  
w których nie ma uwag a są Ministerstwa, do których zawsze są jakieś uwagi. To się potwierdza,  
bo to również w mediach ma swoje odbicie, że niektóre rzeczy się tylko chwali, a do niektórych są zawsze 
uwagi. Tyle na ten moment. 

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

„Bardzo dziękuję. 

W trybie ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”.  

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

„I znowu Panie Prezydencie w części muszę się zgodzić a w części zdecydowanie nie, tak samo jak  
z tą  Kartą. Ze wstępem się niestety zgodzić nie mogę, bo forma jego jest nieprawdziwa i nierzetelna,  
z resztą zdecydowanie tak, bo mamy te same odczucia. 

Pan Prezydent tak jakby zarzucał, że jakiś problem jest z konkursami, czy to jest źle czy to jest dobrze. 
Sam Pan powiedział, że w Urzędzie Miejskim jest odpowiedni tryb konsultacji, więc gminy i samorządy też 
mają odpowiedni tryb konsultacji, poprzez komisje, komisje sejmowe i Komisję Wspólną, w której Pan 
uczestniczy itd., itd. Nie zaprzecza Pan, że te konsultacje się odbywają, że część tych uwag jest 
przyjmowanych. Czy Pan przyjmuje wszystkie uwagi zawsze mieszkańców? Nie. No nie, dzisiaj chociażby 
będziemy mieli plany zagospodarowania itd., gdzie uwagi są przez Prezydenta albo przyjmowane, albo 
odrzucane, albo przyjmowane w części – nie przyjmuje się wszystkich. Więc jeżeli Pan, Panie Prezydencie, 
mówi, że może konsultować itd., a tutaj padają stwierdzenia we wstępie «zmiany w ustawach dotyczących 
podstaw polskiego sądu, które są obecnie proponowane bez żadnych – żadnych – konsultacji ze stroną, 
mogą (…) podważyć ustrój państwa». Jakie mamy podstawy do takich stwierdzeń? «Ograniczenie praw 
wyborczych obywateli» – jakie mamy podstawy do takich stwierdzeń? Ten wstęp jest po prostu nie  
do przyjęcia.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

może zacznę od tego, że większość Państwa wie o tym, że jestem samorządowcem i nie mam aspiracji 
żadnych poza samorządowymi. Czuję się samorządowcem, dokształcam się, pracuję dla tego samorządu, 
myślę z jakimś tam wynikiem pozytywnym. Samorząd dla mnie jest dużym wyzwaniem, ale też dużą 
odpowiedzialnością, dlatego też przez czwartą już kadencję próbuję się edukować w różnych miejscach. 
Dlatego pozwolę sobie odnieść się do tych zapisów, o których już powiedział Pan Przewodniczący 
Przemysław Drabek, a dotyczących zapisów na wstępie. 

Szanowni Państwo, po pierwsze to tak, że ta dyskusja powinna się odbyć Panie Prezydencie wcześniej.  
Nie było okazji. Ja nie byłem poinformowany. Gdzieś tam z informacji telewizyjnych czy medialnych 
dowiedziałem się o tej inicjatywie, ale o szczegółach nie wiedziałem, dlatego dzisiaj powoli Pan, że bardziej 
na roboczo potraktuję przedstawioną przez Państwa propozycję. 

Otóż tak. Trudno się nie zgodzić z zapisem tego wstępu «samorząd terytorialny stanowi fundament 
demokratycznego państwa» – to jest oczywiste, jasne i w pełni do przyjęcia. (…) «Odbudowa polskiego 
samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie 
jest najbardziej udaną z polskich reform» – dwoma rękami się podpisuję. «Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, 
zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej». 
Dwoma rękami należy się pod tym podpisać, natomiast już nie, jeżeli chodzi o dalsze zdania. «Zmiany  
w ustawach dotyczących (…) podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych 
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konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważać ustrój państwa.» Szanowni Państwo to jest oczywista 
nieprawda, a dlaczego. Dzięki tutaj Panu Przewodniczącemu jestem członkiem trzech Komisji w Związku 
Miast Polskich – Komisji Finansów, Komisji Nieruchomości i Komisji Mieszkalnictwa i Urbanistycznej –  
i na tych komisjach omawiamy bardzo szczegółowo różne projekty ustaw. Dla dzisiejszej dyskusji podam 
Państwu, że ostatnio w Radomiu Komisja Nieruchomości zajmowała się Kodeksem urbanistyczno- 
budowlanym w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie zmiany (…) wieczystego 
użytkowania w prawo własności – to tylko dla przybliżenia – a niedawno w Krakowie Komisja Finansów 
Publicznych zajmowała się zmianą i opiniowaniem zmiany w ustawie o finansach publicznych. Czym innym 
jest jakieś stanowisko tych Komisji – to jest oddzielna sprawa – ale forma dyskusji się odbywa.  

Pan Prezydent również powiedział o tym, że jest (…) przedstawicielem Związku Miast Polskich i szefem 
Śląska, więc jest forma do dyskusji, tym bardziej że ten zapis jest nieprawdziwy, Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, dotyczący zmian w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu. 

Następne zdanie «Ograniczenie praw wyborczych obywateli.» Nie wiem, jakie jest Państwa zdanie, ale  
ja tutaj jeszcze nie zauważyłem, żeby mi ograniczono prawa wyborcze. «Pozbawienie przedstawicieli 

mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych.» Jestem przewodniczącym [Komisji] 
Budżetu drugą kadencję, nie znam takich przypadków. «Swobody gospodarowania ich wspólnym 
majątkiem» – Panie Prezydencie proszę nam podać jeden taki przykład gdzie nie może Pan gospodarować 
wspólnym majątkiem; już nie mówiąc o odbieraniu. Co do odbierania kompetencji gminom tu jest duży 
znak zapytania, bo Pan się odniósł do tematyki dotyczącej kilku instytucji, m.in. administracji zespolonej, 
Nadzoru Budowlanego, Sanepidu itd. Dla wszystkich mniej wtajemniczonych trzeba jasno powiedzieć,  
że to są zadania rządowe, które są przy pomocy dotacji celowych wykonywane przez miasto Bielsko-Biała  
i (…) na te zadania Rząd przeznacza odpowiednie kwoty. Czym innym jest, czy wystarczająco  
– tu zostawiam znak zapytania. Natomiast, jeżeli to – bo dzisiaj tego nie wiemy – zostanie przekazane  
z powrotem…”. 

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

„Panie Radny proszę zmierzać do końca.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Przepraszam. Już, tak. 

… z powrotem pod władztwo Rządu, to tutaj nie odbiera się, tylko jakby przekazuje do dalszej działalności. 

Jest wiele jeszcze innych rzeczy i to jest właśnie Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie przykład,  
że dzisiaj musimy bardzo skrótowo podchodzić do poszczególnych zapisów. Dlatego uważam,  
że po pierwsze, te zapisy przynajmniej w tej części wejściowej, czyli tego wstępu są oczywistym…”. 

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

„Panie Radny przedłużę Panu czas…”. 

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

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

„… ale drugi raz nie udzielę Panu głosu w tej sprawie – okej?”. 

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

„Jasne, jasne.”. 

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

„Jest umowa? Dobra.”. 

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

„Ja tylko kończąc – uważam, że biorąc pod uwagę te argumenty, które przed chwilą przedstawiłem 
uważam, że ono jest bezzasadne, przynajmniej ta część wejściowa, a w niektórych rzeczach nieprawdziwa. 

I ja dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, 

nie ulega wątpliwości, że samorząd terytorialny, zwany często samorządem komunalnym, samorządem 
powszechnym, samorządem uniwersalnym jest emanacją decentralizacji władzy publicznej. To właśnie  
u podstaw funkcjonowania samorządu legły zasady ustrojowe obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Oczywiście funkcjonowanie samorządu terytorialnego odbywa się w oparciu o zasadę samodzielności, 
która podlega kontroli sądowej.  

Odnosząc się do przedstawionej tutaj, jako załącznik do Stanowiska, Karty Samorządności to trzeba 
wskazać, że ta Karta Samorządności składa się z dwóch, jak gdyby wyodrębniających się części.  

Pierwsza część, a zwłaszcza akapit drugi, trzeci i czwarty mają charakter powiedziałbym propagandowo-
polityczny i szkoda, że Pan Prezydent wpisuje się w tą narrację, bo rozumiem, że Pan Przewodniczący 
Rady realizuje pewne wytyczne swojego stronnictwa politycznego – i trzeba powiedzieć, że robi  
to sprawnie i zręcznie.  

Natomiast druga część Karty Samorządności nie zawiera oczywiście nic nowego. To, co zawarte jest  
w drugiej części, w dużej mierze w drugiej części Karty Samorządności, to powielenie obowiązujących 
przepisów prawa, bo i tutaj można odnaleźć regulacje, które zawarte są w Konstytucji, regulacje zawarte 
w pakiecie ustaw samorządowych, a i również odnajduję tutaj także echo regulacji, które wynikają  
z podpisanej w dniu 15 października 1985 roku Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, 
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sporządzonej w Strasburgu i również ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w roku ‘93, a więc  
na samym początku funkcjonowania samorządności terytorialnej w Polsce. 

I tutaj chciałbym się odnieść do – w tej kontrowersyjnej pierwszej części tejże Karty – do ust. 3.  
To zdanie, które już tutaj było przede mną cytowane «odbieranie kompetencji gminom, powiatom  
i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej», tutaj to może być rzeczywiście przedmiotem 
pewnego dyskursu prawniczego. Trzeba sobie odpowiedź na pytanie, kto decyduje, kto ma o tym 
rozstrzygać i jakie zadania mają realizować poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Otóż decyzje 
w tej sprawie podejmuje ustawodawca, dokonując tzw. repartycji zadań pomiędzy poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego, ale i również pomiędzy inne organy władzy publicznej. Dlatego też nie 
dostrzegam tutaj takiej sytuacji, żeby następowało odbieranie kompetencji, stanowiące jednocześnie 
odejście od demokracji. Tutaj nie mamy żadnych przykładów. Pan Prezydent – owszem, podoba mi się  
to – powołuje pewne przykłady, np. ten przykład administracji zespolonej; to też może być przedmiotem 
tutaj pewnej debaty. Przecież idea zespolenia ona funkcjonuje nie tylko na szczeblu powiatu, przede 
wszystkim na poziomie województwa gdzie jest realizowana właśnie pod zwierzchnictwem wojewody, cała 
administracja zespolona działa pod zwierzchnictwem wojewody – tu nie będę wchodził dalej w tą kwestię, 
już tutaj Kolega Radny Matyja nieco na ten temat mówił. Natomiast wydaje mi się – i tutaj Pan Prezydent 
pewnie się ze mną zgodzi – że taką główną bolączką naszego samorządu terytorialnego w Polsce jest  
niedofinansowanie zadań, i to nie od dzisiaj przecież. Gdybyśmy tutaj prześledzili ten okres przykładowo 
od roku 2008 do roku 2014 to można byłoby wskazać szereg przykładów, gdzie ustawodawca scedował  
na jednostki samorządu terytorialnego pewne zadania – ja tutaj podam kilka przykładów. Chociażby 
ustawa o systemie pieczy zastępczej – bardzo ważna ustawa, realizująca doniosłe idee i wartości z punktu 
widzenia społecznego, ale niestety tutaj kosztem samorządów istnieje konieczność finansowania tych 
zadań przez gminy, o czym zresztą często Pan Prezydent czy na sesjach, czy na Komisjach mówił. Inny 
przykład, chociażby ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Inne przykłady – chociażby  
w sferze mieszkalnictwa – wprowadzenie w roku 2012, powiedziałbym takimi tylnymi drzwiami…”. 

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

„Panie Radny, proszę zmierzać do końca.”.  

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

„Już kończę. 

… kolejnej kategorii pomieszczeń tymczasowych, gdzie w sferze zasobu komunalnego gminy należy 
wyodrębniać takie pomieszczenia. 

I właśnie konkludując, mam pytanie do Pana Prezydenta, dlaczego wcześniej Pan Prezydent nie 
proponował jakichś stanowisk, które miałyby na celu przypominać o standardach demokratycznego 
państwa prawa, kiedy obserwowaliśmy wprost działania ustawodawcy, które niestety tych standardów nie 
realizują. Dopiero dzisiaj Pan Prezydent wpisuje się pewną narrację polityczną i wraz z Panem 
Przewodniczącym próbują forsować to kontrowersyjne stanowisko.”.  

„Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 
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Radna Grażyna Nalepa 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

przysłuchując się tutaj tej dyskusji jasno wynika, że jest wiele tu niedociągnięć (…) – wszyscy się może  
z wieloma rzeczami się zgadzamy, ale tutaj, jeśli chodzi o ten wstęp, to jest na pewno wiele rzeczy, które 
są nieprawdziwe i nie możemy tego przyjąć. Czy my tylko musimy przyjąć tę Kartę Samorządności, dlatego 
że zbliża się Dzień Samorządowca? Czy nie lepiej przedyskutować to dokładnie, wyciągnąć jakieś wnioski  
i wtedy jakieś zająć stanowisko? I (…) zwracam się, z takim zapytaniem i prośbą, i wnioskiem. 

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radnym Bronisław Szafarczyk.”.  

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, 

przysłuchuję się tej dyskusji i wyciągam taki wniosek. Zarówno Karta jak i Stanowisko dotyczą bardzo 
szerokiego spektrum życia społecznego, gospodarczego i bez jakiejkolwiek wstępnej dyskusji, rozmów  
– ba, nawet dokształcania się w tych dziedzinach – powiem szczerze nie jestem w stanie podjąć decyzji  
na tak, bo nie wiem, nie mam aż tak dużej wiedzy; być może Państwo jesteście bardziej biegli w tych 
kwestiach, że możecie podejmować takie decyzje. I zmierzam do tego, że przedstawienie, zaproponowanie 
takiego Stanowiska naprawdę w ostatniej chwili Panie Przewodniczący, bo zauważyłem to w skrzynce 
mailowej wczoraj po południu – oczywiście nie było czasu, żeby przeczytać nawet – natomiast dzisiaj 
znalazłem w swojej skrytce w pokoju Radnych. Kiedy należało się z tym zapoznać, kiedy należało 
przedyskutować? Jestem zdania, że powinniśmy rozpocząć na ten temat dyskusję merytoryczną  
na Komisjach, ukierunkowaną w tych właśnie obszarach, w te obszary, którymi zajmują się dane Komisje, 
aby dojść do jakichś konkluzji końcowej, do jakich wniosków. Jestem zdania, że nie powinniśmy dzisiaj 
podejmować decyzji o przyjęciu tego Stanowiska.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Dziękuję. 

Rada już wypowiedziała się w kwestii, czy będziemy dzisiaj obradować czy nie. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, proszę Państwa,  

ci co Państwo zabieracie głos to wszyscy potwierdzacie tylko w zasadzie to, co już powiedziałem;  
ale po kolei, do kilku rzeczy się muszę odnieść, bo niektórzy Państwo sami sobie przeczycie o pewnych 
rzeczach. 
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Tu może zacznę, dlaczego wcześniej – tu był zarzut – czemu ja wcześniej coś nie robiłem. Chciałem 
powiedzieć, że na swoje możliwości, jakie miałem to ja zawsze działałem, natomiast w Komisji Wspólnej 
jestem gdzieś od 1,5 roku dopiero, przewodniczącym jestem drugi rok Śląskiego Związku i tam na tych 
szczeblach gdzie mogę, działam. 

Dlatego wcześniej nie mogłem, bo nie byłem uczestnikiem pewnych gremiów regionalnych czy 
centralnych, ale to nie ma większego znaczenia – moja osoba tu myślę nie ma znaczenia żadnego albo 
większego przynajmniej nie ma znaczenia. 

Natomiast Państwo sami potwierdzacie. Jeszcze raz, po kolei.   

Niedofinansowanie samorządów – Pan doktor Łoś mówił.  Zgadza się, to było, jest, cały czas jest.  
I to, że kiedyś samorząd nie był dofinansowany przez poprzednie ekipy – absolutnie to potwierdzam –  
to znaczy, że teraz jest niedofinansowany, to mam to akceptować. Nie – mówię, że wszystkie ekipy pod 
rząd – to, co Pan powiedział (…) – dają zadania bez dofinansowania. Pan dał przykłady, które Panu 
pasowały – oczywiście słuszne one są. A ja daję następne teraz: na edukację – daję następny –  
że kosztuje nas to miliony i nikt nam ani grosza nie dał; jako przykład. Oczywiście tych przykładów mogę 

dać więcej w tej chwili. Czyli niedofinansowanie jest. 

Sygnowanie Karty. Proszę Państwa sygnuje tą Kartę 7 organizacji samorządowych. To nie Krywult przecież 
to robi naprawdę ani nikt tu lokalnie nie robi – siedem organizacji samorządowych, wszystkie, które  
są w Polsce; nie ma ósmej, jest siedem organizacji samorządowych i te siedem organizacji samorządowych 
biorą udział ustawowo (…) – przedstawiciele ich oczywiście – w Komisji Wspólnej. Czyli one to sygnują,  
nie partia żadna polityczna. Proszę mnie tutaj nie przylepiać do żadnej partii po prostu – naprawę –  
bo myślę, że mój życiorys pokazuje, że sobie nie życzę tego (…). Jestem samorządowcem i proszę mnie 
tutaj naprawdę traktować. Tak, jest sygnowanie przez siedem organizacji samorządowych. (…)  
My należymy, jako Bielsko-Biała, do Związku Miast Polskich (…) i do OPOS-u należymy, bo to równolegle 
jest, i te organizacje to sygnują, a nie żadna partia, nie sygnuje tej Karty Samorządności. 

Administracja zespolona – tu mówicie Państwo. Przecież ktoś (…) tą administrację zespoloną stworzył  
w tym kraju kiedyś – nie ja to stworzyłem – i teraz się odbiera to, likwiduje się tą administrację zespoloną. 
To dyskutujmy, czy to jest dobrze czy źle, jeśli nam się odbiera prerogatywy pewne; odbiera się. Coś było, 
coś funkcjonuje dobrze, bo nikt na dzisiaj nie powiedział, że Urzędy Pracy działają źle, że Sanepid działa 
źle, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska działają źle – tego nikt nie powiedział. Wszyscy mówią 
wręcz przeciwnie, że dobrze działają. To czemu się odbiera samorządom to? Dlaczego? 

Państwo tutaj macie szczególnie uwagi do początku. A ja chcę powiedzieć proszę Państwa, może ktoś  
z Państwa powie tu z Kolegów z PiS-u, czy znacie jaka jest ordynacja wyborcza przyszła? Bo mówicie,  
że to jest nieprawdziwe, zarzuty są. A kto zna ordynację wyborczą? Przepraszam, chcecie wprowadzać, 
mówicie o dyskusji, a nad czym dyskutować, jak do dzisiaj nikt tej ordynacji wyborczej (…) nie pokazał.  
Są tylko balony puszczane próbne. I taki balon jeden, który mnie osobiście, nie wiem, może średnio 
interesuje, ale był przeciwko samorządności, że kadencje są ograniczone, kiedy na komisji sejmowej, 
podkomisji sejmowej, na komisji sejmowej, były te sprawy dyskutowane, ale się okazuje, że to, co się  
w Sejmie robi to jest nieważne; nieważne to, co się ustaliło na tych komisjach sejmowych, to jest 
nieważne. To nie wiem, kto rządzi w końcu. Ja myślałem, że Sejm. I się okazuje, że jednak te działania 
dają jakiś efekt, bo już jest zmiana (…); zmiana czegoś, czego nie ma – to jest też w Polsce ciekawostka 
jak to wszystko funkcjonuje prawnie, Panie doktorze, że zmienia się coś, czego nie ma. Bo nikt ordynacji 
wyborczej nie pokazał, a już ją ktoś zmienił. Na ten temat to Panowie nic nie mówicie. 

I jeszcze jedna sprawa – tu muszę niestety wejść w szczegóły, ale myślę, że tu większość z Państwa nie 
wie o tym, że wszystkie – tu muszę o tym powiedzieć – że wszystkie projekty ustaw przechodzą przez 
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, ale nie wszystkie; są tzw. projekty poselskie. Jak się chce obejść 
Komisję Wspólną – i robi się to w tej chwili notorycznie – to się zgłasza projekt poselski i on wtedy nie 
idzie na Komisję Wspólną. Idzie od razu na komisję sejmową i samorząd może sobie tylko… pogadać sobie 
może, nic więcej. Nie ma tego projektu na Komisji Wspólnej i jest to w tej chwili notorycznie robione  
w pewnych sprawach. Notorycznie robione, że omija się właśnie Komisję Wspólną przez to, że właśnie  
te projekty poselskie się robi. Był już wniosek do współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Pana Ministra 
Błaszczaka, żeby wszystkie projekty, nawet te poselskie, też przechodziły przez Komisję Wspólną,  
bo samorządy nawet nie wiedzą o tym, jakie te projekty poselskie są składane. Jak się chce ominąć 
samorząd to się daje projekty poselskie. A są Ministerstwa, które nie robią tego, które wszystko (..) 
[kierują] na podkomisje nasze i później na Komisję Wspólną i nie ma żadnego problemu z pozytywną (…) 
opinią Komisji Wspólnej, bo – ja nie wiem – 80%, strzelam w tej chwili (80% daje nawet 70 projektów 
ustaw na Komisji Wspólnej nieraz) jest pozytywnie ocenianych. Pozytywnie ocenianych, czasami są jakieś 
drobne uwagi, dochodzi się z przedstawicielami Rządu bardzo szybko do porozumienia. A są projekty, 
które właśnie… – się idzie bokiem, Komisja Wspólna jest omijana przez tzw. projekty poselskie.  
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I Państwo tu w swoich wypowiedziach potwierdzili w zasadzie wszystko co powiedziałem, że: (…)  
to, że inne ekipy coś zrobiły złego, to nie znaczy, że jak się teraz zrobi tak samo, to należy nic nie mówić 
albo pochwalać to.  Dawniej robiono pewne rzeczy źle – i ja o tym mówiłem publicznie i będę mówił dalej 
– i teraz się też robi pewne rzeczy źle. I jako samorządowiec – bo tak siebie traktuję – będę zawsze 
traktował te sprawy jednakowo, bez względu na to jaka partia polityczna będzie przy władzy, bo uważam, 
że samorząd powinien być samorządem i im mniej ingerencji będzie centrum…–  a każda władza stara się 
właśnie jak najwięcej odebrać nam tych uprawnień samorządom, a dać coraz więcej zadań bez środków. 
Tych zadań Pan doktor wymienił, ja wymieniłem kilka, można nawet całą litanię wymienić tych elementów, 
które nam kolejne, kolejne (…) władze – żeby tu była jasność – kolejne władze serwują i my dopłacamy. 
To jest przykład, że jeśli w edukacji zaczęliśmy tutaj, w mieście ja zacząłem od 60 mln zł, teraz jest już 
ponad 100 mln zł. To jest pomoc społeczna, która już osiąga w sumie, może nie same dotacje miasta, ale 
koszt ponad 100 mln, a też zaczęliśmy od 50 mln zł itd., itd., itd. po prostu. I jeśli my w Karcie 
Samorządowej chcemy to (…) przypomnieć – przykład tego początku. Nie ma dzisiaj ordynacji wyborczej. 
(…). Gdyby nie było wręcz awantury na temat tego, że się te kadencje tak chciało ustalić – mimo  
że na podkomisji sejmowej było co innego mówione, mówiłem o tym Państwu, bo byłem na tej  
podkomisji sejmowej, gdzie Pan Poseł Sasin był Przewodniczącym wtedy tej podkomisji – to teraz  
co innego się powiedziało i teraz znowu jest zmiana. Czyli dają coś te działania samorządowe; coś dają  
te działania samorządowe proszę Państwa.  

I dlatego naprawdę apeluję do wszystkich, żeby nie upolityczniać na siłę pewnych rzeczy, tylko patrzyć się, 
kto sygnuje tę Kartę. Można oczywiście mieć wiele uwag do tej Karty w sensie samych sformułowań, 
stylistyki nawet bym powiedział, ale jak powiedziałem, ta Karta przez już (…) większość miast w Polsce, 
gmin – nie tylko miast – gmin została przyjęta i przez gremia została przyjęta i dlatego to nie jest nasz 
tekst po prostu. I można się do wielu rzeczy drobnych tutaj przyczepiać, stylistycznych szczególnie, 
natomiast myślę, że wydźwięk tej Karty jest jeden, że samorząd powinien być samorządem, nie powinno 
mu się odbierać uprawnień, które mu kiedyś dano i nie powinno mu się dawać zadań bez środków,  
bez pieniędzy – i taki jest wydźwięk. Jeśli ktoś tej Karty nie chce, to znaczy, że mu idea samorządności  
nie za bardzo odpowiada. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Za chwilę udzielę głosu Panu Przemysławowi Drabkowi, który ma dwie minuty, ponieważ drugi raz w tej 
samej sprawie. Natomiast Pan Przewodniczy Roman Matyja – ponieważ przesunął wcześniej swoją 
wypowiedź, przeciągną – tylko tryb ad vocem, pozostaje 1 minuta. 

Najpierw bardzo proszę Pan Przemysław Drabek.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący, 

smucimy mnie tylko to, co Pan przed sekundą powiedział, bo jeżeli nie mieliśmy okazji podyskutować  
na ten temat wcześniej i ma Pan zamiar ograniczać możliwość dyskusji w trakcie sesji Rady Miejskiej,  

to bardzo…”. 

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

„Ja przestrzegam Regulaminu. Druga wypowiedź w tym samym temacie jest 2 minuty.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„… to bardzo mi przykro, że taką metodę Panowie zaproponowali dyskusji nad ważnym, uważam, mimo 
wszystko dokumentem….”.  

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

„Panie Przewodniczący, bardzo proszę merytorycznie…”. 

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

„…Ale odnoszę się w tej chwili do wypowiedzi Pana Prezydenta…”. 

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

„Momencik. Teraz ja mówię. Przepraszam, teraz ja mówię. Proszę przerwać. 

Nie pozwalam sobie na takie podejście.”. 

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

„Ale to może Pan ad vocem odpowiedzieć.”. 

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

„Ja przestrzegam (…) Regulaminu, w którym jest wyraźnie napisane – który Pan, mam nadzieję, 
przestrzega – druga wypowiedź 2 minuty w tej samej sprawie. I bardzo proszę przestrzegać.”. 

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

„Ale ja mówię w stosunku do wypowiedzi, że Pan nie udzielił głosu…”.  

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

„To proszę przejść do rzeczy.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

 „… (…) Panu Radnemu Matyi…”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

utrudnia mi Pan prowadzenie obrad i wie Pan jak może się to skończyć. Proszę przejść do rzeczy.”. 

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

„No dobrze, Pan może mnie wykluczyć. Bardzo proszę.”. 

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

„I proszę kontynuować.”. 

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

„Bardzo by to wskazało jak funkcjonuje demokratyczne podejście do Karty Samorządności w Bielsku-Białej, 
jeżeli Pan Przewodniczący w tym punkcie i w tym temacie ogranicza naszą możliwość wypowiedzi.  
Ale ja bym się chciał teraz odnieść do Pana Prezydenta. 

Panie Prezydencie, właśnie padły też istotne tutaj słowa, bardzo ważne dla mnie, a mianowicie Pan mówi 
«nie upolityczniajmy tego», ale w tej chwili dokładnie tak jest – przez wprowadzenie tego (…) do porządku 
obrad przez Pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta jest to działanie stricte tylko i wyłącznie polityczne. 
Bo jeżeli szanujemy te organizacje – jak Pan mówił, Panie Prezydencie, 7 organizacji samorządowych –  
które podjęły jakieś stanowisko, to stanowisko zostało, jak Pan sam też powiedział, dostrzeżone – tak? 
Dokonano zmian pewnych w myśli, chociaż Pan sam powiedział «nie mamy ordynacji, a już coś się 
zmieniło». Czyli pewne działania przynoszą skutek. To działanie w dniu dzisiejszym jest tylko i wyłącznie 
działaniem politycznym, bo reakcja i stanowisko tej Karty, przyjęcia przez te organy, przez  
te stowarzyszenia czy grupy miast i Związków jest wystarczającym argumentem, który został odpowiednio 
przez m.in. Pana Prezydenta i samorządy wyartykułowane. W dniu dzisiejszym jest to tylko i wyłącznie 
polityka. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę – ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście Panie Prezydencie, zgadzam się, że idea samorządności – myślę, że wszystkim siedzącym tutaj 
– jest dla nas najważniejsza, bo tutaj pracujemy. To jest taka natury ogólnej informacja.  

Natomiast co do administracji zespolonej zgadzam się. Ja uważam, że administracja zespolona 
przynajmniej w Bielsku-Białej pracuje pozytywnie, bardzo dobrze. Z finansowaniem czasem bywa różnie – 
nie chcę, bo Przewodniczący nie da mi o tym opowiedzieć, bo nie zdążę czasowo – ale rozmawialiśmy  
o tym w Krakowie długo, pół dnia.  

Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt – bo tylko do tego chcę się odnieść – Szanowny Panie 
Przewodniczący i Panie Prezydencie, co do tej drugiej części, czyli tej merytorycznej, to Pan dr n. prawn. 
Konrad Łoś jasno przedstawił, że to są jakby informacje, które gdzieś w innych aktach prawnych  
są zawarte. Natomiast nie jest do przyjęcia części pierwsza, część wstępu, ponieważ jest to część 
nieprawdziwa. Ja jako samorządowiec wieloletni, z doświadczeniem na takie coś się nie mogę zgodzić  
i mam wniosek. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, jako autorzy tego projektu myślę,  

że powinniście się wycofać, bo to po prostu nie przystoi, nie jest zgodne z prawdą. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Pan Prezydent konkludując swoją wypowiedź stwierdził mniej więcej tak, że «kto jest przeciwny Karcie 

Samorządności jest przeciwko idei samorządności». To zwykła demagogia, to coś w rodzaju szantażu 
intelektualnego. Tutaj nikt nie jest przeciwny samorządności, a wręcz przeciwnie. Natomiast ten wstęp, 
a zwłaszcza ten akapit drugi, trzeci i czwarty, zwłaszcza ten ostatni, ma charakter typowo prewencyjny,  
a więc propagandowy. Nie można się zgodzić z tym, żeby przyjęcie tej Karty, a zwłaszcza tych akapitów 
drugiego, trzeciego i czwartego było jednocześnie przyjęciem propagandowej tezy opozycji 
parlamentarnej, zgodnie z którą dzisiaj mamy do czynienia z jakimiś odejściem od demokracji, bo tego 
zjawiska nie obserwujemy. 

Tak że proponuję jednak wycofać się z tego występu, przynajmniej z tych akapitów – drugiego, trzeciego  
i czwartego – i być może wtedy doszlibyśmy do jakichś konkluzji.  

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję. 

Na koniec tej dyskusji na koniec pozwolę sobie zabrać głos jako jeden z wnioskodawców. 

Szanowny Państwo Radni, Panie Prezydencie, 

Ja bym proponował może trochę pokory Kolegom, którzy są przeciwni temu stanowisku, ponieważ jak Pan 
Prezydent wspomniał, praktycznie wszystkie organizacje samorządowe w tym kraju, w których uczestniczą 
wszyscy członkowie wszystkich partii w tym kraju, uzgodniły jakieś stanowisko i wypracowywały to.  
Nie tak, że ktoś przyszedł i wszyscy to sobie przyjęli, tylko było to wypracowane w wielu komisjach i robili  
to reprezentanci tysięcy samorządowców w tym kraju.  
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(…) Dlaczego nagle powstało takie stanowisko, pyta się: «co się dzieje». To musicie sobie sami  
na to odpowiedzieć, ja nie chcę wychodzić na dyskusje polityczne. 

Ta Karta jest też wyrazem solidarności wszystkich samorządowców w tym kraju, przede wszystkim  
w obronie niezależności i przeciwko decentralizacji. Cały czas – to jest też ciekawe – tutaj zarzucacie, 
członkowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają bezpartyjnemu Prezydentowi upolitycznianie, natomiast  
Wy, członkowie Prawa i Sprawiedliwość odpolityczniacie. Naprawdę trochę logiki, logiki w tym. 

Ja rozumiem, że dla Was jest to trudny temat, bo być może można się doszukać, że w części tego 
stanowiska istnieje zbieżność z tym, co mówi opozycja parlamentarna, ale to nie jest powód, to nie jest 
powód żeby nie bronić samorządu.  

Przypomnę poprzednie – apelując o wzniesienie się ponad te podziały – przypomnę poprzednie kadencje, 
kiedy inna partia rządziła, kiedy jednogłośnie przyjmowaliśmy apele do Pani Premier Kopacz w sprawie 
służby zdrowia, w sprawie naszego szpitala, w sprawie dróg – tego było naprawdę wiele –  
i podejmowaliśmy jednogłośnie właśnie w poczuciu solidaryzmu, odcięcia się od polityki, bo mówimy tutaj 
tylko o samorządzie. To jest ilość gmin, które Pan Prezydent wymienił; dotyczyła tylko Śląska. Jest to akcja 

ogólnopolska i wydaje mi się, że nie można pozostać głuchym, nie można być przeciw oczywiście.  
To jest moje zdanie. Macie prawo być sprzeciw i to zdanie będzie uszanowane, ale uchwała pójdzie  
w świat i pójdzie też w akta historii; pójdzie też w akta historii – o czy Państwu Radnym chciałem 
przypomnieć i jeszcze raz prosić o poparcie tego wniosku. Nie sądzę, żebyśmy z Panem Prezydentem 
jakiekolwiek zmiany przyjmowali, ponieważ jest to działanie solidaryzujące nas z całym środowiskiem 
samorządowym w kraju. 

Dziękuję.  

Bardzo proszę – ad vocem – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący,  

ja tak ad vocem chciałbym się odnieść tylko do tego, że proszę pamiętać też o tym, że i w tej kadencji też 

wspólne stanowisko podjęliśmy w sprawie administracji skarbowej itd., itd., więc potrafimy się w sprawach 
ważnych dla Bielska-Białej i mieszkańców porozumieć, ale tutaj wydźwięk jest jednoznaczny. Część 
propagandowa – pierwsza część – wstępu tej Karty jest nie do przyjęcia, bo w niej są po prostu 
nieprawdziwe stwierdzenia, zresztą jak tutaj padały wypowiedzi. Wszyscy z resztą tego dokumentu się 
zgadzamy, bo uważamy, że to jest niezwykle ważne, samorządność jest niezwykle ważna. 

Proszę zauważyć też jedną rzecz, że na tej sali jest właśnie dokładny przykład jakby funkcjonowania, 
szanując reguły gry. Tu na tej sali 25 Radnych, największy Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
– 10 Radnych – jest w opozycji; rządzi Pan Prezydent z Platformą Obywatelską już od wielu lat, Kluby, 
które uzyskały dużo mniejszy wynik w wyborach niż Klub i Radni Prawa i Sprawiedliwości. I my się z tym 
zgodziliśmy, bo dokonano takich, a nie innych… – decyzję podjął Pan Prezydent…”. 

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

„Proszę do końca zmierzać.”. 

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

„…nawiązując koalicję. Nie jesteśmy opozycją totalną, nie blokujemy, nie blokujemy mównicy,  
nie zabieramy Panu Przewodniczącemu możliwości funkcjonowania i działania itd., itd. Zawsze działamy 
merytorycznie i chcemy…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo serdecznie dziękuję i doceniam…”. 

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

„Proszę bardzo. Proszę bardzo, bo na nas naprawdę można – w sprawach ważnych dla nas – zawsze 
można liczyć. 

I Panie Prezydencie, i Panie Przewodniczący to działanie, które jest w dniu dzisiejszym, właśnie idzie  
w kierunku polaryzacji, jakby podzielenia itd. My uznajemy, to jest bezsensowne działanie. Oczywiście Pan 
Przewodniczący i Pan Prezydent macie możliwości i prawo zgłoszenia takiego wniosku, ale proszę też nie 
uciekać od jednej rzeczy – mówienia, że nie jest to działanie polityczne. Ja zawsze mówiłem, że jestem 
przeciwnikiem…”. 

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

„Panie… – przekroczył Pan dwukrotnie czas. Bardzo proszę zmierzać do końca.”. 

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

„… przeciwnikiem uciekania od mówienia, że samorząd to nie jest polityka. To też polityka na innym 
poziomie, inne zadania – mamy politykę w rodzinie itd., itd. – więc naprawdę bądźmy odpowiedzialni i nie 
przyjmujmy stanowiska, w którym ewidentna nieprawda na wstępie jest napisana.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Również ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Trzy zdania. 

Pranie Przewodniczący, jak Pan wie, szanuję Pana za wiedzę, doświadczenie i…”. 

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

„Jak się tak zaczyna Panie Radny to już się boję.”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„… – znaczy, bo ja mówię prawdę – i za to jak Pan prowadzi to, natomiast z drugiej strony nie zawsze 
możemy się zgadzać. I w tym momencie się nie zgadzam, a tylko dlatego, że – i ja odniosę się i to dotyczy 
przede wszystkim mnie – w tej części wstępu «zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego 
samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową mogą 
podważać ustój państwa». Jak Pan wie i Pan mnie deleguje na te trzy komisje, ja się z tym nie mogę 
zgodzić, bo to jest jawna nieprawda….”.  

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

„Pan Prezydent już na to odpowiedział.”. 

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

„…Ja uczestniczę w tych konsultacjach.”. 

Bardzo Pana przepraszam, ale muszę powiedzieć. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Radny czasem bywa tak, że różnimy się, ale róbmy to pięknie. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, że mam wiele wątpliwości odnośnie tej Karty 
Samorządności i na potwierdzenie tego chciałbym zadać pytanie: (…) Co to jest infrastruktura techniczna? 
Czy w skład infrastruktury technicznej wchodzą drogi? Jestem przekonany, że tak. Proszę w takim razie 
posłuchać: «Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną w granicach miast przez 
samorząd miasta». Jak to się odnosi do drogi ekspresowej na terenie naszego miasta? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

„Znaczy ja nie chcę przeciągać już sprawy, bo – ja już mówiłem to na początku – do samych sformułowań 
pewnych, nawet stylistycznych – chociaż nie tylko – merytorycznych można mieć uwagi i ja też mam 
uwagi, tylko natomiast chcę powiedzieć, że ani ja, ani my nie jesteśmy dzisiaj uprawnieni do zmiany,  
bo na pewno gdyby możliwość była ingerencji w tę treść, na pewno byśmy wiele fragmentów tutaj zmienili 
albo inaczej sformułowali. Natomiast to, jak powiedziałem, nie my jesteśmy autorami, sygnuje to siedem 
samorządów i my nie mamy uprawnień do… – uznając pewne uwagi, które Państwo macie, ja mam takie 
też być może, może nie takie jak Państwo, ale też mam pewne uwagi.  

Natomiast nie mogę się zgodzić z pewną rzeczą tutaj, bo myśmy dali przykład na wielu sesjach, na wielu 
kadencjach, że jednak staramy się patrzeć troszeczkę w niektórych sprawach niepolitycznie. Pan doktor 
Łoś mówi, że z mojej strony demagogia. A nie jest demagogią Panie doktorze z Pana strony, że Pan podał, 
że tylko przykłady niedoinwestowania, które Platforma zrobiła, a nie podał Pan ani jednego przykładu 
niedoinwestowania, które robi teraz PiS, choćby edukacja? To jest demagogia właśnie, że Pan sprzed 

czterech lat podaje, a z tego roku, z zeszłego Pan nie podaje. To, to jest demagogia i nierzetelność.  
Jak Pan komuś zarzuca, niech Pan (…) też nie robi demagogii i nierzetelności – przykład edukacji. 
Mówiłem dzisiaj, czemu Pan nie podał, że edukacja jest niedoinwestowana i są decyzje podjęte, właśnie 
wbrew samorządom i my za to płacimy, a podał Pan wszystko z Platformy. Słuszne uwagi, ale wszystkie  
z Platformy, które niedoinwestowane. Więc trzeba naprawdę być rzetelnym. 

Ja chcę powiedzieć, że – jeszcze dwie uwagi tylko – chcę powiedzieć, że ordynacja wyborcza do dzisiaj  
nie jest znana. Mówicie «ta pierwsza część jest nieprawdziwa». Jakbyście powiedzieli, jaka dzisiaj 
ordynacja, tobyście mieli rację być może. Tylko ordynacja jest nieznana, a już są zmiany w tej nieznanej 
ordynacji. I proszę Państwa to jest demokracja? To jest demokracja, że nikt nie zna ordynacji, a już  
są zmiany do tej nieznanej ordynacji? Przepraszam bardzo. 

A chcę powiedzieć, że różne tu podejmowaliśmy decyzje, bardzo kontrowersyjne. Ja tylko przypomnę,  
że w którejś kadencji – chyba dwie kadencje temu, jedna – była sprawa Radia Maryja i też podjęliśmy 
uchwałę za tym; też za tym podjęliśmy, mimo że bardzo kontrowersyjna była. Myśmy podjęli,  
bo uważaliśmy, że tak należy zrobić.  

Tak że proszę nie zarzucać (…) przynajmniej mnie, tu jakichś niepolitycznych działań, bo chyba jestem 
ostatnim, któremu możecie zarzucać jakieś polityczne działania. Wy działacie niepolitycznie, a ja działam 
politycznie. Dziękuję. Jak tak to formułujecie i taki pogląd, to gratuluję poglądów. Wy jesteście Państwo 
apolityczni, a ja jestem polityczny. Myślę, że (…) każdego życiorys jednak decyduje, a nie to, co ktoś powie 
nawet na sesji.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Święte słowa Panie Prezydencie. Ja tylko przypomnę, że stanowisko Rady w sprawie Radia Maryja 
odczytywałem osobiście. 

Bardzo proszę – najpierw w trybie ad vocem – Pan Radny Konrad Łoś.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

powiem w ten sposób – moje przykłady wpisywały się w pewną z góry założoną logikę mojej wypowiedzi. 
Pytałem Pana Prezydenta, «dlaczego wówczas Pan nie podejmował działań», więc trudno tutaj zarzucać, 
że te przykłady dotyczyły lat 2008-2015. To jest wszystko logiczne, ale trzeba to po prostu wszystko 
rozumieć. 

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

„Przepraszam, czy Pan Radny troszeczkę nie przesadza w swoim tutaj… Mam nadzieję, że Pan Radny się 
pomylił w tej wypowiedzi. 

Bardzo proszę…”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

widocznie można takie sformułowania używać, widocznie tępy jest prezydent. Przyjmuję to Panie doktorze, 
nie każdy ma tytuł doktora…”. 

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

„Przepraszam w imieniu Pana Radnego.”. 

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

„Dziękuję za sformułowanie w takim razie.”. 

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

„Bardzo przepraszam w imieniu Pana Radnego za takie zachowanie.  

Bardzo proszę – ad vocem – kolejne, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Panie Prezydencie, 

ja bym prosił żebyśmy nie obniżali poziomu tej dyskusji, bo ona naprawdę bardzo – uważam – jest  
na dobrym poziomie w dniu dzisiejszym.”. 

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

„Dołączam się do apelu.”. 

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

„Faktem jest, że Pan – gdyby odsłuchać nagranie – Pan Radny Konrad Łoś powiedział, zwracając 
uwagę…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale proszę do meritum… Proszę nie tłumaczyć Pana Radnego, tylko przejść do wypowiedzi.”. 

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

„…w latach 2008 do 2014. Podał te dwie daty, były takie i takie niedofinansowania. Podał dokładnie datę, 
o jakim okresie czasu mówił. 

Ale à propos polityczności, apolityczności – ja nigdy nie uciekałem od tego, że my też tutaj w Radzie 
Miasta jako Radni zajmujemy się kwestiami politycznymi, polityką samorządową, polityką miasta.  
I nie uciekajmy od tego słowa, bo naprawdę to jest wcale nieobraźliwe ani złe słowo, że ktoś się zajmuje 
polityką. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Tak. I tu zgadzam się z Panem Przewodniczącym. 

Bardzo proszę, drugi raz w tej samej sprawie, więc dwie minuty – bardzo proszę Pani Radna Grażyna 
Nalepa.”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

bo mamy tu podjąć stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności i w ostatnim punkcie tego 
stanowiska jest: «biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska przyjmuje w całości Kartę Samorządności, 
która stanowi załącznik do niniejszego stanowiska». A z tej dyskusji dzisiaj wynika tyle różnic i my mamy 
tu poprzeć to w całości, choć wielu zgadza się – nawet Pan Prezydent mówi – że z wieloma rzeczami 
faktycznie się nie zgadza. Więc dlaczego, popierając to stanowisko popieramy w całości to, co jest zgodne 
i niezgodne. 

Dziękuję.”. 

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

„Pani Radna już odpowiadam.  

W większości uchwał, gdzie są jakieś kontrowersyjne – jedni są za czymś, inni są przeciwko czemuś.  
Pan Prezydent nie powiedział, że jest przeciw – jeżeli mogę za Pana Prezydenta odpowiedzieć – tylko  
że pewne rzeczy być może inaczej stylistycznie by sformował i to jest jedyny zarzut nieprzekreślający. 

Szanowni Państwo zamykam dyskusję w tym punkcie, przystępujemy do głosowania. 

Wniosek formalny – Pan Radny Matyja.”. 

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

„Nie, przekazuję Panu doktorowi...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panowie rewolwerowcy. Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Bardzo proszę w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o zarządzenie 20-minutowej przerwy.”. 

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

„Ja proponuję inaczej. Ja proponuję oddać głos Radzie żeby tą przerwę przegłosować, ponieważ jedna 
przerwa w związku z tym punktem już była, teraz jest druga przerwa. Zakończyliśmy dyskusję, jesteśmy 
gotowi do głosowania. Ta przerwa… – poddaję ją pod głosowanie. 

Kto z Państwa Radnych jest za ogłoszeniem w tej chwili 20-minutowej przerwy – dodam, że po tym, 
punkcie ją ogłoszę – to jest w tej chwili, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Wniosek nie przeszedł, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest...”. 

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

„Panie Przewodniczący, ja tylko mam (…) pytanie formalne, bo nie wiem, czy nastąpiły zmiany w Klubie 
Radnych PiS-u, jeśli chodzi o Przewodniczącego? Bo nie wiem, kto w imieniu Klubu Radnych się 
wypowiada teraz powiedzmy.”. 

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

„(…) Generalnie…”. 

 
Głos z sali sesyjnej.  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Ale ja najpierw. Zaraz odpowiem. Generalnie zasada jest taka, że albo Przewodniczący Klubu albo 
upoważniona przez niego osoba – i być może tak było w tym wypadku.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź nieczytelna. Awaria mikrofonu. 

„Ja dzisiaj jestem na cenzurowanym.”. 

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

„To proszę bardzo.”. 

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

 „(…) Panie Prezydencie zmiany (…) właśnie nie zostały dokonane, jednakże poprosiłem Kolegę, żeby  
w odpowiednim momencie tą przerwę zgłosili, bo musimy pewne kwestie jeszcze przedyskutować.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Czyli plan jakiś był. I przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta. 

Ogłaszam 20-minutową przerwę.”.6  

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup diatermii elektrochirurgicznej 

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

„Bardzo proszę Radnych o zajmowanie miejsc. 

W imieniu Radnych przepraszam za to, że trochę nam się przerwa przeciągnęła; szczególnie na ręce 

mediów te przeprosiny kieruję. 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

Bardzo proszę Radnych o zajmowanie miejsc. 

                                                           
6 Godz. 13.31. 
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(…) Szanowni Państwo wznawiamy obrady po przerwie.7 

Tak już przepraszałem w imieniu Radnych Panie Prezydencie za przeciągnięcie, ale tutaj niektórzy 
wnioskowali, że to jest troszkę za krótko. 

Jesteśmy w punkcie 12, Druk Nr 585. 

Wniosek formalny Pana Przewodniczącego Romana Matyi.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

ponieważ podczas przerwy napisaliśmy takie stanowisko, jeżeli byłby Pan łaskaw dopuścić Pana 
Przewodniczącego do przeczytania naszego stanowiska, to bardzo bym Pana prosił.”. 

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

„Ale rozumiem, że dotyczy punktu numer 12.”. 

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

„Tego, który obradowaliśmy.”. 

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

„Ale ten punkt został już zakończony.”. 

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

„To jeżeli mógłby Pan się cofnąć do tego punktu, tobyśmy poprosili.”. 

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

„Do głosowania? Tutaj jeśli chodzi…”.  

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

„Po głosowaniu, ale nie zamykając punktu, dopuszczając Pana Przewodniczącego do…”. 

                                                           
7 Godz. 14.11. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale punkt został zamknięty – przegłosowany i ogłoszona przerwa. I w wolnych wnioskach w „Sprawach 
różnych” proszę o powrót.  

Jeżeli chodzi o sprawę głosowania to tutaj jest do protokołu podane, że Pan Przewodniczący Drabek był 
przeciw w tym punkcie i jest tutaj przygotowany dokument dla Pana Przewodniczącego wraz  
ze sprostowaniem – prosiłbym o parafowanie. 

W takim razie nie był to wniosek formalny, przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 582…”. 

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Bardzo dobrze, już sprawdzam. Jest Pani przeciw.”.  

 
Radna Barbara Waluś 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak, tak, bo wiem, że tam w pierwszym momencie Pani omyłkowo nacisnęła wstrzymanie się; 
dostrzegłem to, jest to w protokole. Zresztą, jeżeliby ktoś z Radnych chciał sprawdzić wyniki głosowania  
w poprzednim głosowaniu, jest tutaj już wydruk z tego. Tak że zadbaliśmy o to, dziękuję pracownikom 
Biura Rady za szybkie działanie. 

Punkt numer 12, Druk Nr 585: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup diatermii elektrochirurgicznej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji do zakupu diatermii elektrochirurgicznej z narzędziami 

wielokrotnego użytku, co winno przynieść zarówno korzyści ekonomiczne, jak i przyczynić się  
do efektywnego leczenia pacjentów. Szacowany koszt zakupu to 100 000 zł i w takiej wysokości proponuje 
się udzielenie dotacji dla Szpitala. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obwodowa Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu oraz Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup akceleratora i jego uruchomienie 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk 586, tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II z przeznaczeniem na zakup 
akceleratora i jego uruchomienie. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  
na lata 2016-2024 konkurs na zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii Polsce”. Celem jest wymiana 
akceleratorów, których wiek przekracza 10 lat. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski znalazł się 
wśród beneficjentów tego konkursu, przy czym dofinansowanie z Ministerstwa przewiduje w wysokości 
maksymalnie do 85%, nie więcej jednak niż 7 000 000 zł w tym wypadku, ponieważ całkowity koszt to jest 
8 000 716 350 zł. Stąd różnica jest po stronie beneficjenta i stąd propozycja udzielenia dotacji dla Szpitala 
na tym cel. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Również obydwie Komisje, czyli Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego wydały opinię pozytywną na temat projektu tej uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Mamy tu kłopot znowu, bo Pan Przewodniczący Drabek rozumiem był „za” – proszę zaprotokołować –  
i  (…) Pan Ryszard Batycki „za”, Pani Barbara Waluś „za” i Pani Monika Połatyńska „za”. 
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Tutaj nie głosowały 4 osoby, po prostu przyciski nie zadziałały. Jednogłośnie została ta uchwała podjęta. 
Proszę zaprotokołować i śledzić, czy wyświetlenia zgadzają się z Państwa naciskaniem. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego 

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

„Przechodzimy do punktu 13a, wprowadzonego dzisiaj do porządku obrad, uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II,  
z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji na zakup mammografu cyfrowego, gdyż ten posiadany 
dotychczas pochodzi z 2008 roku, jest już mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany. Szacowany koszt 
zakupu to 500 000 zł i taka jest propozycja udzielenia dotacji w tej wysokości dla Szpitala. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Również Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną na temat projektu 
tej uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 584: uchwała w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej to podmiot tworzący wyposaża samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej i w związku z tym cyklicznie pojawiają się takie propozycje uchwał gdzie przekazuje się  
Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie mienia, które jest (…) kupowane w trakcie realizacji inwestycji przez 
miasto. W tym wypadku tutaj załącznik stanowi o tym przekazywanym mieniu, a będzie ono służyło  
do realizacji celów statutowych Szpitala. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Również Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 581: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r. 

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

„Szanowni Państwo, 

otrzymaliśmy informację o zamknięciu Euro-Apteki w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 4 i ta sytuacja 
powoduje konieczność uaktualizowania aktualnie obowiązującej uchwały, dotyczącej właśnie rozkładu (…) 
czasu pracy aptek na terenie Bielska-Białej. Stąd propozycja uchwały. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Również Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 583: Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące  
w zakresie zadań własnych. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

uchwała z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej, będące w zakresie zadań własnych, została zmieniona uchwałą z dnia 26 kwietnia 2016 roku 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz zgodnie  

z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zasad tworzenia, nadzorowania i wykonywania aktów 
prawnych Rady Miejskiej. Jeżeli akt był zmieniany to zaistniała konieczność przygotowania tekstu 
jednolitego. W związku z tym proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bielsku-Białej 

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

„I przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 582: Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum 
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Kaps.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

projekt uchwały dotyczy szkół, ale nie jest związany z reformą ani strukturalną, ani programową. Dotyczy 
działań funkcjonalno-administracyjnych, które ułatwią samodzielne funkcjonowanie szkoły. 

Jak Państwo pamiętają, V Liceum działa od kilku lat w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,  
a Zespół ten, oprócz V Liceum, tworzy także Schronisko Młodzieżowe i Bursa; jest to wynik pewnej 
historycznej ciągłości, miejsca funkcjonowania tych placówek. Ponieważ udało się znaleźć osobną siedzibę 
dla V Liceum Ogólnokształcącego, dalsze funkcjonowanie w ramach jednego Zespołu w różnych 
lokalizacjach jest bezzasadne, w związku z tym proponujemy wyłączenie z tej struktury, czyli Zespołu 
Szkół i Placówek Opiekuńczych i V Liceum, tak aby od 1 września mogła funkcjonować jako samodzielna 
szkoła z zachowaniem tego wszystkiego co dotychczas, bo tutaj te 3 podmioty tworzące Zespół to był dla 
celów administracyjnych, a nie wspólnotowych, że tak powiem. Tak że te 3 podmioty w tym rozumieniu 
działały według osobnych zasad, chociaż wszystkie są placówkami oświatowymi, natomiast teraz ta szkoła 
pod nazwą V Liceum będzie działała, tak jak kiedyś, samodzielnie. 

Taki projekt uchwały [przedstawiam].”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury 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 wytrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 

Strona 64 z 125 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Dziękuję.”. 

 
Ad 18 
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 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk 560, 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. 

Przypomnę, że projekt ten został zdjęty z poprzedniej sesji, w związku z tym, że Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa prosiła o dodatkowe informacje, które zapewne uzyskała. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48 m². 
Lokalizacja mieszkania została podana w tytule uchwały, ja dodam tylko, że mieszkanie będzie zbywane 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku urządzeń i gruntu. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja mam pytanie takie, że ta nowa uchwała – znaczy nowa, ta sama, tylko dana na tą sesję –  
ma identyczną treść. Dlatego, dlaczego to się tak stało, że była ściągnięta z sesji poprzedniej i teraz  
ta sama uchwała wchodzi po raz drugi.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Już wyjaśniam – bo wcześniej została zdjęta na podstawie wniosku Radnych, że potrzebują dodatkowych 
informacji i uzyskali je. Komisja tym razem przegłosowała pozytywnie i wraca na sesję po otrzymaniu 
dodatkowych informacji. 

Wobec braku dalszych pytań przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku położonego  
przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18a, Druk 59, tj. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynku 
położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała dotyczy wyrażenia zgody na (…) zbycie na użytkowanie wieczyste na okres 99 lat kompleksu 
nieruchomości przy Partyzantów 59. W skład tego kompleksu wchodzą 4 nieruchomości gruntowe,  
na dwóch z nich zlokalizowane są korty tenisowe, dwie zabudowane są budynkiem o charakterze 
usługowym. Jak Pan Przewodniczący już nadmienił, zbycie na użytkowanie wieczyste tej nieruchomości 
będzie wiązało się ze sprzedażą budynku na rzecz użytkownika wieczystego. 

Proszę o pozytywne podjęcie uchwały.”.  

 
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 wytrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk 587, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (…) [dla terenu] zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe  
od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia – Druk Nr 587. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

obszar objęty (…) [projektem] miejscowego planu jest położony w śródmieściu miasta przy ulicy 
Lwowskiej, na południe od szpitala przy ulica wyzwolenia. Jest to fragment skweru położony przy ulicy 
Lwowskiej. Powierzchnia tego terenu to są 40 a. Dla tego terenu obowiązuje obecnie plan miejscowy  
i zmieniamy ten plan po to, żeby na tym terenie była możliwa lokalizacja parkingu, który w przyszłości 
umożliwi obsługę szpitala, a w dniach wolnych również imprezy sportowe, w tym przypadku np. stadion 
miejski. Oczywiście zmiana tego planu jest zgodna ze studium.  

Proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie i już wszyscy Radni dołączyli do głosowania.”.  

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty 
Szewczyk 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry 
Małgorzaty Szewczyk – Druk 588. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Radni,  

obszar objęty tym planem to jest teren 23 arów, tutaj jest wniosek o zmianę na wniosek właściciela  
tej nieruchomości. Po tej zmianie będzie możliwa realizacja w tym miejscu, w istniejących budynkach, 
również usług innych niż usługi handlu, tak jak było to wcześniej. Projekt oczywiście jest zgodny  
ze studium. 

Proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.”. 

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

„Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie projektu tej uchwały jest 
pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21 Druk 589, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. 

Tutaj mamy do czynienia z głosowaniem uwag, dlatego informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska przed przystąpieniem do głosowania 
projektu planu może stwierdzić, że konieczne jest dokonanie zmian w przedstawionym do uchwalenia 
projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu. 

Przechodzimy do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag zgłoszonych 
do planu przez podmioty wymienione w Załączniku Nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu 
uchwały.  Ale najpierw poproszę o przedstawienie planu – Pana…”. 

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

„Znaczy ja tytułem wstępu, natomiast tutaj zaraz Pan Dyrektor rozwinie nieco te punkty. 

Tutaj jak Państwo wiecie mamy teren, który tak naprawdę stanowi bardzo duży obszar 112 ha, położony 
pomiędzy drogą ekspresową, ulicą Francuską – tutaj z jednej strony od MAKRO i z drugiej strony,  
tak orientacyjnie, to jest AUCHAN. I poproszę Pana Dyrektora o przedstawienie szczegółowe zapisów 
planu, co w tym planie będzie możliwe.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jak Pan Prezydent powiedział, obszar dość istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta, 
położony przy drodze ekspresowej S-52. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta teren ten jest przeznaczony pod rozwój funkcji produkcyjno-usługowych, w tym 
obiektów handlowych wielkopowierzchniowych tak zwanych, co dziś oznacza powierzchnię sprzedaży 
większą niż 2000 m².  

Jednym z podstawowych kryteriów przy przeznaczaniu terenu na takie funkcje jest oczywiście obsługa 
komunikacyjna odpowiednia do tego, więc tu warto wskazać, że jest to można powiedzieć modelowy układ 
komunikacyjny dla tego typu funkcji. Północną granicę stanowi droga ekspresowa, na której są dwa węzły; 
właściwie jeden prawie w obszarze opracowania, drugim na styku, czyli przy AUCHAN i z ulicą Andersa. 
Równolegle do drogi ekspresowej jest droga Francuska i jej projektowane przedłużenie w kierunku 
Wapienicy, czyli włączenie do ulicy Relaksowej i Międzyrzeckiej; jest to droga zbiorcza i również drogą 
zbiorczą projektowaną, połączona z węzłem przy AUCHAN. Pozostałe drogi to układ dróg lokalnych, które 

już mają obsługiwać bezpośrednio przyległe zagospodarowanie terenu.  

Poświęciłem chwilę temu układowi komunikacyjnemu, bo to jest istotne już w kontekście właśnie uwag 
niektórych, o których Pan Przewodniczący wspomniał i właściwie tak podsumowując sam projekt,  
te rozwiązania i funkcjonalne, i komunikacyjne są zgodne ze studium; to było wszystko przewidziane już 
właśnie i omawiane na etapie studium uwarunkowań.  

Więc przechodząc teraz do uwag, te uwagi mają Państwo wymienione w załączniku do uchwały, natomiast 
oczywiście skupiamy się na tym zakresie, który nie został uwzględniony w projekcie planu przez 
Prezydenta Miasta: 3 uwagi zgłoszone przez mieszkańców ulicy Dożynkowej omówię łącznie  
(to są odrębnie sformułowane pisma), natomiast tak syntetycznie opisując, można powiedzieć,  
że sprowadzają się do jednego. Mieszkańcy ulicy Dożynkowej to jest ulica boczna od Sobieskiego, 
położona na południe od obszaru objętego planem w rejonie rzeki Wapienica, kwestionują zasadność 
przedłużania ulicy Francuskiej do Wapienicy, do ulicy Międzyrzeckiej; to przebiega w pewnej odległości  
od istniejących budynków przy Dożynkowej. Mieszkańcy podnoszą kwestie społeczne, środowiskowe  
i domagają się rezygnacji bądź zmiany przebiegu tego odcinka drogi. Tak że uzasadniając 
nieuwzględnienie tej uwagi wracam do tego co mówiłem o układzie komunikacyjnym. Patrząc tutaj8  
na rysunek studium widać, myślę jeszcze w taki sposób bardziej czytelny, ten modelowy schemat – czyli 
równolegle do drogi ekspresowej S-52 mamy ciąg dróg zbiorczych. Tego obszaru dotyczy ten odcinek  

od Andersa do Międzyrzeckiej – on po prostu żeby funkcjonował wymaga tego odcinka również  
na przedłużeniu Francuskiej do Relaksowej, dlatego proponujemy nie uwzględniać tych trzech uwag 
mieszkańców.  

Przejść do kolejnej uwagi – tak?”.  

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

„Tak.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Kolejna uwaga to jest wniesiona przez Commercial Point i nieuwzględniona w takim zakresie, że to jest 
prośba o doprecyzowanie zapisów odnoszących się do działki budowlanej w ten sposób, żeby używać 
pojęcia działki budowlanej w liczbie mnogiej. Natomiast zgodnie z obowiązującą definicją „działki 
budowlanej” może to być zespół działek gruntowych stanowiących jedną nieruchomość. Więc po prostu 
nie widzimy uzasadnienia dla proponowanych zmian, natomiast w istocie te zapisy, które są w projekcie 
planu, oznaczają to, czego by chcieli wnoszący uwagę, tylko naszym zdaniem nie wymagają korekt  
w zapisach. 

                                                           
8 Odwołanie do slajdu. 
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I ostatnia uwaga wniesiona przez AUCHAN Polska, w części nieuwzględnianej przez Prezydenta Miasta  
– to są punkty 13 do 17 – czyli wynosi AUCHAN o ograniczenie obsługi centrów logistycznych  
i magazynów dystrybucyjnych przez ulicę KDZ-2. KDZ-2 to jest ta droga zbiorcza projektowana od węzła 
AUCHAN do Francuskiej. I odnosząc się do tego postulatu należy powiedzieć, że to wykracza poza materię 
planu miejscowego. Nie możemy wskazywać, że droga publiczna, która jest wyznaczona w projekcie planu 
ma nie przyjmować obsługi z jakiegoś konkretnego terenu. To jest droga, która łączy węzeł na drodze 
ekspresowej z drogą publiczną zbiorczą i reszta jest kwestią organizacji ruchu, natomiast nie ustaleń planu 
miejscowego.  

W kolejnym punkcie nieuwzględnionym proponowali zmianę wskaźników parkingowych z 3,5 na 3  
na 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla usług handlu. I też proponujemy podtrzymać  
te wskaźniki, ponieważ taka funkcja wymaga znacznej liczby miejsc parkingowych.  

Kolejny punkt nieuwzględniony: propozycja dopisania obiektów handlowych, w tym – to istotne, te dwa 
słowa – w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tysięcy. To też naszym zdaniem jest pewne 
niezrozumienie. Intencja i wyrażona zresztą w ustaleniach projektu planu jest taka, żeby oprócz 

wielkopowierzchniowych mogły być również inne obiekty handlowe. I ta funkcja mieści się w pojęciu usług 
handlu, które jest w projekcie. Natomiast tutaj zapewne wnoszący uwagę zrozumiał tak projekt planu,  
że mogą być tylko wielkopowierzchniowe, co nie ma miejsca, czyli to jest o tyle istotne,  
że nieuwzględniona uwaga, natomiast projekt planu jest taki, jakby sobie życzyli wnoszący. 

I kolejny: zmniejszyć linię zabudowy z 6 na 4 m od drogi publicznej. Zmiana niewielka, natomiast 
uważamy, że z uwagi na charakter tej rozbudowy – to chodzi o linię zabudowy, czyli najczęściej ściany 
budynków. Uważamy, że dla tej funkcji jednak ten dystans od drogi do budynku jest dość istotny  
i w krajobrazie i dla funkcjonalnych tutaj cech zabudowy, natomiast nie bardzo ograniczany był; w tym 
pasie i tak można zagospodarować teren, choćby na cele zieleni, parkingów czy jakieś inne niekubaturowe. 

I ostatnia rzecz: AUCHAN wnosi o wykreślenie fragmentu drogi lokalnej. To jest droga prowadzona śladem 
serwisowej drogi przy drodze ekspresowej. I też tej uwagi Prezydent Miasta nie uwzględnił, ponieważ 
obejmuje istniejący odcinek drogi serwisowej, która ma docelowo mieć parametry drogi lokalnej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam tylko, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

W tej chwili będziemy głosować uwagi. Przypominamy, że podzielenie zdania Pana Prezydenta jest 
głosowaniem przeciw. Natomiast przed głosowaniem chciałem jeszcze zapytać, ponieważ w tym punkcie 
Rada udzieliła głosu przedstawicielowi AUCHAN Panu Pawłowi Wudarkiewiczowi, czy jest na sali Pan 
Paweł?”. 

 
Wnioskodawca - reprezentant AUCHAN Polska oraz Groń Sp. z o.o. Pan Paweł Wudarkiewicz 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Rezygnuje Pan z zabrania głosu – tak? Okej, dobra. Dziękuję. 

W takim razie przystępujemy do głosowania uwag. Tak jak powiedziałem, dla jasności – ponieważ to jest 
trochę takie głosowanie, które może stwarzać problemy – podzielenie zdania Pana Prezydenta w zakresie 
danej uwagi jest głosowaniem przeciw uwzględnieniu uwag. 
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I głosujemy pierwszą uwagę. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości położonych przy ul. Dożynkowej?  

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

Informuję, że nie zostały uwzględnione te uwagi. 

Kolejna. 

Kto z Pań, Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Panią Z____ K____ w imieniu 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ul. Dożynkowej i Sobieskiego oraz rodziców 
przedszkolaków? 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że również i te uwagi nie zostały uwzględnione. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Pana J_____ M_______  
w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Dożynkowej?  

Głosujemy, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że również te uwagi nie zostały uwzględnione. 

Teraz przystępujemy do głosowania uwag w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Auchan Oddział Immochan w części 
nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta Miasta? Głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Dziękuję (…). 

I tutaj informuję, że (…) uwagi nie zostały uwzględnione. 

I druga grupa, kto jest za uwzględnieniem uwag złożonych przez Commercial Point Sp. z o.o. w części 
nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Również i ta uwaga czy te uwagi nie zostały uwzględnione. 

Szanowni Państwo, w związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie  
z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest na obecnej sesji 

podjęcie uchwały w sprawie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do czego teraz, 
wobec braku głosów, przystępujemy. 

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

Informuję, że plan został uchwalony.”. 

 
Ad 22 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu numer 22 porządku obrad „Sprawy różne”. Mamy kilka osób, którym udzielono 
głosu. 

Czy Pan Przewodniczący…?”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Na początku. 

Bardzo proszę. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Jeszcze w tematach takich drobnych pozwolę się zgłosić po raz drugi po tej części, w której udzieli Pan 
głosu gościom, ale chciałbym jednak przedstawić zdanie odrębne Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
do punktu 11a, mianowicie podjętej uchwały w dniu dzisiejszym. 

«Jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiamy się przyjętemu przez Radę Miejską stanowisku 
w sprawie Karty Samorządności.  

Nasza ocena podjętego stanowiska nie pozostaje w sprzeczności z ideą samorządności, która ma swoje 
podstawy w zasadach ustrojowych demokratycznego państwa prawa.   

Klub Radnych PiS nie może zgodzić się z elementami ocennymi o charakterze polityczno-propagandowym, 
zawartymi we wstępie do załącznika do przyjętego stanowiska.  

Nasze zastrzeżenia wzbudzają postanowienia zawarte w stanowisku, dotyczące braku konsultacji przy 
tworzeniu prawa regulującego ustrój samorządów, pozbawienia przedstawicieli mieszkańców gmin 
samorządności w realizacji zadań publicznych, swobody gospodarowania wspólnym majątkiem oraz 
wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami.  

Cytowane powyżej zapisy są fałszywe, co udowodniliśmy w dyskusji nad stanowiskiem. Dlatego nie 
możemy podpisać się pod przyjętym dokumentem, gdyż wstęp do Karty Samorządności stanowi typowy 
apel polityczny.». 

Tutaj do protokołu przekazuję stanowisko.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Czy Pan Przewodniczący Matyja i Pani Barbara Waluś też przed mieszkańcami, którzy zgłosili się do głosu, 
chcą zabrać głos? Oczywiście jest to możliwe.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To ja powtórzę pytanie. Pytam, czy zechcą Państwo Radni, którzy zgłosili się do głosu poczekać  
aż wysłuchamy mieszkańców miasta, którzy zgłosili się do głosu?”. 

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

„Tak. Tak.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I jako pierwszy – proszę o zabranie głosu – Pan G______ P__________, któremu udzielono głosu. 

Czy jest Pan G______ P________ na sali?”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.”. 

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

„Zapraszam tutaj na dół do mównicy i proszę żeby przygotował się Pan M____ S____. 

Bardzo proszę o zabranie głosu i krótkie, i treściwe przedstawienie sprawy.  

Mam propozycję dla Państwa Radnych i dla Państwa, którzy będą przedstawiać swoje sprawy  
– bo z tematyki wynika, że pierwsze trzy osoby są praktycznie w tej samej sprawie – jeżeli nikt nie ma nic 
przeciwko to najpierw wysłuchamy tych trzech osób, a potem en bloc odniesiemy się do tych wypowiedzi.  

Bardzo proszę o przedstawienie swojej sprawy.”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry. 

Chciałem serdecznie powitać Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego, Państwa Radnych tutaj obecnych  
i dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. 

Może na początku chciałem odnieść się do słów Pana Prezydenta. Otóż nie jestem mieszkańcem Gilowic  
od roku 2006, gdyż wówczas utraciłem meldunek. Jestem po prostu osobą pochodzącą z Gilowic, obecnie 
nie posiadam stałego miejsca zamieszkania, przebywam na terenie Bielska-Białej. Przebywam tutaj gdzieś 
od około 5 lat nieprzerwanie, czasowo nawet byłem zameldowany na pobyt czasowy na terenie Bielska-
Białej, a obecnie przebywam w Noclegowni.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„A czego dotyczy Pana sprawa – bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chodzi mi teraz konkretnie o to, że od 1 czerwca, zgodnie z pismem, zgodnie z komunikatem, który 
otrzymaliśmy od pracowników Noclegowni – a pismo jest sygnowane przez (…) Pana Zastępcę Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – następują dosyć istotne zmiany w sposobie działania 
Noclegowni.  

Między innymi zmienią się zasady przyjmowania na Noclegownię osób spoza…, nazwijmy to niebędących 
rodowitymi bielszczanami bądź nieposiadających (…) ostatniego stałego miejsca zameldowania na terenie 
Bielska-Białej (właśnie ja między innymi i jeszcze wiele innych osób jesteśmy w tej sytuacji, że nie 
pochodzimy po prostu z Bielska), że będzie to uzależnione od indywidualnej decyzji po prostu 
pracowników MOPS-u.  

Jest to dla mnie dosyć dziwne podejście, gdyż rozumiałbym, gdyby nie było miejsc powiedzmy dla osób  
z Bielska-Białej, natomiast miejsca są. Obecnie przebywa ileś osób spoza Bielska i jeszcze są wolne 
miejsca. Oczywiście są sporadyczne przypadki, kiedy tych miejsc zaczyna brakować, ale to są naprawdę 
sporadyczne przypadki.  

Innym takim dla mnie trochę niezrozumiałym posunięciem jest – tak jak tutaj jest zaznaczone w tym 
komunikacie – że na przykład będą z pomieszczeń mieszkalnych, w których tam przebywamy, zostaną 
usunięte szafki, w których mamy rzeczy osobiste. One będą (…) przeniesione do innego pomieszczenia, 
gdzie do naszej dyspozycji one zostaną udostępnione tylko w godzinach działania Noclegowni, czyli  
od godziny tak jak było wcześniej, od godziny dziewiętnastej do godziny ósmej rano w porze letniej. 
Natomiast na okres powiedzmy od godziny ósmej do dziewiętnastej my mamy te swoje rzeczy nosić  
ze sobą. Ja nie rozumiem tego, jak ja na przykład mając jakiś tam swój dobytek, mam na przykład iść  
do jakiegokolwiek urzędu, objuczony oczywiście tam tymi swoimi rzeczami, czy (…) do pracodawcy szukać 
pracy, czy nawet przemieszczać się w komunikacji miejskiej. To jest troszkę dziwne podejście. Czy to ma 
być ułatwienie, jakby zmobilizowanie bezdomnego do szukania pracy w ten sposób? Tego właśnie nie 
rozumiem. Dlaczego te szafki nie mogą być do dyspozycji przykładowo całą dobę po prostu? 

Innym takim troszkę też dla mnie niezrozumiałym podejściem do nas jest… Może jeszcze wrócę do tego, 
czy my mamy, czy… – nie wiem, czy funkcjonuje jakiś stereotyp bezdomnego: brudnego, pijanego,  
z reklamówką w ręce, słaniającego się po mieście. To jest właśnie dla mnie dziwne. Jaka tu jest w sumie 
pomoc żeby wyjść z tej bezdomności. Szukam pracy już powiedzmy od dłuższego czasu, odwiedzam kilka, 
kilkanaście różnych przedsiębiorstw, zakładów pracy itd. tygodniowo, niestety z przyczyn ode mnie 
niezależnych tej pracy nie mogę dostać. A jeszcze, jeżeli ja będę chodził powiedzmy tak objuczony to już 
w ogóle pracodawca nie będzie chciał ze mną rozmawiać. 

Jeszcze może bym też nawiązał – to jest troszkę zdarzenie z przeszłości, o którym szerzej powiedzą…”. 

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

„Proszę powoli zmierzać do końca.”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…moi Koledzy, dotyczące wyjaśnienia sprawy zajścia – ja to nazywam po imieniu „z pacyfikacją 
Noclegowni w grudniu ubiegłego roku”; Koledzy to myślę po mnie przedstawią szerzej. Chciałbym, aby 
Państwo po prostu zwrócili uwagę.  
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I jeszcze miałbym taką może prośbę, jeżeli są – nie wiem, czy ja tego nie wymagam, nie żądam, ale 
prosiłbym, że jeżeli są podejmowane decyzje w sprawie bezdomnych, (…) czy nie można zaprosić czy 
powiadomić kilku chociaż osób, żeby jakiegoś wybrali reprezentanta jednego czy dwóch i wspólnie 
postarać się dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś konsensusu, żeby po prostu chociaż wysłuchano 
naszej opinii, jakie mamy zdanie na jakiś konkretny temat. To może tyle. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proponuję żeby Pan może tutaj spoczął z boku, jeżeliby Pan się chciał do czegoś odnieść.  

I teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana M______ S_____, jeżeli jest obecny.  

Czy jest Pan M_____ S______?”. 

 
Wnioskodawca Pan M______ S_____ 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Jest. Bardzo proszę o podejście i zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca Pan M______ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Witam serdecznie.  

Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Teraz może będzie trochę szybciej i może jeszcze ciekawiej. 

Ja jestem mieszkańcem Bielska-Białej Panie Prezydencie. Ktoś Pana wprowadził w błąd. Dalej. Moja 
sytuacja jest zupełnie inna. Ja tutaj znalazłem się w tym miejscu tylko dlatego, że sytuacja życiowa 
zmusiła mnie do tego, że zostałem bezdomnym. Wróciłem z Królestwa Tajlandii po trzech latach pobytu. 
Byłem tam więziony w najcięższym na świecie więzieniu, przeżyłem katorgę, zostałem deportowany tylko 
za to, że wszedłem w konflikt z tamtejszą juntą wojskową, która obaliła rząd i były tam problemy  
z gwałceniem demokracji. Wróciłem do kraju nie uzyskawszy żadnej pomocy – ani ambasady,  
ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani kogokolwiek innego – czyli praktycznie nielegalnie. Znalazłem 
się w Bielsku-Białej, w moim mieście, z którego wyjechałem i którego jestem mieszkańcem, Panie 
Prezydencie, i uzyskałem szybko pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Byłem następnego dnia 
zaraz w MOPS-ie i praktycznie w ciągu dnia uzyskałem miejsce w Noclegowni i uzyskałem pomoc socjalną, 
społeczną, uzyskałem tam jakieś małe dofinansowanie na wydatki osobiste, więc mam informacje dobre, 

tych nie należy się Panie Prezydencie bać. Ja nie miałem nic tutaj na celu żeby ewentualnie Pan był tym 
zaniepokojony moim głosem, bo to ja rozumiem, że Pan próbował odebrać mi głos. 

Proszę Państwa, tu jest sytuacja znacznie gorsza. To, co powiedział Kolega jest szczerą prawdą, natomiast 
mnie przede wszystkim interesuje sprawa zasadnicza, dlaczego w MOPS-ie – nie w społeczeństwie,  
w społeczeństwie zdanie o bezdomnych jest jednakowe: ludzie nieszczęśliwi; jedni z powodu alkoholu, inni 
z powodu sytuacji życiowej, inni z powodu rozwodu tracą swoje mieszkanie. Definicja bezdomnego to jest 
ktoś, kto nie ma mieszkania; ani osoba pijana, śmierdząca, niewykąpana, uchylająca się od pracy itd. Skąd 
taki stereotyp? Ja od Pana Zastępcy Dyrektora MOPS-u słyszę opinię, że bezdomny to jest osoba, która 
może mieć przy sobie tylko i wyłącznie czapeczkę z daszkiem, plecak – plecaczek, o taki turystyczny, mały 
– i reklamówkę w ręce.  
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W czasie tych incydentów, które tutaj Kolega mówił, w grudniu zeszłego roku doszło do tego, że MOPS, 
uznawszy, że my nie mamy prawa mieć swoich bagaży, wyrzucił nasze bagaże na śmieci. Przyjechała 
ciężarówka i to zabrała na wysypisko. Czyli wszystko co posiadałem, co MOPS mi dał żebym miał na 
pierwszy przyodziewek – bo ja tu przyjechałem mając tylko krótkie spodenki i T-shirt, z tej całej Tajlandii –  
wszystko co mi MOPS dał czy Towarzystwo św. Alberta żebym się mógł przyodziać i okryć, zostało przez 
MOPS wrzucone do pojemnika na śmieci i wywiezione. Okazuje się, że według definicji MOPS-u bezdomny 
nie ma prawa mieć nawet noża do ukrojenia chleba, ponieważ bezdomni to środowisko patologiczne. 
Patologia nie może mieć noży.  

Ja nie jestem patologią. Nigdy nie byłem w więzieniu – poza tym incydentem tajlandzkim, ale to była 
sprawa polityczna zupełnie, a nie kryminalna – nigdy nie byłem w Polsce więziony, nigdy nie popełniłem 
przestępstwa, 33 lata pracowałem uczciwie w zawodzie, płacąc podatki, ZUS i inne świadczenia, 
finansowałem pomoc społeczną z moich składek i teraz jestem patologią, tylko dlatego, że miałem taką 
sytuację życiową.  

Inny przykład. Pracownik socjalny z MOPS-u mówi «wy jesteście patologicznym środowiskiem». Taka 

sama patologia mieszka w każdym bloku, w każdej kamienicy. W każdym bloku ktoś kogoś bije, ktoś pije 
wódkę, ktoś gwałci nieletnią – u nas jest identyczna sytuacja. Odsetek patologii w każdym miejscu 
zamieszkania, w każdej kamienicy, w każdy bloku jest taki sam jak w Noclegowni, dlatego jesteśmy takimi 
samymi ludźmi. Czy ja wyglądam na bezdomnego? Nie. Dlaczego nie? Bo Państwu się utrwalił stereotyp, 
że ja powinienem inaczej wyglądać. Powinienem być w tej chwili tutaj nieogolony, śmierdzący, brudny,  
a ja taki nie jestem i takich nie jest 3/4 (…) mieszkańców Noclegowni.  

W czasie tej akcji pacyfikacyjnej – jak to Kolega nazwał – myśmy wezwali Policję. Policja stwierdziła,  
że było to działanie nielegalne, że odbyło się to niezgodnie z prawem i wszczęła śledztwo. Myśmy napisali 
pismo do Prezydenta Krywulta z prośbą o próbę załagodzenia tej sytuacji i próbę jakiś negocjacji między 
nami a MOPS-em. Otrzymaliśmy pismo w odpowiedzi, podpisane przez Pełnomocnika Pana Krywulta –  
bo Pan Krywult też ma inne sprawy, nie musi wszystkiego czytać, od tego ma swoich Pełnomocników. 
Pełnomocnik odpowiedział, że takiej sytuacji jaką myśmy opisali w ogóle nie było. Pan Pełnomocnik 
skonsultował się z MOPS-em, a MOPS stwierdził, że wszystko było w porządku. Czyli w tym samym czasie, 
kiedy Pan Pełnomocnik nam odpowiadał, że nie było żadnego przestępstwa, w tym czasie Policja prowadzi 
śledztwo, że akcja miała charakter nielegalny i wręcz kryminalny i w tym samym czasie Wicedyrektor 
MOPS-u Pan Jordanek przeprasza nas za zaistniałą sytuację. Jeden przeprasza, drugi prowadzi śledztwo,  
a Miasto mówi «nie było sprawy». Kompromitacja Panie Prezydencie. Panu w tym momencie, Pana 

Pełnomocnik podłożył coś niedobrego.  

Sprawa jest teraz dalsza tego typu. Myśmy myśleli, że sprawy się zakończą na tym, co było w grudniu, 
teraz następuje dalsza eskalacja działań. Wobec mieszkańców Noclegowni próbuje się teraz im wprowadzić 
nowy regulamin funkcjonowania Noclegowni, przy którym to regulaminie mieszkańcy Noclegowni muszą  
z sobą zabierać wszystkie rzeczy, które mają z sobą. Czyli jeżeli Towarzystwo [Pomocy im. Św. Brata] 
Alberta daje nam kurtki jako przyodziewek to my tego nie możemy mieć w Noclegowni, tylko musimy  
to nosić w ciągu lata z sobą – kurtki zimowe. Każdy ma mieć z sobą dwie torby.  

Część pracowników Noclegowni wykonuje prace społecznie użyteczne, czyli sprząta ulice. Dobrze.  
Jak mają w dwóch rękach zmieścić szczotkę, zmiatek, szuflę i dwie torby i jeszcze parasol, kiedy będzie 
padało? Przecież wydanie takiego zarządzenia czy takiego nowego komunikatu, czy rozporządzenia 
odnośnie funkcjonowania Noclegowni jest sensowne, jeżeli sensownie się będzie ten regulamin traktować, 
natomiast nikt nie przemyślał, jakie są skutki społeczne takiego głupiego pisma. Pismo durne, ale ktoś  
za tym stoi. Nie MOPS – MOPS to jest instytucja. Stoją ludzie, konkretna osoba. Pierwszego dnia, kiedy 
byłem tutaj w MOPS-ie, uzyskałem pomoc błyskawicznie. Kto mi pomoc udzielił? Nie MOPS, MOPS to jest 
gmach – Pani mgr Mirosława Kuś. Ja mówię po nazwiskach, ponieważ za dobre rzeczy trzeba chwalić nie 
MOPS, tylko człowieka, który w tym MOPS-ie pracuje. I mówię, co powiedział Pan Dyrektor Jordanek, 
ponieważ powiedział źle, popełnił błąd. Błędów nie popełniają instytucje, ludzie popełniają te błędy.  

Nie róbmy więcej głupot, nie mówmy już tutaj więcej o tym, że los bezdomnych leży na sercu  
nam wszystkim – społeczeństwu może tak, ale urzędom nie. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Z______ B_____, jeżeli jest.  

Bardzo proszę Panie Z_______ o podejście i zabranie głosu.”. 

 
Wnioskodawca Pan Z_____ B______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu. 

Nazywam się Z_____ B_____. Witam Pana Prezydenta, Przewodniczącego, Radnych, wszystkich. 

Ja chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy traktowani bardzo źle. Ne wiem, dlaczego się tak dzieje. 
Przebywałem kiedyś w więzieniu, nie jestem z tego dumny. W więzieniu miałem telewizor, pracownicy 
MOPS-u nam zabrali telewizory. Nie możemy mieć telewizora, nie możemy nic mieć. Zabrali nam garnki; 
mam teraz jeden mały rondelek. Nie wiem co dalej. Szukam pracy. Pracowałem teraz dwa miesiące,  
nie została umowa przedłużona, zachorowałem. Szukam dalej pracy, będę gdzieś szukał na budowie,  
bo jestem budowlańcem. Co będzie dalej – nie wiem. Chciałbym tylko żebyście traktowali nas jak ludzie,  
a nie jak śmieci. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. Proszę może też usiąść. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się.”. 

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

„Oczywiście wysłuchaliśmy Panów tutaj, teraz myślę, że druga strona – teraz Pani Dyrektor MOPS-u  
się wypowie. Ja mam tylko taką jedną uwagę i pytanie, (…) przynajmmniej do niektórych z Panów.  
Jak to się dzieje, że w sytuacji gdzie w naszym Bielsku stopa bezrobocia jest dzisiaj 3% czy nawet ostatnio 
chyba 2,9%, czyli w ogóle poniżej wszelkich jakichś kryteriów bezrobocia, gdzie wiem, że poszukują 
wszyscy pracowników i to nawet bez kwalifikacji, nie mówiąc już o ludziach z kwalifikacjami, że niektórzy  
z Panów są bezrobotni? To jest dla mnie takie jakieś ciekawe pytanie. Czy Panowie są zarejestrowani  
w Urzędzie Pracy? Chciałbym to wiedzieć po prostu, bo jak powiedziałem, (…) dzisiaj w Bielsku problemem 
jest brak ludzi do pracy…”. 

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

„Przepraszam, proszę jeszcze usiąść i odnieść się potem do całości może wypowiedzi Pana Prezydenta,  
bo tak co chwilę nie będziemy. Dobrze?  

Dziękuję.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 

Strona 77 z 125 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„…To mnie dziwi, bo jak powiedziałem największym problemem, dzisiaj jednym z największych problemów 
naszego miasta, jest brak ludzi do pracy i to jak powiedziałem, nie tylko z kwalifikacjami, bo to już w ogóle 
ciężko, natomiast wiem, że przedsiębiorstwa szukają nawet ludzi bez kwalifikacji, przyuczają, bardzo 
chętnie płacą za to, żeby tylko mieć. Tak że to tak na marginesie, chciałbym też przy okazji wiedzieć,  
bo to jest jakiś pierwszy etap do tego, żeby jednak to mieszkanie dostać, żeby być nie bezdomnym, tylko 
samodzielnym człowiekiem, który ma swoje mieszkanie również. Myślę, że to jest jakiś bardzo ważny etap, 
zapewnienie sobie systematycznej pracy. I chciałbym na to też dostać odpowiedź.  

A teraz bardzo proszę Panią Dyrektor Ciaciurę żeby się odniosła do tych wypowiedzi.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do wypowiedzi dotyczących incydentu w Noclegowni, jaki miał miejsce 
w ubiegłym roku, to o czym Panowie tutaj mówili, o usuwaniu rzeczy z pokoi w Noclegowni, to chciałam 
powiedzieć, że po kontroli Straży Pożarnej, jaka miała miejsce w styczniu tego roku, z zaleceniami Straży 
Pożarnej, że mamy pousuwać wszelkie zbędne rzeczy wokół…”. 

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

„Tylko coś się nie zgadza Pani Dyrektor, bo mówimy o grudniu, a Pani mówi, że w styczniu były 
zalecenia.”. 

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

„Tak w styczniu była kontrola (…) Straży Pożarnej, natomiast w grudniu już podjęliśmy decyzję, widząc  
to, co jest nagromadzone w pokojach przez osoby bezdomne: telewizory wokół łóżek, różne prowizorki, 
jeżeli chodzi o kable elektryczne, podłączenia. Więc wszystkie te rzeczy zagrażały bezpośrednio życiu  
i zdrowiu osób tam przebywających. Więc podjęliśmy taką akcję i wiem, że to zostało wyjaśnione  
z osobami bezdomnymi, bo nawet u mnie na przyjęciach stron były osoby niektóre bezdomne, właśnie 
 w tej sprawie. Natomiast że na Policję osoby bezdomne zgłosiły sprawę kradzieży czy zaginięcia różnych 
rzeczy, przy tych pracach porządkowych, to taką wiedzę miałam, ale nie mam wiedzy na temat 
zakończenia tej sprawy przez Policję. I po kontroli Straży Pożarnej podjęliśmy decyzję o dalszych krokach, 
aby doprowadzić Noclegownię do takiego stanu żeby ona nie zagrażała bezpośrednio życiu i zdrowiu 
mieszkańców. 

Chciałam jeszcze tutaj podkreślić, że w ubiegłym roku weszły w życie przepisy ustawy o pomocy 
społecznej, gdzie ustawodawca nałożył obowiązek zawierania kontraktu socjalnego w schronisku dla osób 
bezdomnych. Celem tych wszystkich działań jest aktywizowanie osób bezdomnych i wyjście z problemu 
bezdomności. I takie też działania podjęliśmy.”.  

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

„Rozumiem. A ten temat związany z tymi rzeczami osobistymi, że nie mogą, muszą chodzić z tym 
dobytkiem po mieście.”. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„(…) Aktualnie jest sytuacja taka, że każda osoba w Noclegowni przy swoim łóżku ma szafkę i zbiór 
różnych rzeczy prawda. I podjęliśmy decyzję, że w jednym pokoju zostanie uruchomiona szatnia, gdzie 
każda osoba będzie miała swoją szafkę, kluczyk i będzie mogła rzeczy osobiste przechowywać w tej 
szafce, natomiast już nie będą rzeczy osobiste mogły być przechowywane w pomieszczeniach, w pokojach. 
Takie jest też zalecenie właśnie po kontroli Straży Miejskiej. Więc Noclegowania zostanie wyposażona  
w te szafki i każda osoba będzie mogła…”. 

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

„I te szafki będą, znaczy będzie tam można zostawić przez cały dzień…”. 

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

„Szafki będą zamykane i osoba… – tak, jak w tej chwili Noclegownia jest czynna, od osiemnastej  
czy od dziewiętnastej w tym okresie letnim, do ósmej rano. I tak funkcjonowała i tak będzie 
funkcjonować.”. 

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

„A szafki będą w czasie całej doby tak jakby dostępne?”. 

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

„Tak jak w tej chwili. W tej chwili też tak jest.”. 

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

„Aha.”. 

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

„Natomiast nagromadzone tam zostało tyle rzeczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby osoby 
bezdomne znosiły tam różne rzeczy (…); czasami to są rzeczy ze śmietników. To musimy dbać o to żeby 
tam było bezpiecznie przede wszystkim, żeby nie doszło do pożaru, do jakiejś sytuacji.”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Rozumiem.  

Ktoś – Pan chciał się odnieść, to bardzo proszę.  

Jeżeli ad vocem Pani Bogna… – za chwilkę.”. 

 
Wnioskodawca Pan M______ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, głupota urzędnicza goni głupotę. Ustawodawca ustanawia ustawę odnośnie trybu 
postępowania, trybu przydzielania opieki społecznej i pomocy społecznej. Teraz ustawodawca sobie zdaje 
sprawę z tego, że urzędnik sam nic nie wymyśli, w związku z tym, po jakimś czasie, ukazują się 
rozporządzenia do ustawy, czyli tak jakby instrukcja obsługi do ustawy. Urzędnik, kiedy ma wyprasować 
koszulę i nie ma instrukcji żelazka to nie wyprasuje. Ja wyprasuję, bo jestem bezdomny i jestem 
praktycznym człowiekiem. I teraz co się dzieje dalej.  

Skoro – jak powiedziała Pani Ciaciurowa na poprzednim spotkaniu sesji w zeszłym miesiącu – czekamy  
w tej chwili na wydanie kolejnego rozporządzenia i na razie nie podejmujemy żadnych działań, to ja Pani 
odpowiadam: Takie rozporządzenie już się nie ukaże. Ja się konsultowałem z Ministerstwem (…) Rodziny  
i pomocy społecznej i powiedziano mi wyraźnie «tylko jedno rozporządzenie się ukaże». I ukazało się  
24 stycznia, dotyczące zasad funkcjonowania DPS-ów – domów pomocy społecznej. Natomiast zarządzenie 
odnośnie nowych standardów funkcjonowania noclegowni się nie ukaże, ponieważ takowe ukazało się  
14 lipca zeszłego roku. Nie wiem, czy Pani je czytała? Więc póki co obowiązują standardy te, które  
są. Jeżeli wyjdą nowe standardy funkcjonowania noclegowni to będzie tam taki dopisek, że traci moc 
rozporządzenie poprzednie.”. 

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

„Dobrze.  Dziękujemy za te wyjaśnienia. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor się odnieść do tego.”. 

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

„Ja chciałam się odnieść, że rozporządzenie się ukazało 16 maja 2017 roku – w sprawie standardów 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni – zaczyna obowiązywać 31 maja. Więc mamy już 
rozporządzenie i mamy standardy i będziemy w oparciu o te standardy przygotowywać nasze placówki.”. 

 
Wnioskodawca Pan M______ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Te standardy są wyższe niż były poprzednio z 14 lipca zeszłego roku, ponieważ jakość pomocy społecznej 
kieruje się górę, czyli podnosi się jakość pomocy społecznej w tych nowych ustawach.”. 

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

„Tak, to prawda i to jest dobry kierunek. 

Bardzo proszę, bo mamy dwa…”. 
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Wnioskodawca Pan M______ S______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ostatnia sprawa, którą chciałem wyjaśnić na końcu już. 

Proszę Państwa, w grudniu zeszłego roku doszło nawet do tego, że ludziom poginęły dokumenty typu 
świadectwa pracy z całego życia. Teraz ci ludzie starają się o emeryturę i nie są w stanie uzyskać 
emerytury, ponieważ MOPS wyrzucił im te rzeczy na śmietnik. Do tego doszło, że na przykład CARITAS 
wręcza bezdomnym paczki żywnościowe żeby mogli się dożywić, natomiast MOPS te paczki wyrzuca  
na śmieci. Jak się tu koordynuje pomoc społeczną? Ja wiem, że w pomocy społecznej uczestniczy Miasto, 
uczestniczy MOPS, uczestniczy Towarzystwo Św. Alberta, uczestniczy CARITAS – tu nie ma żadnej 
koordynacji. Towarzystwo Alberta daje nam ubiór żebyśmy mogli się przyodziać, a MOPS ten ubiór 
wyrzuca na śmietniki przymusem, nawet rozbijając w tych szafkach metalowych zamki i kłódki siłą, 
palnikiem i to jakimś tam przyborem ślusarskim. O co tu w ogóle chodzi?  

Ja dostaję parędziesiąt kilogramów pomocy żywnościowej na nasz pokój, rozdzielam to wszystko między 
ludzi i następnego dnia wszystko ląduje na śmietniku. Gdyby to CARITAS wiedział… Przecież CARITAS 

dostaje te rzeczy żywnościowe dla nas z pomocy unijnej. Gdyby taki Niemiec, taki Anglik – do niedawna 
jeszcze, bo się wycofali – czy Francuz wiedział o tym, że on sobie od ust odejmuje własne jedzenie, żeby 
Polak biedny, bezdomny mógł to zjeść, a to wszystko ląduje na śmietniku, bo tak sobie MOPS zażyczył. 
Bezdomny ma mieć sylwetkę taką: czapeczka, plecaczek, reklamówka i być ciągle pijany, 
ubezwłasnowolniony psychicznie i najlepiej głodny.”. 

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

„Dziękuję Panie M_______.”. 

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

„Przepraszam.”. 

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

„Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Przepraszam, bo jakoś Pan bardzo ciekawie mówił. Przed chwilą Pan powiedział, że tego rozporządzenia 
nie ma, Pan się w Ministerstwie konsultował i nie będzie tego rozporządzenia, Pani Dyrektor mówi,  
że wyszło 17 maja, a Pan mówi «tak wyszło i jest bardziej rygorystyczne niż poprzednie». To wie Pan,  
coś tu się kupy nie trzyma za przeproszeniem to wszystko, bo albo nie wyszło, albo wyszło. I jak się 
okazuje, że wyszło i Pan jeszcze go zna, to dlaczego Pan mówi, że nie wyszło i nie wyjdzie? To, to jest  
w ogóle jakaś nieprawda. Jak Pan tak wszystko stawia, że Pan mówi co Pan chce tylko, a nie jakie  
są fakty, to cała wiarygodność Pańskiego wystąpienia stoi pod znakiem zapytania. To jest pierwsza 
sprawa. 

Druga sprawa. Prosiłem o wyjaśnienie, dla mnie kluczowej sprawy: Dlaczego Państwo, nie powiedziałem, 
że wszyscy, ale ci którzy nie mają pracy, kiedy faktycznie rynek pracy jest wygłodzony w Bielsku-Białej 
i wszyscy ludzie naprawdę, którzy chcą pracować, to tą pracę dzisiaj mają. Dla mnie to jest bardzo istotny 
fragment. 
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I trzecia sprawa, że nie można wszystkich „pod jeden sznurek brać”. My odpowiadamy za to  
– a konkretnie MOPS jako instytucja miejska – za bezpieczeństwo. I to, co się działo – a wiemy to, co tu 
było mówione już – że sobie prywatne instalacje elektryczne robiono, że po śmietnikach zbierano rzeczy, 
to nie ma prawa być. Każdy za siebie odpowiada – a Pan za wszystkich mam nadzieję tu nie odpowiada – 
w Noclegowni, a takie wypadki były. I to jest właśnie przykład, że mamy zalecenia Straży Pożarnej i nie 
jest dopuszczalne, że każdy czy część nawet mieszkańców będzie sobie instalacje prowadziła elektryczne 
swoje czy zbierała po śmietnikach i to wszystko w tej Noclegowni zbierała. Porządek musi być.  

Tak że bardzo bym prosił żeby naprawdę, jak Pan mówi, (…) Pan prawdę mówił, a nie tu publicznie Pan 
teraz skłamał po prostu. A w ogóle – a po drugie – Pan się nie odniósł do pytania, na które chciał  
Pan mi tak szybko odpowiadać, a teraz Pan jakoś w ogóle pominął, w sprawie pracy. 

Dziękuję.”. 

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

„To pytanie w sprawie pracy, ponieważ Pan Prezydent zadał pytanie, to pozwólmy odpowiedzieć.  
Tam Panowie się już skonsultowali, kto odpowie. 

Bardzo proszę o krótką odpowiedź, skoro Pan Prezydent…”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja może najpierw odniosę się do pytania Pana Prezydenta. Tak jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy, 
poszukuję pracy, Kolega również jest zarejestrowany. Powiem Panu – ja już do tego się przyznaję –  
ja w chwili obecnej pracuję „na czarno”, zarabiając 30 zł dziennie żeby mieć co jeść. Taka jest prawda.  

Wracając do… – bo to jest jednak drażliwy temat – do tego incydentu, delikatnie mówiąc, na Noclegowni 
w grudniu. Panie Prezydencie nielegalne instalacje, wie Pan co to było? To był kawałek przedłużacza 

kupionego w sklepie, który był od kontaktu przeciągnięty do telewizora. Pracownicy MOPS-u stwierdzili,  
że muszą usunąć szafki metalowe, ponieważ one są palne. Pan sobie wyobraża? Metalową szafkę, która 
stoi w każdym zakładzie pracy praktycznie; ona jest określona przez pracownika MOPS-u jako szafka 
palna. Kolega był w Straży Pożarnej dowiedzieć się jak to wygląda, to oni się zaczęli z tego śmiać – 
strażacy mówią, że «my takie same szafki mamy». Nie jest palne drewniane łóżko i pościel, natomiast jest 
palna metalowa szafka. Szafki były rozpruwane, przewracane, całe wyglądały jak po tornado. Pokradziono 
dokumenty, pokradziono…”.  

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

„To już było mówione.”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.:  

„…pamiątki rodzinne, wszystkie osobiste rzeczy. Zostały…”. 

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

„Ja muszę czuwać na uporządkowaniem Panie G_______…”. 
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Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Rozumiem. To tyle. 

Dziękuję.”. 

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

„…bo to już było omówione. Zresztą na wszystkie tutaj – przypominam Panowie – na wszystkie sprawy, 
zgodnie z procedurą otrzymacie odpowiedź pisemną. 

Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

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

„Ja jeszcze chciałam tylko tutaj uzupełnić, bo dotarły do mnie dokumenty. Ta kontrola Straży Pożarnej 
była 9 grudnia – 9 grudnia – i od razu zostały wydane zalecenie, co mamy zrobić w związku żeby było 
bezpiecznie na Noclegowni. A wcześniej były osoby poinformowane, że będzie taka akcja, że musimy  
po prostu uporządkować pokoje i usunąć rzeczy, które są tam zbędne.”. 

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

„I poinformowano tam bezdomnych, że będzie taka akcja.”. 

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

„Tak, poinformowano osoby, że będą takie prace porządkowe. Mam tutaj akurat, bo mi dostarczono, 
informację.”. 

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

„Dziękuję Pani Dyrektor. 

Mamy trzy głosy ad vocem Radnych.  

Bardzo proszę – Pani Radna Bogna Bleidowicz.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Ja tak gwoli wyjaśnienia, parę uzupełniających pytań.  

Po pierwsze odnośnie tego nowego regulaminu, bo już z grubsza wiem, czym jest spowodowane 
wprowadzenie tych punktów, do których Panowie się odnosili, natomiast ten jeden dotyczący osób spoza 
Bielska, jakbym mogła prosić szerzej o podstawę, czym się Państwo kierowali wprowadzając go. I przede 
wszystkim bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, kiedy miała w ogóle ta sytuacja miejsce – grudniowa; tutaj 
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dość drastyczne relacje do nas docierają. Czy faktycznie było tak, że były również usuwane dokumenty, 
czy faktycznie było tak, że było to wszystko wywiezione na miejskie śmietnisko – bo to jest dość istotne. 
Tutaj jakbyśmy mogli prosić o szersze wyjaśnienie tej sprawy, bo z tego co nawet rozmawiałam  
z Kolegami Radnymi tu obok, to do nikogo z nas nie dotarła informacja o takiej sprawie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Jeżeli chodzi o udzielanie pomocy osobom bezdomnym, to zawsze gminą właściwą do udzielania 
schronienia jest gmina ostatniego pobytu osoby bezdomnej. Taki jest zapis ustawy o pomocy społecznej. 
Więc jeżeli miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały osoba miała powiedzmy w Pszczynie, to gminą 
właściwą do udzielenia pomocy jest gmina Pszczyna. A ponadto z ustawy wynika, że każda gmina  
– i to jest zadanie własne o charakterze obowiązkowym – powinna udzielić schronienia swoim 
mieszkańcom, czyli powinna na terenie każdej gminy funkcjonować placówka dla osób bezdomnych.  
I my dla swoich mieszkańców takie placówki posiadamy.”.  

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

„Bardzo proszę….”. 

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

„(…) Jeżeli chodzi o to pytanie, o ten incydent….”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„Czy się zmieniły przepisy, bo wcześniej były inne przepisy dotyczące…”. 

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

„Jeżeli chodzi o właściwość miejscową to nie. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową to nie, to przepisy...”. 

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

„A na jakiej podstawie – ja mam jeszcze pytanie – na jakiej podstawie się stwierdza miejsce poprzedniego 
pobytu? Na podstawie oświadczenia tej osoby?”. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Sprawdza się gdzie osoba była zameldowana na pobyt stały albo oświadcza osoba, albo występujemy  
o taką informację do odpowiednich instytucji. I ta gmina pokrywa koszty, bo zdarza się, że na przykład 
osobom takim udzielana jest pomoc społeczna, prawda w formie zasiłków, i wtedy się zwracamy do gminy 
ostatniego miejsca stałego pobytu i gmina ta nam pokrywa koszty udzielonej pomocy.”. 

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

„Rozumiem. 

Bardzo proszę, również w tej sprawie, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

 

„A jeszcze to drugie pytanie.”. 

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

„A drugie pytanie było, tak. To umknęło mi, przepraszam.  

Może Pani Radna powtórzy, bo Pani Dyrektor chyba musi…”. 

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

„Odnośnie tego incydentu, że dokumenty wylądowały. Nawet do mnie trafiły osoby na przyjęcia stron.  
Był Pan, który właśnie poinformował, że dokumenty mu zostały wyrzucone, ale potem ta sprawa się 
wyjaśniła i wszystko jakby zostało wyjaśnione i nie było… innych takich sytuacji, o innych sytuacjach 
takich ja nie wiem.”. 

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

„Dobrze.”. 

 
Wnioskodawca Pan G_______ P____________ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„To dlaczego Policja…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale przepraszam, ja udzielam głosu. 

Pani Radna Bogna Bleidowicz jeszcze.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„Czy wywożono te rzeczy na śmietnisko miejskie?”. 

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

„Ale wywożono, ale po jakimś czasie dopiero, nie tak, że od razu.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Oczywiście, nie od razu.”. 

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

„Czyli mogli sobie Panowie…”.  

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

„Tak.”. 

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

„…przeszukać – tak?” 

Dobrze.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 

„I kiedy dokładnie miało to miejsce? Bo Panowie mówią, że w grudniu.”. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak w grudniu. Już zaraz popatrzę. 12 grudnia też miały miejsce takie prace. 12 grudnia, tak mam  
na…, taką informację na 12 grudnia.”. 

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

„Dobrze.  

Dziękuję Pani Dyrektor.”. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję.”. 

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

„Pani Radna Grażyna Nalepa. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja mam dwa pytania. Jedno już jest częściowo wyjaśnione, że «zostali powiadomieni, że będzie takie 
usuwanie». Czy w ogóle podano termin, że jeśli do jakiegoś dnia nie usuną rzeczy, będą one wywiezione, 
czy po prostu tylko taka zapowiedź jakaś taka luźna była? To jest jedno pytanie.  

A drugie, że mają mieć pomieszczenie na te szafki, gdzie mogą swoje rzeczy przechowywać, że to dopiero 
będzie – czyli jak w tym czasie, w jakim stanie? To, co tutaj słyszę, niektórzy chodzą na te roboty 
publiczne, to niestety z tymi torbami, z tym wszystkim poruszać się po mieście codziennie czy szukając 
pracy to jest naprawdę utrudnione. Do kiedy będą te szafki zrobione, chciałabym wiedzieć.”. 

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

„Bardzo proszę Pani Dyrektor.”. 

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

„Oczywiście przed tymi pracami, które miały miejsce, tymi porządkowymi, osoby otrzymały informację,  
że w takim i w takim dniu będą wykonywane te prace. 

(…) Ja jeszcze chciałam tylko podkreślić, że Noclegownia jest tymczasowym miejsce schronienia, więc  
nie jest to miejsce, gdzie można przebywać przez kilka lat i dlatego też podjęliśmy (…) takie działania.  
Też te przepisy, które weszły w ubiegłym roku nam to umożliwiły. I proponuje pracownik socjalny, 
proponuje osobie z Noclegowni, że może udzielić jej schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych.  
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Tam zostanie podpisany kontrakt i będzie podjęta współpraca w zakresie wyjścia z tej trudnej sytuacji, 
jaką jest bezdomność. Tak że każda osoba jest traktowana indywidualnie i proponujemy współpracę  
w zakresie wyjścia z problemu bezdomności. Zarówno Noclegowania, jaki i Schronisko dla Osób 
Bezdomnych to jest miejsce tymczasowego schronienia. To nie jest miejsce gdzie będziemy mieszkać 
przez wiele, wiele lat. I dlatego też aktywizujemy osoby bezdomne żeby mogły powiedzmy wyjść  
z tej trudnej sytuacji, jaką jest bezdomność.”. 

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

„Pani Radna pytała jeszcze o te szafki, czy one są, będą, czy…”.  

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

„Szafki będą, tak.”. 

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

„Czyli w tej chwili nie ma.”. 

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

„Szafki będą na początku czerwca.”. 

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

„Okej. Dziękuję.  

Bardzo proszę…”. 

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

„W tej chwili jest remontowane pomieszczenie właśnie, które będzie przeznaczone na usytuowanie tych 
szafek.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ale pewnie (…) jeszcze nie na stałe Pani dziękuję, bo Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

jest rzeczą oczywistą, że należy się szacunek dla wszystkich osób, które muszą korzystać z pomocy 
społecznej. Mam też pełną świadomość, że my musimy – Panowie to też do Was taki apel – mieć tego 
świadomość, że Noclegownia to faktycznie nie jest miejsce, w którym można zbudować drugi dom i być 
tam, mieszkać przez kilka lat, tylko tutaj jest zadanie pomocy społecznej, podpisania kontraktów 
socjalnych, żeby się stamtąd wydostać. Więc te warunki na pewno nie mogą być w pełni luksusowe,  
że mamy własne telewizory, pełne zabudowane szafy ze wszystkim – to wszystko rozumiem, bo jakby  
w tym zakresie myślę, że tu się zgadzamy. Jednakże nie zgadzam się z jedną rzeczą Pani Dyrektor,  
bo tutaj padły słowa dotyczące właśnie tych szafek i miejsca przechowywania jednak tych rzeczy 
osobistych. Jeżeli się nie chce przebywać rok, dwa, trzy, ale przebywa się w tym miejscu kilka miesięcy,  
na pewno kilka tych rzeczy osobistych jest. Ale ja właśnie przed chwilą miałem w rękach komunikat  

z 15 maja 2017 roku (podpisane przez Pana Jordanka), w którym jest informacja, że tak szafki będą,  
ale tyko i wyłącznie w okresie, kiedy schronienie, Noclegowania jest czynna. Czyli Panowie mówili  
w stu procentach prawdę albo nieprawda jest napisana w komunikacie. Pani powiedziała przed chwilą,  
że te szafki, będzie można tam zostawić rzeczy i one będą całą dobę, będą mogli Panowie sobie 
przechowywać rzeczy. W komunikacie jest informacja, że tylko i wyłącznie w okresie, kiedy są Panowie  
w Noclegowni. Więc bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego punktu, bo tu jest duża rozbieżność między 
dokumentem, który widziałem a Pani wypowiedzią.”. 

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

„Oczywiście szafki będą…, znaczy szafki nie będą dostępne w trakcie dnia w Noclegowi, bo Noclegownia 
jest nieczynna w trakcie dnia, natomiast oczywiście rzeczy osobiste, powiedzmy rzeczy jakieś do higieny 
osobistej można będzie w tych szafkach zostawić.”. 

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

„Na czas opuszczenia Noclegowni. 

Dobrze.  

Pan Przewodniczący Drabek – bardzo, ale to tak już konkretnie.”.  

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

„To ja pozwolę sobie to odczytać, żeby była jasna interpretacja, bo wtedy Panowie też się uspokoją,  
że będą mogli rzeczy zostawić w trakcie (…), bo tu jest informacja: «…będzie wyposażona, przeznaczonej 
do przechowywania odzieży, obuwia, rzeczy osobistych. Rzeczy złożone w szafkach będzie można 
przechowywać jedynie w godzinach otwarcia Noclegowni. Osoby korzystające z szafek będą więc 
zobowiązane zabierać przechowywane w nich rzeczy ze sobą, każdorazowo opuszczając Noclegownię.».  

Więc tutaj bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego i uzgodnienie jednego stanowiska, bo w komunikacie jest 
napisane wprost, że z tych szafek będą musieli Panowie rzeczy zabierać.”. 

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

„Rzeczy osobiste, rzeczy potrzebne do higieny oczywiście mogą w tych szafkach…”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale jeżeli ktoś chce… Przepraszam najmocniej.”.  

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

„Tylko nie będzie…”. 

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

„…«Rzeczy złożone w szafkach można przechowywać jedynie w godzinach otwarcia. Osoby korzystające  
z szafek będą więc zobowiązane zabierać przechowywane w nich rzeczy ze sobą, każdorazowo 
opuszczając Noclegownię.».  

Ja to interpretuję w sposób taki, że jeżeli cokolwiek tam włożę, jak wychodzę muszę ze sobą zabrać. 
Bardzo bym prosił…”. 

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

„Tak to brzmi.”. 

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

„…Nie rozwikłamy tego dzisiaj, bardzo bym prosił o wyjaśnienie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dobrze.”. 

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

„Przepraszam bardzo.  

To nie ma co interpretować, to jest napisane jednoznacznie i uważam, że to jest jakieś nieporozumienie  
po prostu, że to jest nieporozumienie, bo ta szafka – po co ta szafka by była?”. 

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

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

„Myślę, że w ogóle nie prowadźmy dyskusji. I uważam to jest… – chyba że jakieś przepisy mówią inne, 
których ja nie znam. Mają być szafki, w tych szafkach mają ludzie trzymać sobie swoje rzeczy i oczywistą 
sprawą, że jak idą to po ta szafka jest – że jak właśnie wychodzi, żeby do tej szafki sobie dał. Wręcz 
odwrotnie, ta szafka jest po to jak on wychodzi, a nie po to jak jest. Jak jest to sobie może trzymać tam 
gdzieś koło siebie. Tak że proponuję, nie dyskutujmy na ten temat, bo to jest dyskusja naprawdę taka 
akademicka o niczym. To jakieś nieporozumienie to pismo jest i to pismo trzeba będzie natychmiast 
wyjaśnić i dać nowe pismo, które to pismo wycofa. 

Dziękuję.”. 

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

„Szanowni Państwo, dziękuję Panom, że zgłosiliście ten problem. 

Tak wygląda na to, że siedemdziesiąt procent udało się wyjaśnić, trzydzieści procent powinno ulec 
zmianie; tak naprawdę najważniejsza jest komunikacja. Nie zakładam złej woli kogokolwiek w tym 
procesie. A wypośrodkowanie pomiędzy przepisami bezpieczeństwa, pożarowymi a komfortem pobytu nie 
zawsze jest w stu procentach do pogodzenia.; ale oczywiście dostaną Państwo informację – zgodnie  
z procedurą – na piśmie.  

A w tej chwili Panom dziękuję, a proszę zabranie głosu Panią Elżbietę Rosińską, jeżeli wykazała taką 
cierpliwość i poczekała na swoją kolej. 

Czy jest Pani Elżbieta Rosińska? Jest Pani Elżbieta.  

Witamy Przewodniczącą Rady Seniorów miasta Bielska-Białej.  

Prosimy o zabranie głosu.”. 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 

Szanowni Państwo, 

moje dzisiejsze wystąpienie przed Państwem ma charakter nieco spontaniczny, więc jeśli będą jakieś 
niedociągnięcia to proszę o wybaczenie. 

W naszym mieście została powołana Rada Seniorów Miasta Bielska Białej – to Państwo doskonale wiecie, 
ponieważ dokonywaliście wyboru składu tej Rady. Jest to nowy organ – jeśli tak mogę powiedzieć – ale 
tak jak i nowo narodzone dziecko, potrzebuje więcej uwagi i opieki. I o takie życzliwe spojrzenie Państwa 
proszę. 

Zapewne wiecie Państwo, że ustawodawca, oprócz możliwości konsultowania i projektowania dotyczącego 
dotyczących osób starszych, tudzież inicjowania działań na rzecz tej grupy społecznej, nie wyposażył Rady 
Seniorów w żadne narzędzia (mam tu na myśli fundusze), a bez pieniędzy, sami Państwo wiecie, jest 
trudno, a czasem bardzo trudno. Więc my jako Rada możemy tylko dzielić się swoimi pomysłami, a już od 
władz miasta, od Państwa zależy tylko, czy te nasze pomysły będą mogły być zrealizowane. Takimi 

naszymi pomysłami – na marginesie – to była Karta Seniora, Informacja Medyczna Seniora, obchody Dni 
Seniorów. 

Ponieważ Rada jako taka nie ma jeszcze własnych doświadczeń, próbujemy korzystać z doświadczeń 
innych.  Dlatego też ja staram się brać udział w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach z innymi 
Radami Seniorów – rozmawiam, podpatruję i bardzo chcę ich dobre doświadczenia przenieść do Bielska-
Białej.  

I tak ostatnio byłam we Wrocławiu. Jestem pod wrażeniem Wrocławskiego Centrum Seniora, które 
notabene w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności. Jestem pod wrażeniem tego, co tam się robi 
dla osób starszych, ale i tego jak seniorzy wzbogacają życie Wrocławia jako miasta. 
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Zadaniem Centrum jest m.in.:  
 prowadzenie punktu informacji dla seniorów, portalu informacyjnego,  
 tworzenie bazy klubów seniora, ale pod względem udzielania im merytorycznego wsparcia,  
 pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez 

organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. są to spotkania, kursy, warsztaty). 
(…) Do zadań należy współpraca z przedsiębiorcami – zachęcenie ich do działania na rzecz osób 60+  
i przekazywanie o tym informacji; tu wspaniale sprawdza się Karta Seniora.  
Ponadto:  
 organizowanie bezpłatnych konsultacji i spotkań ze specjalistami, m.in. z psychologami, farmaceutami,  

z pracownikami ZUS (u nas są „otwarte dni”, ale raz w roku to trochę za mało) 
 dbanie o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej,  
 wsparcie logistyczne Rady Seniorów i współpraca z nią,  
 inicjowanie i wspieranie programów międzypokoleniowych itd., itp. 

Pamiętajmy, że Centrum nie jest jednostką opiekuńczą ani placówką medyczną, nie jest również Klubem 
seniora, który zrzesza osoby starsze. Ma to być miejsce, w którym pozyskuje się niezbędne informacje, 
miejscem, z którego osoby potrzebujące będą skierowane tam, gdzie ta pomoc zostanie im udzielona.  
Ma to być miejsce, w którym będzie można dowiedzieć się, jakie projekty są realizowane na rzecz osób 
starszych w mieście, jakie konkursy są planowane. Jednym słowem – w jednym miejscu wszystko,  
co dotyczy seniorów. Będzie to dużym ułatwieniem również dla Rady Seniorów (…); członkowie Rady 
Seniorów, jak i inni mieszkańcy nie muszą szukać w internecie gdzie, co się dzieje. Takie centra istnieją nie 
tylko we Wrocławiu, ale można je znaleźć w Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Opolu, Chorzowie, Pabianicach  
i wielu, wielu innych większych i mniejszych miastach. 

Czy Bielsko-Biała jest gorsze od tych miast?  Czy my nie możemy stworzyć podobnej placówki? 

Proszę Państwa, Bielsko-Biała liczy około 168 tys. mieszkańców, z tego ponad 48 tys. to osoby powyżej 
60. roku życia, czyli ponad 28% – mam wrażenie, że to nieco więcej niż w innych miastach (Wrocław  
np. 21-22%).   

W przedziałach wiekowych pomiędzy 60 a 75 rokiem życia mamy 27 698 osób. To ta grupa w miarę 
aktywna, z której doświadczenia można czerpać. Oni nie tylko chcą się bawić, oni również chcą coś dla 
siebie nawzajem zrobić. Patrząc na statystki, w grupie pomiędzy 76 a 85 rokiem życia mamy blisko 10 tys. 
– tj. 9 997 osób. Między 86 a 100 – 3 494; to dużo. Powyżej setnego roku życia do niedawna było  
23 osoby – jest rotacja, ale to mniej więcej ten poziom. 

Z powyższego wynika, że niebawem co trzecia osoba będzie +60, a prognozy mówią, że w 2050 roku 
Bielsko-Biała będzie liczyło 133 tys. mieszkańców, czyli o 40 tys. mniej niż dziś. Zadaję sobie pytanie, 
skoro społeczeństwo starzeje się tak szybko, ile wtedy będzie osób powyżej sześćdziesiątki? Połowa? 
Więcej? Czy to nie czas, by nad problemem tych właśnie osób w tym wieku pochylić się i poświęcić  
im więcej uwagi?  

Zacytuję Państwu, co Jan Paweł II powiedział w tej kwestii, a mianowicie: «W miarę, jak wzrastać będzie 
średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie 
krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa.»  
Jest to bardzo celna uwaga. 

Obraz seniora uległ dzisiaj znacznej zmianie. To nie jest trzęsący się staruszek, któremu musimy pomóc 
przejść przez ulicę – chociaż tacy też bywają. Połowa z nich to jeszcze ludzie w miarę aktywni, ludzie  
z ogromnym doświadczeniem. Korzystajmy z tego póki możemy. Stwórzmy w naszym mieście takie 
miejsce, do którego jedni będą mogli przyjść i podzielić się swoją wiedzą, wnieść swoje pomysły, a drudzy 
otrzymają pomoc i informację. Stwórzmy Centrum Seniora – w konsekwencji wszystkim nam się to opłaci. 

Dlatego dzisiaj, Szanowni Państwo, pragnę zwrócić Waszą uwagę na najstarszą grupę społeczną w naszym 
mieście. Ważne są przedszkolaki, ważna jest młodzież, bo to nasza przyszłość, ale również ważni są Wasi 
rodzice i Wasi dziadkowie. 

Drodzy Państwo, czas jest nieubłagany – Wy też będziecie seniorami, więc zadbajcie dziś również o swoją 
przyszłość. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Z uwagą wysłuchałem tego wystąpienia i rzeczywiście tutaj temat jest istotny. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja chciałem powiedzieć tak: Cieszę się bardzo, bo ta grupa – która zarządza, jeśli tak powiem, tą grupą 
senioralną – z Panią Rosińską na czele, działa bardzo aktywnie i się z tego bardzo cieszę. Staramy się 
wspomagać. Myślę, że to centrum, o którym Pani mówi, trzeba będzie na pewno stworzyć, natomiast jest 
kilka uwag, ale nie do Pani Rosińskiej oczywiście, bo Pani Rosińska robi co może, nawet więcej może, 
natomiast akty prawne są niestety fatalne, mówiąc bardzo delikatnie. Taki dam przykład (starałem się  
go rozwiązać i padłem), bo na przykład Pani Rosińska – i tak jak mówiła zresztą na początku – jeździ  
na delegacje, stara się konsultować, podpatrywać jak inni robią. Nie wolno zapłacić delegacji, nie wolno 
miastu w ogóle (…) wydatkować środków żadnych dla seniorów – takie jest prawo, nie wolno  
mi po prostu. Nie wiem jak to rozwiązać. Starałem się to jakoś obejść, po prostu na dziś jestem bezsilny. 
Po prostu nie wolno. (…) Mówię tu żebyście Państwo też wiedzieli, że nie, że to Pani Rosińska sama 
walczy. My staramy się też coś robić, co mogę, niestety na dzisiaj prawodawstwo jest fatalne. To jest 
jedna rzecz. 

Druga rzecz. Też o tym kiedyś tutaj mówiłem Państwu – jak byłem na opłatku kolejnym w Episkopacie, 
gdzie był wykład i była dyskusja o polityce senioralnej – że dzisiaj ta polityka senioralna +60 zaczyna 
trochę odchodzić już w niebyt, bo dzisiaj się już zaczyna robić politykę senioralną +80; bo nawet 
Arcybiskup Gądecki chyba mówi: «+60, +70 to kobiety mówią, gonią za mężczyznami (…), a nie politykę 
senioralną tu będą uprawiać». Więc dzisiaj (…) zupełnie zmienia się powiedzmy geografia tego 
wszystkiego. Dzisiaj faktycznie statystyka pokazuje – ciekawa taka – że (…) śmiertelność powyżej 60. roku 
życia, dynamika śmiertelności jest większa niż powyżej 80. roku życia. To jest bardzo ciekawa, taka jest na 
dzisiaj statystyka. I ta polityka musi zupełnie w innym kierunku iść niż dotychczas. Dotychczas domy 
pomocy (DPS-y) się tworzyło, a to jest najgorsza rzecz, od której należy odchodzić i odchodzi się w tej 
chwili. Dzisiaj zdecydowana większość mieszkańców ma swoje albo domy, albo mieszkania i trzeba tym 
ludziom, w zależności od potrzeb, zapewnić w tych domach, w tych mieszkaniach właściwą opiekę. Jeden 
potrzebuje wyjechać na wycieczkę zagraniczną – kto jeździł po świecie to widział, że Amerykanki, Niemki 
to powyżej dziewięćdziesiątki całe ekipy jeżdżą po wycieczkach, siwiutkie, ufryzowane…”. 

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

„Mężczyźni też.”. 

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

„Nie, większość kobiet niestety, bo statystyka wykazuje, naszych stulatków, że 15 do 20 procent tylko  
są to mężczyźni, reszta są kobiety. Taka niestety jest statystyka Panie Przewodniczący.  

I wracam do tematu. 

I teraz jednym trzeba zapewnić wycieczkę zagraniczną, jednym trzeba zapewnić może raz w tygodniu 
zaopatrzenie, a są tacy, którzy potrzebują trzy raz dziennie żeby mu kroplówkę podać czy podać posiłek, 
ale wszystko w mieszkaniu. Jest to po pierwsze w swoim mieszkaniu – człowiek jest w swoim domu –  
a po drugie jest to najtańsze, żeby była już jasność; bo pobyt w DPS-ie to nie jest na pewno coś, o czym 
każdy marzy i taki pobyt, w zależności do tego, jaki to jest DPS, jaki ma charakter, to gdzieś między cztery 
a pięć tysięcy, w tym przedziale jest. Obojętnie jaka pomoc, w domu, w mieszkaniu kosztuje kilkakrotnie 
taniej – kilkakrotnie taniej – i jest człowiek w swoim mieszkaniu, w swoim domu. I tu Opole ma duże 
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osiągnięcia w tym zakresie. Naprawdę mają od wielu lat, ileś tam, już prawie dwieście, samochodów 
jednakowo oznakowanych, ci ludzie którzy jeżdżą. I myślę, w tym kierunku również my… – myśmy 
rozmawiali wielokrotnie tutaj z naszą administracją w Urzędzie i również z Państwem – że musimy w tym 
kierunku iść, żeby właśnie mieć zinwentaryzowanych tych seniorów i zinwentaryzowane potrzeby tych 
seniorów. Myślę, że centrum to jest tylko takim jednym elementem, który na pewno trzeba stworzyć  
i musimy go zrobić, natomiast musimy też walczyć, ażeby ta legislacja się zmieniła, bo to nie może być 
tak, że Pani Rosińska za własne pieniądze jeździ na delegacje – bo ja praktycznie nie mogę (…) nic zrobić 
– bo to jest nieporozumienie jakieś. Tak że tutaj widać, że deklaracje swoją drogą a legislacja swoją 
drogą.  

To kilka uwag takich tylko, bo mówię jeszcze, jestem osobiście bardzo zadowolony, bo Pani Rosińska jest  
i ten zespół, którym kieruje, naprawdę fantastycznie działają, aktywni są. I myślę, że tutaj będziemy starali 
się w niedługim czasie doszusować do tych, którzy mają większe doświadczenia w tym zakresie, chociaż 
jak powiedziałem, tych miast za dużo nie ma na dzisiaj. Bo Pani powiedziała oczywiście o takim Wrocławiu,  
który jest tutaj w czołówce,  ale 90% miasto w ogóle jeszcze nie zaczęło nic robić w tym zakresie  
(a my staramy się coś tutaj robić, żeby była jasność) – to nie ja mówiłem – tylko w pewnych fragmentach. 
My naprawdę wiele rzeczy dla seniorów robimy. To można by – jak trzeba – osobne możemy wystąpienie 
mieć na ten temat, co robimy na co dzień, bo może też ta świadomość nasza nie do końca jest pełna. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo Pani Elżbieto, bo widzę, że Pani… Można podejść, bo nie będzie Pani słychać…”. 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„To prawda.”. 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja bardzo Panu Prezydentowi dziękuję za te miłe słowa.  

Do Opola się też chcę wybrać, ale ja bym bardzo chciała żeby właśnie na taką wycieczkę, żebym  
nie musiała tam jechać sama, żeby niektórzy urzędnicy, którzy się tym problemem zajmują towarzyszyli  
mi w tej wyprawie (…). 

Wrocław na pewno jest najlepszy…”. 

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

„Pani Elżbieto, jakby Pani mnie zaprosiła, to ja chętnie pojadę.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 

Strona 94 z 125 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„Będę trzymała za słowo, Panie Przewodniczący.”. 

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

„Jakoś wtedy może łatwiej te problemy delegacyjne będzie rozwiązać.”. [śmiech] 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja zapamiętam, bo ja jeszcze pamięć mam dobrą.”. 

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

„Tak, tak, a to jest zaprotokołowane; już nie mam wyjścia, ale też ja bardzo chcę.”. 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„…Panie Przewodniczący wątek zgubiłam.”. [śmiech] 

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

„Przepraszam.”. 

 
Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Elżbieta Rosińska 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.:  

„…chciałabym żeby po prostu w większej grupie pojechać, bo proszę Państwa Wrocław jest najlepszy  
na pewno, a uważam, że my mamy się równać do najlepszych i to jest podstawowe. 

Dziękuję bardzo i bardzo proszę…”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Jeszcze mamy tu w tej sprawie ad vocem – Pana Przewodniczącego Drabka – głos. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję Panie Prezydencie za to zainteresowanie się, bo temat jest faktycznie niezwykle ważny i na ten 
temat mówimy; m.in. moja dzisiejsza interpelacja dotycząca remontu budynku przy ulicy Karola Krausa 
dotyczyła tworzenia miejsca…”.  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Proszę…”. 

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

„Przepraszam.  

To jest ruina nie budynek i będziemy go burzyć.”. 

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

„Dobrze, ale dotyczy to właśnie stworzenia miejsca, które będzie można udostępnić seniorom właśnie  
do działania, do różnego rodzaju działań. I mam nadzieję – tak jak mówię – jeżeli taniej wyjdzie tą, jak 
Pan Prezydent mówi, «ruinę» postawić na nowo, to może to jest rozwiązanie. 

A korzystając z okazji…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…serdecznie zapraszam w poniedziałek na 10.30 – wraz z Ministrem Stanisławem Szwedem robimy 
spotkanie z Panią Wiceminister Bojanowską w kwestii działań tutaj m.in. Programu ASOS i nie tylko. 
Będzie można podyskutować na tego typu tematy, możemy pewne kwestie przekazać właśnie 
bezpośrednio do Warszawy.  

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

„Dziękuję. 

A Radni też są zaproszeni czy nie?”. 

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

„Jak Pan Przewodniczący jest zainteresowany to…”.  

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

„Czyli jak ktoś jest zainteresowany to można przyjść – toteż polecam to spotkanie. 

Bardzo proszę – mamy jeszcze jedną osobę, jednego mieszkańca, który otrzymał prawo zabrania głosu,  
zapraszam – o zabranie głosu Pana R______ P_____. 

Bardzo proszę. 

Bardzo proszę o podejście tutaj do mównicy i przedstawienie swojej sprawy. Myślę, że tak jak ustalaliśmy, 
5 minut wystarczy. 

Bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

zdaję sobie sprawę, że Państwo są zmęczeni. Wiem, że nie jest łatwo apelować o skupienie, natomiast 
ranga sprawy, którą chcę poruszyć, naprawdę wymaga podjęcia decyzji. To nie wystarczy mówić  
o Regulaminie IKARA, nie wystarczy mówić o tym, że coś trzeba zmienić. Moim zdaniem należałoby 
wystosować przez Radę Miasta apel do Kapituły IKARA, żeby unieważniła nominacje udzielone w sposób 
można powiedzieć patologiczny, jeśli chodzi o sposób głosowań. I postaram się to uzasadnić 
merytorycznie; zacznę od spraw merytorycznych. 

Paragraf 1 nagrody „IKARA” przewiduje: «Nagroda indywidualna za szczególne osiągnięcie w roku 
kalendarzowym». Takie sformułowanie wymaga określenie tego osiągnięcia. Paragraf numer 3: 
«Nominacja stanowi wyróżnienie». (…) Zatem nominacje nie leżą w kompetencji Pana Prezydenta, lecz  
w kompetencji Kapituły. I oczywiście, że Pan Prezydent przyznaje, natomiast już sama nominacja jest 
wyróżnieniem. W związku z tym sposób, w jaki prowadzono ostatnio te nominacje, przypomina stare 
czasy; bo jeżeli my czytamy tutaj w oświadczeniu Pana Pełnomocnika Prezydenta Pana Michniowskiego,  
na Komisji Kultury, iż: «nieobecnych traktowaliśmy, że się wstrzymują», to proszę Państwa, Państwo  
w większości są młodzi, ale ci którzy pamiętają komunę, to za komuny frekwencja zawsze była 99%,  
a przynajmniej 90%. Dlaczego? Bo nawet jak był bojkot wyborów to nieobecnych traktowali,  
że się wstrzymali od głosu i prawda frekwencja była. To ja myślę, że nie po to był rok ’80, ’81 i potem ’89  

i następne lata, żeby teraz Kapituła głosowała w ten sposób, że dodaje się głosy osób nieobecnych albo 
uznaje się, że nieobecni wstrzymują się od głosu. Proszę Państwa to jest skandal, innego słowa nie ma. 

Dalej proszę Państwa, jeśli chodzi o Regulamin, § 4. «Kapituła opiniuje wnioski bezwzględna większością 
głosów» (i tutaj jest istotna rzecz), a następnie (…) «przedstawia Prezydentowi». Jest istotna rzecz: 
paragraf wymaga, aby były opiniowane i przegłosowane wnioski. Ja mam protokół z obrad Kapituły. Tutaj 
w ogólne nie były – przynajmniej z treści tego protokołu tak wynika – w ogóle nie były rozpatrywane 
wnioski i w ogóle nie było głosowań nad wnioskami, tylko były głosowania nad nazwiskami. Oczywiście,  
że  tutaj (…), tak jak zauważył na Komisji Kultury Pan Pełnomocnik Michniowski, że za człowiekiem idzie 
dzieło, ale proszę Państwa, w dziedzinie kultury najpierw jest dzieło, a za nim idzie nazwisko. Sienkiewicz 
nie dostał Nagrody Nobla, dlatego że nazywał się Sienkiewicz, tylko dostał Nagrodę Nobla za to, że napisał 
Quo Vadis. Tak samo Szymborska – nie dostała Nagrody Nobla za to, że się nazywała Szymborska, tylko 
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dostała za to, że pięknie poezję pisała itd. Tak samo Curie-Skłodowska nie dostała Nagrody Nobla 
za to, że się nazywała Curie-Skłodowska, tylko dostała Nagrodę Nobla za…”. 

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

„Panie R_______, bo czas się Panu skończył. Troszkę przedłużę, jakby Pan…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, ja bym prosił żeby Pan mnie nie traktował gorzej…”. 

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

„Przepraszam, umówiłem się z Panem na 5 minut…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„…niż przedmówców. 

Nie proszę Pana, Pan żadnemu z gości, którzy tu byli…”. 

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

„…ale z nikim się nie umawiałem, tylko z Panem. Potwierdza Pan to czy nie?”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Proszę Pana ja chciałbym powiedzieć, że Pan mimo wpłynięcia pisma 11 maja, w którym wnioskowałem  
o wprowadzenie pod obrady najbliższej sesji debaty na temat zmian Regulaminu przyznawania…”. 

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

„Panie R_______ odbiega Pan od tematu.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Nie odbiegam. To jest ten sam temat. Pan nie odpowiedział na pismo, co więcej, proszę Państwa, 
według…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„To proszę… Panie R________, bo jeżeli Pan chce iść na konflikt, to po prostu odbiorę Panu głos, czego 
nie chcę robić. Jakby Pan się na merytoryce i Pana ewentualnych zarzutach skupił – o to proszę. 
Wtrącenia…”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie…”. 

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

„… – jeszcze ja mówię – wtrącenia historyczne, didaskalia temu nie pomagają. Naprawdę bardzo proszę 
nas też szanować i mówić na temat. Bardzo proszę daję Panu jeszcze minutę, ponad czas, który 
ustaliliśmy.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Proszę Państwa (…), ja mówię o sytuacji, kiedy z protokołu Kapituły nagród IKAR-a wynika, że w ogóle 
nie głosowano dzieł, nawet mam pewność, że wielu członków Kapituły się nie zapoznało z dziełami, tylko 
(…) głosowania miały charakter nieregulaminowy. Ale przejdźmy do samych głosowań, bo tutaj protokół  
z Kapituły IKARA przedstawia, że 9 obecnych członków oddało 43 głosy na nominacje – to jest proszę 
Państwa strona pierwsza protokołu obrad. I teraz – w sytuacji kiedy było 9 osób obecnych – jak to było 

możliwe. Pan Michniowski stwierdził na Komisji Kultury… – przepraszam. Pan Michniowski stwierdził, że – 
w piśmie oficjalnym – że «głosowanie wyłaniające kandydatów do nominacji w poszczególnych 
kategoriach odbywa się przez podniesienie ręki przez członków Kapituły». Więc proszę Państwa: 9 osób 
proszę Państwa ma co najwyżej w sumie 18 rąk, nawet jeżeliby obie ręce naraz podnosili do góry, to może 
być proszę Państwa najwyżej 18 głosów, a nie 43. I tutaj też mam wyjaśnienie Pana Michniowskiego,  
jak to się mogło stać. Mianowicie, że…”..  

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

„Dobrze. Czas doliczony…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.:  

„…«dodawano głosy osób nieobecnych».”. 

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

„Proszę o wyłączenie mikrofonu Panu R_______.”. 
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Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale chwileczkę, ja nie skończyłem…”. 

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

„Nie chwileczkę, teraz. Przykro mi.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„…ale Panie Przewodniczący, chwileczkę. 

Proszę o przegłosowanie, czy Rada chce mnie dalej słuchać. 

Proszę Pana, Pan niech tutaj nie postępuje…”. 

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

„Jeżeli nie dotrzyma Pan, a już Pan nie dotrzymał umowy, której zawarliśmy, to ponosi Pan konsekwencje. 
Koniec, kropka. I jeżeli Pan chce dalej uczest…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„…ale nie było żadnej umowy Panie Przewodniczący tajnej. Żadnej tajnej umowy nie było.”. 

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

„A nie, ona nie jest tajna, bo przy tym byli ludzie…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„To proszę Państwa, chwileczkę…”. 

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

„Panie R________, nie dyskutuję z Panem.”. 
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Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  
„…proszę przegłosować, czy Rada…”. 

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

„Nie, nikt nie będzie żadnego głosowania…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„…daje mi trzy minuty jeszcze.”. 

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

„…o tym ja decyduję, a nie Pan, póki co. Proszę – nie wiem – wystartować w wyborach i wtedy będzie  
Pan miał do tego mandat…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale chwileczkę. Pan Michniowski też powiedział, że tutaj…”.  

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

„Czy do tych zarzutów Pan Prezydent się chce odnieść?”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale są jeszcze dalsze zarzuty, Panie Przewodniczący.”. 

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

„Tak, teraz głos ma Pan Prezydent.  

Proszę usiąść.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale chwileczkę, ja nie skończyłem Panie Przewodniczący.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale to ja decyduję kto i kiedy mówi. Niestety czasami jest to brutalne.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale proszę Pana – Panie Przewodniczący chce Pan pozamiatać problem pod dywan.”.  

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

„Dyskusja jest…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„…Chce Pan pozamiatać problem pod dywan, bo jeżeli będzie…”. 

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

„Panie Prezydencie proszę o zaprowadzenie porządku na sali obrad.”. 

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

„Więc ja mówiłem, że tak się skończy Panie Przewodniczący – trzeba mnie słuchać czasami.  

Proszę Państwa, znaczy ja rozumiem, że skończona jest wypowiedź Pana…”. 

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

„Oczywiście.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Nie jest skończone, Panie Prezydencie ja nie skończyłem.”. 

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

„Ale przepraszam bardzo nie ja decyduję, ale Pan przekracza wszelkie ustalenia, które są. Pan ma jedną 
rzecz w życiu Panie R_______…”. 
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Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale ja z Panem coś ustalałem?”. 

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

„Sekundę. Widzi Pan, Pan mi przerywa teraz. Ja mam głos, a nie Pan, Pan mi przerywa.”. 

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

„Głos ma Pan Prezydent.”. 

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

„Jest taka sprawa: Pan nie przestrzega żadnych reguł w życiu i to jest najgorsze u Pana. Pan ma często 
rację nawet, ale Pan nie przestrzega reguł w życiu i to jest Pana tragedia. Wie Pan…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„A Kapituła IKARA przestrzegała?”. 

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

„Przepraszam…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…Kapituła przestrzegała reguł?”. 

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

„Wie Pan, Pan nie przestrzega reguł i Pan tylko chce mówić, innych Pan nie chce dopuścić do głosu.  

Pan Przewodniczący skończył, je się chcę odnieść krótko do tego (…), ale Pan już na mównicy  
nie powinien stać w tej chwili; ale może Pan postać to (…) nie ma znaczenia żadnego.  

Ja chcę powiedzieć taką rzecz, proszę Państwa, że Regulamin w paragrafie 2. mówi tak: «Nagrodę 
Prezydenta mogą otrzymać: artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki – a), b) pracownicy instytucji 
kultury za działalność artystyczną i kulturalną i c) pracownicy innych jednostek organizacyjnych 
prowadzących lub podejmujących przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne.» W zasadzie – według mnie  
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przynajmniej – Pan się w żadnych z tych punktów nie mieści po prostu. To jest po pierwsze.  
To jest po pierwsze, że Pan się w żadnej z tych kategorii nie mieści po prostu. I to jest po pierwsze.  
A wracając…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale my nie mówimy o mnie.”. 

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

„Ale ja Pana się nie pytałem. Ja teraz mam głos i ja się Pana nie pytałem o komentarz. I proszę mi nie 
przerywać. Natomiast żeby jeszcze Państwo Radni – bo ja do Państwa Radnych to mówię teraz – mieli 
pełną jasność, to chcę powiedzieć, że (bo to przecież prywata tu oczywiście, wszyscy o tym wiedzą,  
że idzie) o prywatę tu chodzi, a nie…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan mnie obraża.”. 

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

„Proszę nie przerywać mi….”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„O czyją prywatę?”. 

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

„Ja Pana wysłuchiwałem i proszę mi nie przerywać. Więc…”. 

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

„Głos ma Pan Prezydent.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Więc Pan P___ dostał poparcia, a on to bierze za wnioski. W ogóle myli pojęcia. Poparcia jakieś tam  
to nie są wnioski żadne i nie są… każdy będzie indywidualnie rozpatrywany. I chcę powiedzieć,  
że – ujawniam w tej chwili wyniki Kapituły – że Pan P___ był zgłoszony, chociaż mówię nie mieści się  
w żadnej z tych kategorii, którzy mogą otrzymać nagrodę prezydenta i dostał dwa głosy, z czego jeden był 
nieobecny właśnie. Tak ustalono, że przyjęto te głosy, które kwestionuje teraz Pan P___. To jeden z tych 
głosów dostał Pan P___ – właśnie nieobecny – i sam to kwestionuje. Gdyby tak było jak Pan uważa,  
i może Pan ma rację nawet, to Pan dostał tylko jeden głos w Kapitule. I o co chodzi w związku z tym?  
To o co chodzi?”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie chodzi o mnie.”. 

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

„Dostał Pan jeden głos – a dwa głosy Pan dostał, bo jeden był nieobecny – i Pan to teraz sam 
kwestionuje. To niech się Pan zdecyduje wreszcie, o co Panu chodzi, czy ci nieobecni mają rację; bo jak 
nie mają racji i Pan uważa, że – być może Pan ma rację – że ci nieobecni nie powinni głosować, to dostał 
Pan jeden głos na Kapitule. I na tym jest koniec dyskusji.  

(…) A ostateczna sprawa to jest to, co mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu i finansów: Ja w pełni 
świadomie podejmuję decyzje, bo ja tych ludzi wszystkich praktycznie znam, którzy działają w kulturze. 
Kapituła to są ludzie, którzy wszyscy znają tych, którzy działają w sferze kultury i oni naprawdę podejmują 
też opinie bardzo świadomie. Czy to robią, czy tajnie czy jawnie, to jest inny temat, można zawsze o tym 

dyskutować, natomiast oni wiedzą, o czym dyskutują i nad czym dyskutują. I ja podejmuję decyzje w pełni 
świadomy i odpowiadam za to co robię, bo ja podejmuję te decyzje imienne. I takie decyzje podjąłem  
i uważam, że one są słuszne. I to jest po raz pierwszy od piętnastu lat, jest jakaś uwaga.  

Jeszcze raz powtarzam: To, co Pan zgłosił do nagrody to się nie mieści w zasadzie w żadnych tych 
kategoriach, które mogą dostać, a mimo to dopuszczono – a mimo to dopuszczono – i dostał Pan jeden 
głos z obecnych.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

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

„Zaraz Panu dam ad vocem. A mogę ja coś też powiedzieć? Jako prowadzący będzie mi bardzo miło. 

Dodam tylko, że sprawą zajmowała się Komisja Edukacji i Kultury i zostało to omówione i żadne wnioski 
na sesję nie poszły, aby tą sprawę tak rozpatrywać, stąd rozpatrujemy to w „Sprawach różnych”.  

Ad vocem, ja przypomnę tylko, że według Regulaminu dla Radnych jest 1 minuta.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____ (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pan, Panie Prezydencie, mnie znieważa, bo po pierwsze ja żadnego wniosku w mojej sprawie  
nie wysuwałem; można to sprawdzić, jest dostęp do informacji publicznej. Proszę mi pokazać wniosek, 
który w swojej sprawie, w sprawie swojego dzieła ja przekazałem do Kapituły. Więc proszę tutaj Panie 
Prezydencie troszkę szanować inteligencję Radnych, przynajmniej niech Pan szanuje inteligencję Radnych, 
bo to są ludzie inteligentni. 

Druga sprawa Panie Prezydencie. Ja Panu chcę powiedzieć, że tu nie ma żadnej prywaty, bo gdyby była 
prywata to ja bym nie protestował przeciwko temu, że dodawano głosy nieobecnych. Natomiast przytoczę 
wyniki protokołu. Mianowicie czterech nominowanych, czterech nominowanych, za szczególne osiągnięcia 
dostało (czterech z pięciu) – dostało…: trzech dostało po jednym głosie, a jedna osoba dostała trzy głosy. 
I te osoby były na gali…”.  

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

„I Komisja się tym już zajmowała. 

Dziękuję Panie R_______, czas minął…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I teraz… Ale Panie Przewodniczący ja tylko chcę…”. 

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

„…Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…ja tylko chcę podkreślić... Ale nie, Pan nie pozwala się…”. 

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

„Nie pozwalam, zgodnie z Regulaminem.”. 
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Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Pan nie pozwala się wypowiedzieć. Mnie obrażają (…) proszę Pana, bo ja tu nie przyszedłem w żadnej 
sprawie prywatnej.”. 

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

„Panie R______, Pan…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy ja powiedziałem, że ja…”. 

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

„(…) Przeszkadza Pan, Panie R_______, w prowadzeniu obrad. Bardzo proszę.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Pana to nie jest… Proszę Pana… Pan… Ciekawe, że (…) poprzednie osoby, które wypowiadały się 
tutaj nikomu Pan nie przerywał ani nikomu Pan nie ograniczał czasu wypowiedzi, natomiast…”. 

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

„Panie Prezydencie, nie można prowadzić obrad. Pan R______ zakłóca prowadzenie i…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Bo mówię prawdę – tak? Bo mówię prawdę.”. 

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

„Nie, nie o to chodzi. Przekracza Pan granice.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie R_______ P_____.  

Panie R______ P____, ja proszę Pana – ja proszę Pana w tej chwili uprzejmie, najuprzejmiej jak mogę – 
żeby Pan zszedł z mównicy i pozwolił Przewodniczącemu na prowadzenie obrad. Bardzo o to Pana proszę. 
Bardzo Pana o to proszę żeby Pan zszedł z mównicy i pozwolił prowadzić obrady Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej. Bardzo Pana o to proszę.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Pana jak skończę to zejdę.”. 

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

„Bardzo Pana o to proszę. Nie pytam się o komentarz proszę Pana.”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„A kto tu…”. 

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

„Ja proszę żeby Pan opuścił w tej chwili…, żeby Pan opuścił w tej chwili mównicę.”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale Panie Przewodniczący…  

Panie Prezydencie to Pan jest władzą wyższą nad Przewodniczącym i nad Radą?”. 

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

„Nie. Przewodniczący mnie prosił i ja w związku z tym Pana proszę (…) – mam porządek zaprowadzić.  
I zaprowadzę ten porządek.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Niech się wypowiedzą Radni. Jeżeli większość Radnych powie, że mam…, wypowiedzą się, że mam 
opuścić mównicę ja odejdę, proszę bardzo, natomiast…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Prezydencie…”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa to chodzi o kulturę. Czy Wy Państwo nie zdajecie sobie sprawę, że chcą temat 
pozamiatać pod dywan?”. 

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

„W tej chwili chcę udzielać głosu Radnym.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

 
Strażnik Miejski 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„…Bardzo Pana proszę o zejście z mównicy.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Na jakiej podstawie prawnej? Na jakiej podstawie prawnej?”. 

 
Strażnik Miejski 
Wypowiedź poza mikrofonem. Prośba o opuszczenie mównicy.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Podstawa prawna. 

Decyzja Pana Prezydenta?”. 

 
Strażnik Miejski 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo Pana proszę o zejście z mównicy.”. 
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Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  
„Pan Prezydent decyduje, kto ma prawo głosu w czasie Rady Miasta? Od kiedy?”. 

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

„Mamy jeszcze propozycję żeby łagodnie rozwiązać ten problem.  

Bardzo proszę Państwa Radnych o przegłosowanie, że przechodzimy do wystąpień Radnych, a Panu 
R_______ dziękujemy.”. 

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„O tak, super.”. 

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

„Kto jest za? Bardzo proszę o głosowanie, oby jednogłośne (…). Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Rada przy jednym głosie sprzeciwu, wyszła naprzeciw prowadzącego. Jest to wyjątkowa sytuacja. 
Zrobiłem to tylko po to, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów.  

Bardzo dziękuję Panie R______. 

A w tej chwili, ponieważ reklamacje w kolejności…”.  

 
Wnioskodawca Pan R______ P_____  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Państwu za uwagę.”. 

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

„…bardzo proszę w pierwszej kolejności udzielam głosu Pani Radnej Barbarze Waluś, która tutaj 
reklamowała, że była wcześniej niż to wynika… Bardzo proszę Pani Grażyno o wybaczenie. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Znaczy Pani Nalepowa jeszcze była przede mną – nie wiem…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak, ale tutaj…”.  

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

„Aha, dobrze.”. 

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

„…zgodnie z poleceniem mojej prawej ręki.”. 

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

„Ja po prostu chciałam się dostać do wypowiedzi przy bezdomnych, jakoś nie mogłam. Później jeszcze 
mam uwagi do Pani Rosińskiej, znaczy ja…”. 

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

„To wtedy należy…”. 

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

„Rada Seniorów jest ciałem opiniodawczym, prawda, taka była intencja, więc trudno mówić o jakiejś 
działalności. Ale poza tym są Koła Seniorów przy poszczególnych Radach Osiedli, są zajęcia w Kubiszówce 
dla seniorów. I Pani Rosińska mówiła 8,27 minut i Pan Przewodniczący jej nie przerywał, zobaczymy  
czy mi nie przerwie po pięciu minutach. Ale już do rzeczy, dalej.”. 

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

„A przekonamy się. Bardzo proszę.”. 

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

„Tak. Sprawy odnośnie naprawy dróg. 

Wczoraj byłam na ulicy Gdańskiej zobaczyć – bo mnie prosili mieszkańcy – jak tam wygląda sytuacja.  
A więc są dziury, które by trzeba naprawić i to pilnie, zasypać destruktem asfaltowym, bo mieszkaniec 
nawet we własnym zakresie zasypał to kamieniami. Ale jest taki skutek, że ma ta droga nachylenie…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale bardzo proszę o ciszę, bo Pani Radna mówi.”. 

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

„… i przy opadach deszczu ten kamień jest wypłukiwany, jak również podczas jazdy samochodami.  
I docelowo by tam była potrzebna nakładka asfaltowa, więc by ten problem łatania – coroczny – dziur 
został zakończony. Myślę, że nie powinno być takich sytuacji, żeby mieszkańcy własnym sumptem 
naprawiali gminną drogę. 

Teraz tak – dalej jeszcze bym prosiła – taka duża dziura w ulicy Podgórnej, która ma dosyć duży ruch, 
żeby to w miarę szybko naprawić. 

Teraz – co roku zwracałam się do MZD o zlecenie wykoszenia trawy przy ulicy Skowronków; to jest tutaj  
w pobliżu szkoły. Tam jest taki dosyć głęboki rów i już jest dosyć wysoka trawa. 

Teraz jeszcze chciałam nie tylko prosić, ale podziękować. Mamy takiego właśnie przy Szkole Podstawowej 
nr 13 takiego Pana, stacza inaczej, i może być przykładem jak można swoją pracę dobrze wykonywać. 
Przeprowadza nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe prze ulicę. Robi to tak: nie tylko wystawia stacza  
i «sobie leć tam dziecko», tylko idzie trzy kroki i później z kolei cofa się. Mało tego, każdemu jeszcze mówi 
«dzień dobry» i jeszcze darzy go uśmiechem bezpłatnie. Więc bardzo mi miło – aż się wzruszyłam –  
bo mnie też tak wita, chociaż nie wie pewno, że jestem radna, bo nic nie mówiłam.  

Teraz…”. 

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

„Też postaram się tak Panią witać. 

Proszę dalej.”. 

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

„Teraz jeszcze jedno takie – dzisiaj właśnie…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę. Szanujmy się Szanowni Państwo. Wiem, że już jest…”. 

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

„…wie Pan jak dziennikarze działają, bo dzisiaj w portalu internetowym bielsko.biala.pl z transmisji z tej 
sesji (znaczy nie wiem, ale wiadomość stąd poszła) dziennikarz pod pseudonimem „bak” podał,  
że w sprawie stanowiska ja… – tj. Prezydenta Miasta, co była taka długa dyskusja – ja się wstrzymałam,  
a ja głosowałam za i zaraz…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przeciw Pani głosowała. Pani Radna żeby potem znowu nie poszło…”. 

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

„Ja głosowałam przeciw, przeciw – bo już naprawdę jestem skołowana – i Pan Radny Łoś to znalazł  
i napisał do tego portalu, do tego dziennikarza i to znikło, ale 147 osób zdążyło odczytać. 

Dziękuję. W czterech minutach się zmieściłam.”. 

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

„Czy zechciałaby Pani coś dodać do swojej wypowiedzi?”. 

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

„Nie, na razie nie, chyba że ad vocem.”. 

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

„To bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

A przepraszam – też już się trochę gubię – wybaczcie Państwo.  

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

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

„Przepraszam (…), ale przepuściłam Basię, bo prosiła o to.”. 

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

„Wszystko jasne.”. 

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

„Proszę Państwa,  

dziś było mówione w ogóle na temat potrzeby przedszkoli, tym bardziej że te trzylatki wchodzą jako 
obowiązkowe do przedszkola. Ja w poprzednim roku – i to już z początku roku – zgłaszałam dwa razy 
interpelacje odnośnie dobudowy sal przy Przedszkolu nr 10. Wiem, że analiza była zrobiona, miały dalej 
postępować te prace i na tym się skończyło. Chcę wiedzieć, co dalej z tym przedszkolem, bo to jest 
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naprawdę potrzebne. Dlatego że jeśli chodzi o osiedle Złote Łany coraz bardziej są dobudowywane, coraz 
więcej bloków deweloperskich, gdzie są młode małżeństwa, dzieci jest coraz więcej i naprawdę to jest 
potrzebne, każda salka przedszkolna. Dlatego proszę, nie składałam interpelacji, ale ponieważ dziś wynikła 
ta sprawa przedszkoli, więc proszę o zainteresowanie się tą sprawą.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

I teraz mam nadzieję, że już kolejna [wypowiedź] – Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, zgodnie z nadziejami, tak. Dziękuję. 

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, dwa tematy.  

Jeden związany z interwencjami rodziców dzieci (…), które mają swoje dzieci w Żłobku – i pytanie, takie 
techniczne, czy jest możliwość przeanalizowania takiej jakby zmiany wydłużenia godzin funkcjonowania 
Żłobka. Dużo rodziców zaczyna pracę o godzinie 8.00, kończy o godzinie 16.00, godzina odbioru dziecka 
jest 16.20 ustalone i mają problem zdążyć. Wiemy, że w godzinach szczytu ciężko przejechać. Czy jest 
możliwość żeby rodzice mogli odbierać dzieci do godziny 17.00 czy do 16.45? Te pół godziny dałoby 
możliwość łatwiejszego odbioru swojej pociechy ze Żłobka. To jest pierwsza rzecz. 

A drugi temat, dosyć akurat ciekawy, dostałem dzisiaj informację, odpowiedź z Wydziału Gospodarki 
Miejskiej z dnia 22 maja i jest to pismo dotyczące wniosku z zebrania Rady Osiedla, mówiące, że zostanie 
wykonany projekt przyłączenia prądu w ogródku jordanowskim (o którym ja już pisałem interpelację we 

wrześniu ubiegłego roku) dopiero początkiem grudnia 2017 roku. Czyli prosta sprawa, a mianowicie 
uruchomienie punktu, w którym będzie można podpiąć sprzęt, aparaturę na różnego rodzaju festyny, 
imprezy w ogródku jordanowskim przy ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej, jest załatwiana od września 
ubiegłego roku do grudnia tego roku, czyli półtorej roku ma trwać przyłączenie prądu. To jest dla mnie 
bardzo dziwna sytuacja i bardzo bym prosił żeby jednak zareagować tutaj, bo jest maj, w czerwcu 
rozpoczynają się imprezy organizowane przez Radę Osiedla. I z tego, co wiem, TAURON przygotował 
wszystko, pełną dokumentację, wszystkie dokumenty, dał zezwolenia na podłączenie. To jest kwestia 
szybkiego projektu i podłączenia prądu w ogródku jordanowskim w Bielsku-Białej. Jeżeli tak proste sprawy 
załatwia Urząd półtorej roku to jest dla mnie coś dziwnego.  

Bardzo bym prosił w tych dwóch tematach o jakąś informację.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela Straconki – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.5.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 23 maja 2017 roku 

 
 

Strona 114 z 125 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

tym razem może nie Straconka, bo chciałbym dopytać, ponieważ na ulicy Zdrojowej od dłuższego czasu 
deweloper prowadzi tam działania i od trzech dni widzę, że drogę dojazdową do ulicy Zdrojowej wyznaczył 
sobie na skrót przez świeżo w ubiegłym roku uruchomioną ścieżkę rowerową. Położone deski i samochody 
czy ciągniki wyciągają ziemię na ulicę Zdrojową. Myślę, że nie takie chyba dostał zapisy w pozwoleniu  
na budowę. 

Druga sprawa dotyczy – i tutaj kłaniałbym się Panu Naczelnikowi Grzywaczowi – chodzi o…”. 

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

„Gdyby był.”.  

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

„…takie przejście, które jest od ulicy Słowackiego do ulicy Filarowej. Tam bardzo dużo młodzieży, jak i też 
mieszkańców przechodzi do punktu „500+”. On wprawdzie przechodzi przez nie nasze tereny, bo przez 
tory, ale czy wspólnie z PKP nie można by chociażby wykosić i poszerzyć tej ścieżki, która teraz ograniczyła 
się do parunastu centymetrów.  

I trzecia sprawa to do MZD (…) – i tutaj wkroczę pewnie w teren Kolegi Bronka. Będąc na ulicy Oksywskiej 
takiej ilości dziur nie widziałem w swojej dzielnicy; i nie wiem, czy to jest możliwe żeby ulica Oksywska 
była w jakiejś tam liście?  

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Mam kilka spraw i informacja specjalna dla Pana Przewodniczącego, nie tylko drogowych.  

Zanim jednak przejdę, odpowiem Koledze Szczepanowi: ulica Oksywska jest doskonale znana. Na początku 
wiosny był objazd dróg z Radą Osiedla. Rada Osiedla ustaliła kolejność prowadzenia robót na tych 
wszystkich drogach i podobno tylko warunki atmosferyczne uniemożliwiają podjęcie tych remontów.  

Ale teraz już przechodzę do tematów, które przygotowałem. 

Panie Prezydencie, 

klika tygodni temu uroczyście obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
odbywały się w wielu miejscach – w tym także tradycyjnie świętowaliśmy na koncercie w Bielskim Centrum 
Kultury. Niestety służby miejskie nie potrafiły utrzymać otoczenia BCK-u na odpowiednim poziomie  
– dotyczy to szczególnie wielopoziomowego parkingu, na którym nie posprzątano śmieci. U stóp schodów 
– tych wewnętrznych – leżało szkło z potłuczonych butelek, walały się puste puszki po piwie. Ze wstydem 
i zażenowaniem patrzyłem, kiedy zaproszeni goście, parkując tam swoje pojazdy, aby dotrzeć do schodów 
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zmagali się z potężną kałużą wody, a właściwie błota. Czy nie można było dokonać wcześniej przeglądu 
obiektu i doprowadzić go do odpowiedniego stanu? Czy rzeczywiście odpowiednie utrzymanie  
i przygotowanie obiektu przekracza możliwości służb miejskich? 

Wracam do problemu pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Sarni Stok –
Kwiatkowskiego; mówiłem o tym na poprzedniej sesji. Otrzymałem odpowiedź, z której właściwie niewiele 
wynika. Wynika na to, że autor odpowiedzi nie zrozumiał tego, o czym mówiłem poprzednio. Skupił się 
mianowicie na tym, iż maksymalna długość sygnału zielonego wynosi 20 sekund – a mówię o relacji skrętu 
w lewo z ulicy Kwiatkowskiego. Tymczasem, w sprawdzonych przeze mnie przypadkach, w godzinach tuż 
przedpołudniowych długość sygnału zielonego wynosi znacznie mniej i z tego co sam osobiście 
stwierdziłem, wystarczyła tylko na wjazd dwóch samochodów na zielonym świetle, co jest zdecydowanie 
za mało w stosunku do potrzeb jakie tam występują. Nie ma potrzeby, by o tej porze dnia stosować 
priorytet dla drogi głównej, tym bardziej że na Kwiatkowskiego zapotrzebowanie jest znacznie większe, 
wjeżdża wtedy na to skrzyżowanie większa liczba samochodów już na żółtym i czerwonym świetle. 
Tymczasem przed drugą jezdnią zapala się sygnał czerwony i samochody zostają w poprzek jezdni 
pierwszej, dochodzi naprawdę do niebezpiecznych sytuacji. Nie wiem, czy tak przewiduje program pracy 
sygnalizacji czy też występują błędy w jego pracy. Bardzo proszę, aby ten temat odpowiednio rozwiązać. 

Mówiliśmy tu dzisiaj wiele na temat konsultacji i uwzględniania wniosków z tych konsultacji,  
a ja od półtora roku przekonuję władze naszego miasta o zasadności instalowania na ulicach wyświetlaczy 
prędkości. Wszystkie instytucje, do których zwracałem się o opinię na ten temat, wypowiadały się bardzo 
pozytywnie. Tymczasem zakupiliśmy jedynie jedno takie urządzenie, nie ukrywam, że jestem tym bardzo 
rozczarowany. Bardzo więc proszę o rozważenie ewentualności zakupu jeszcze przynajmniej kilku takich 
urządzeń. 

I pytanie następujące…”. 

 
Awaria sprzętu nagłaśniającego. 

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

„To nie ja. Bardzo proszę przywrócić łączność z Panem Radnym.  

Już jest – bardzo proszę.”. 

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

„Już świeci się, dziękuję bardzo. 

… Jaka właściwie jest procedura, która dotyczy instalowania progów zwalniających? Kiedy 
wnioskodawcami są mieszkańcy, zarządzający ruchem podpiera się stanowiskiem Rady Osiedla, do której 
zwraca się o wydanie opinii. Kiedy zaś zamiar budowania progów wychodzi od zarządzającego ruchem, 
opinia Rady Osiedla i mieszkańców nie jest już potrzebna? W grudniu ubiegłego roku, na zlecenie Wydziału 
Komunikacji, opracowany został projekt organizacji ruchu dla sieci ulic w rejonie ul. Sucharskiego  
w Hałcnowie. Na moją prośbę przedstawiono mi go do skonsultowania. W przesłanej w połowie marca  

do Wydziału Komunikacji opinii stwierdziłem, że projekt ten, zawierający także propozycję budowy progów 
zwalniających, nie rozwiązuje szeregu problemów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu  
w tym rejonie. Zawnioskowałem więc, by dokumentację odpowiednio uzupełnić, a także skonsultować  
z mieszkańcami oraz z Radą Osiedla Hałcnów. Pomimo iż minęły już dwa miesiące od przedłożenia 
Wydziałowi Komunikacji mojej opinii, nie tylko nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, ale nikt nie zwrócił się 
do Rady Osiedla z prośbą o zaopiniowanie projektowanej organizacji ruchu. Nie dość na tym – jak donoszą 
media – Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie progów zwalniających, w tym także na ulicach 
objętych przedmiotowym projektem organizacji ruchu. Proszę pozwolić, że posłużę się cytatem: 
«Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy.» Tak, to Karta Samorządności.  
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Nasuwa się tu kilka pytań: 
 W jakim terminie Urząd Miejski (i jego Wydziały) powinien odpowiadać na wnioski składane drogą 

pisemną? 
 Czy mieszkańcy z mediów mają się dowiadywać o zamiarach swojego Urzędu? 
 Czy takie działanie Urzędu wzmacnia rolę Rad Osieli i radnych osiedlowych? 
 Czy zostanie zrealizowany zamiar budowy progów zwalniających na ul. Witosa?; według posiadanych 

informacji miało to nastąpić w pierwszej połowie bieżącego roku, a doniesienia medialne nic o tym nie 
mówią. 

Kolejna sprawa. Przebieg dróg dla rowerów w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Niepodległości oraz 
Wyzwolenia – Bukietowa jest całkowicie niejasny. Pomijając już nieprawidłowe zastosowanie znaków 
C13/16 na chodnikach ulicy Wyzwolenia – co kilkakrotnie sygnalizowałem – nie wiadomo jak właściwie 
rowerzyści powinni się poruszać w tym rejonie. W efekcie tej sytuacji rowerzyści nagminnie korzystają  
z chodnika, wzdłuż dwujezdniowego odcinka ulicy Wyzwolenia. Dołączam kilka zdjęć. 

Punkt szósty. 

Bardzo proszę o udzielenie informacji…”. 

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

„Przepraszam, a ile jest punktów? Tak z ciekawości.”. 

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

„Tylko siedem.”. 

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

„Aha, okej. Dziękuję.”. 

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

„To jest taka liczba dość charakterystyczna – siedem. 

Proszę o udzielenie informacji, czy i kiedy rozpoczęto wnioskowany przeze mnie i zapowiadany przez 
służby miejskie przegląd dróg rowerowych? 

I sprawa ostatnia – pewnie ku uciesze wielu obecnych.  

W Komorowicach Śląskich wybudowano w ubiegłym roku plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Jak się dowiaduję, plac zabaw został zamknięty z uwagi na to, że jego urządzenia zagrażają 

bezpieczeństwu uczestników zabawy. W związku z tym bardzo bym prosił o kilka odpowiedzi na takie 
pytania: Jaki był kosztorys inwestorski i jaką kwotę przeznaczono przez inwestora na realizację zadania? 
Bardzo bym prosił o kilka dokumentów, kopii dokumentów – chodzi o protokół z komisji przetargowej, 
który zawiera oferty finansowe wykonawców. Chciałbym prosić też o dokumentację budowy tego placu 
zabaw, która by precyzowała warunki i wymogi realizacyjne oraz zawierała specyfikacje materiałowe  
i urządzeń, proponowanych do stosowania przez wykonawcę. I na zakończenie chciałbym prosić o kopię 
dokumentacji, która będzie obrazowała proces budowy, a więc nadzór: czy był inspektor nadzoru, czy był 
wymagany, jeśli był, jakie miał wnioski i w jaki sposób prowadzony był nadzór nad budową tego placu 
zabaw. 
Dziękuję bardzo.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

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

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

„Dziękuję bardzo. 

Na szczęście nie zapomniałam, o czym chciałam powiedzieć, bo tak długo się przygotowywałam.  
Mam takie krótkie pytanie – myślę, że to w „Sprawach różnych” to jest dobry moment żeby powiedzieć,  
bo w większości sesji się przysłuchiwałam, było dużo emocji, dużo różnych spraw – odnośnie Bulwarów 
Straceńskich. (…) Wiadomo, że jest to miejsce uczęszczane przez bielszczan we wszystkie wolne 
weekendy, w wolnym czasie. Są miejsca parkingowe, te miejsca parkingowe są w miarę wydolne, ale  
po okresie, kiedy jest dużo wolnego ludzie zgłaszają mi – osoby, które tam się pojawiają w weekendy –  
że jest taki problem, że parkują mieszkańcy jak się skręca z ulicy Górskiej, na tych mostkach. I tam 
wlepiane są mandaty przez Straż Miejską, a nie ma zakazów parkowania, czyli nie wiadomo, czy tam 
można parkować czy nie można parkować. Czy można to jakoś uregulować w sensie takim, żeby 
mieszkańcy wiedzieli, że tam nie wolno parkować?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Jeżeli to zagraża bezpieczeństwu…; bo taką sprawę mi zgłoszono całkiem niedawno, a ja jeszcze tego 
tam nie eksplorowałam. Ale żeby mieszkańcy jednoznacznie widzieli, że tam po prostu nie wolno stawiać 
samochodów – i tyle; żeby nie musieli płacić tych mandatów Straży Miejskiej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz Pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Roman Matyja.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, dwa krótkie pytania. 

Pierwsze pytanie dotyczy rozbudowy szkoły w Kamienicy. Mieszkańcy bardzo uradowali się tym,  
że ta decyzja przez Pana została – pozytywna decyzja – została podjęta. Natomiast pytają mnie, na jakim 
etapie dalszym prac, w sprawie rozbudowy, jest Pan Prezydent i jego służby.  

A druga, również Szkoła Podstawowa nr 37, tym razem osiedle Karpackie. Odbył się przetarg, na którym 
byłem i było tam kilku chyba przedstawicieli…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale nie jako oferent?”. 

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

„Nie, tylko jako człowiek, który obserwuje jak to wygląda. I było kilku oferentów i prosiłbym Pana 
Prezydenta o informację, czy (…) procedura przetargowa została zakończona, jeżeli tak, to jakim efektem  
i wynikiem, i kiedy ewentualnie firma będzie podpisywać umowę dotyczącą wykonania tych prac.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję.  

Jeśli można, to też sobie chciałem udzielić głosu na koniec „Spraw różnych”, bo w minioną niedzielę odbył 
się pierwszy turniej Business Klubu Podbeskidzia, w którym reprezentacja Urzędu Miejskiego, ale również 
Rady Miejskiej zaprezentowała się wybitnie i zajęła drugie miejsce, co szczególnie chciałem podkreślić  
i pogratulować.  

Chciałem podziękować przedstawicielom Wydziału Spraw Obywatelskich, którzy wspierali naszą drużynę, 
Straż Miejską i oczywiście Radnych, a wśród nich wybitnych graczy, czyli po kolei: jest to Pan Dariusz 
Michasiów, Pan Marcin Lisiński, Pan Szczepan Wojtasik i taki coach wracający z pucharem, który proszę 
chcemy pokazać. Tutaj zawodnik też (który udzielał się na ostro boisku) Pan Bronisław Szafarczyk. Liczę 
na zwycięstwo w kolejnej edycji, a zwycięzcom gratuluję. I naprawdę było to niezwykłe przeżycie,  
tym bardziej że było wiele emocji. (…) Półfinał wygraliśmy w rzutach karnych, więc poziom był bardzo 
wyrównany. I gratuluję jeszcze raz. 

A teraz Pan Prezydent, jakby się mógł odnieść do tych „Spraw różnych” – niekoniecznie do tej ostatniej, 
chociaż też byłoby miło. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Pierwsza uwaga, proszę Państwa, że większość tych sprawa można było wyjaśnić nie czekając na sesję  
– zapytać się w poszczególnych Wydziałach czy moich Zastępców, Pełnomocników czy Naczelników, 
Kierowników. Można by się zapytać albo zgłosić na przykład, bo jeśli Pani Radna Waluś mówi, że jest 
jedna dziura na ulicy Podgórnej to gratuluję, bo ja znam ulic takich, gdzie tam tysiąc dziur jest powiedzmy 
i tutaj też na sesji były. Jak będziemy po jednej dziurze miasto analizować to tutaj życzę powodzenia, 
będziemy chyba notorycznie tutaj siedzieć cały tydzień. Proszę Państwa, naprawdę nie róbmy tego,  
że jedną dziurę będziemy na sesji omawiać – bo powiedziała Pani dosłownie, literalnie «jedna dziura» – 
albo wykoszenie trawy. To wystarczy jeden telefon, a nie trzeba chodzić nigdzie, w odpowiednie miejsce. 
Jeden telefon i te sprawy powinny być załatwione, bo powinny być załatwione, a jeśli nie są załatwione,  
to taki telefon pomoże na pewno żeby ten temat załatwić; bo nie jest w stanie też miasto wszystkiego 
ogarnąć, szczególnie że różne rzeczy się jeszcze dzieją. To taki apel do wszystkich Państwa, bo naprawdę 
połowę z tych sprawa albo 3/4 można było załatwić na telefon, albo się dowiedzieć, albo zasygnalizować  
i nie trzeba tutaj siedzieć, żeby wszyscy siedzieli i notowali to. Ja teraz dostanę protokół za dwa tygodnie 
albo za półtora tygodnia, bo protokół z sesji to się pisze, to jest z nagrania przecież, i to tak wszystko 
idzie. Zamiast ta dziura być załatwiona za dwa dni, to będzie trzy tygodnie albo za miesiąc załatwiona.  
Ale to jest Państwa wybór. 
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Pan Przewodniczący Drabek: godziny otwarcia Żłobka.  

Nie wiem, rozważymy. Myślę, że to jest chyba do załatwienia sprawa, bo jeśli to ludziom w większości 
pomaga... I myślę, że to jest do załatwienia tego typu sprawa. Przeanalizujemy to oczywiście; myślę,  
że to jest do załatwienia sprawa. To była jedna sprawa. 

Ten punkt przyłączenia prądu to Kolega Juszczyk tu ma wiedzę na ten temat, odpowie. 

Pani Grażyna Nalepa: Przedszkole nr 10. 

Ja nie odpowiem w tej chwili na Przedszkole nr 10. Proszę Państwa my zrobiliśmy – mówiłem o tym – 
analizę wszystkich przeszkoli, miejsc w przedszkolach, zgłoszeń, wszystkiego i już raz przeznaczyliśmy tam 
chyba 1 200 000 na dziesięć oddziałów, w tej chwili 22 oddziały przygotowujemy. Nie pamiętam,  
czy [Przedszkole nr] 10 jest czy nie w sam raz; 22 oddziały, tam gdzie jest ta możliwość, bo nie mamy 
czasu, my musimy to zrobić, bo tak nas postawiono w takiej sytuacji. I tam gdzie możliwość, tam robimy.  
I my staramy się zabezpieczyć wszystkim dzieciom miejsca i to jest najważniejsze dla nas. A teraz,  
czy to będzie w sam raz, tam gdzie każdy chce pod domem – nie, to ustawa mówi, że niekoniecznie musi 
być pod domem, byle było to miejsce zapewnione. Staramy się oczywiście tam gdzie można to robić,  

ale nie wszędzie się to da, bo proszę Państwa nie ma takiej możliwości z dnia na dzień – dzisiaj Państwo 
słyszeli ile jest samych trzylatków. To jest fizycznie niemożliwe żeby to po prostu zrobić.  

Dalsza sprawa – Kolega Wojtasik. Coś mi tu nie pasuje ta ulica Zdrojowa. Nie wiem, czy nie pomyłka ulicy, 
bo ulica Zdrojowa, to jest ulica od Cieszyńskiej boczna i tam ścieżka rowerowa… Nie wiem czy tam ścieżka 
rowerowa jakaś jest w ogóle…”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Przepraszam. Teraz… Kolego Szczepan teraz ja mówię. Coś Wam się pokiciało…”.  

 
Głosy z sali sesyjnej [śmiech]. 

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

„…bo na ulicy Zdrojowej ani w okolicy nie ma żadnej ścieżki rowerowej. Nie ma żadnej ścieżki rowerowej, 
więc...”. 

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

„Też mnie to zastanowiło.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przepraszam, teraz nie dyskutujcie.”. 

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

„A to było w Bielsku-Białej?”. 

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

„Trzeba się przygotować lepiej. Po prostu nie wiem, o co chodzi. 

Przejście od Słowackiego do Filarowej to jest sprawa, którą trzeba zanotować i w jakimś tam trybie trzeba 
to na pewno zrobić. 

Znowu – Oksywska – dziury. Nie wiem, dużo tych dziur: czy jedna, czy dwie, czy pięć. To trzeba będzie 
sprawdzić ile tych dziur jest na tej Oksywskiej ulicy. Dobrze. 

Pan Bronisław Szafarczyk.  

To jest tak: 3 Maja, BCK, parking. Z przykrością to słucham, wyjaśnię sobie tą sprawę absolutnie.  
Nie wiem komu ten parking podlega formalnie, czy BCK-owi czy miejski jest. Nie wiem komu. Wyjaśnimy 
sobie tą sprawę, na pewno niedopuszczalna sprawa. Dziękuję za uwagę. 

Sygnalizacja Kwiatkowskiego, krótkie zielone.  

Ja myślę, że takich więcej miejsc jest gdzie można by dyskutować. To jest kwestia układu pewnego.  
Ja osobiście staram się Panu Dyrektorowi Walusiowi zgłaszać, bo jak z Komorowickiej nie można było 
wyjechać czy na przykład czasami też ciężko jak się jedzie w stronę Piłsudskiego, bo tam było krótko,  
to (…) zmieniono. (…) Ulica Leszczyńska – od Straży Pożarnej – też nie można było wyjechać to zgłosiłem, 
też zmieniono światła. Więc trzeba po prostu tylko zgłaszać te sprawy i jak się analiza pokaże (…)  
– bo czasami się okazuje, też zgłaszałem, że nie miałem racji po prostu, bo analiza wykazała co innego – 
bo trzeba wziąć pod uwagę (…) kilka cykli (są trzy, czterocyklowe niektóre światła) i trzeba wziąć pod 
uwagę wszystkie kierunki też; że jeden się poprawi na przykład (taki jeden wniosek dałem, mam), ale się 
okazuje, że dwa czy trzy pozostałe się zepsują. To nie można tego tak robić. Tak że to jest pełna analiza  
i to MZD robi, stara się to robić na bieżąco takie sprawy. 

Progi zwalniające.  

To oczywiście wyjaśnimy sobie to, co Pan mówi. Ja osobiście jestem wrogiem (…) zwalniających progów, 
bo to się niszczą samochody, niszczą się autobusy tylko po prostu, ale najbardziej mi się z tych progów 
zwalniających podoba to, że Pan się powołał na Kartę Samorządową, przeciwko której Pan głosował 
dzisiaj. Bardzo mi się to podoba. Zresztą Kolega Matyja niech się nie śmieje, bo też pyta się o Szkołę  
nr 37, którą myśmy mieli w planie, a Pan Radny głosował przeciwko budżetowi i wbrew Panu Radnemu  
tą Szkołę robimy 37; wbrew głosowaniu…”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

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

„Panie Radny, bardzo proszę się nie śmiać.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak że my czasami wbrew Radnym coś robimy, a później się Radni pytają (…) jak wygląda sprawa. 
Trzeba się przy budżecie było nad tym zastanowić, a nie teraz się pytać, jak wychodzi przetarg, tylko 
trzeba było dopuścić do tego przetargu naprzód, a nie głosować przeciwko temu przetargowi. 

To inne te tematy…”. 

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

„I już mamy (…) ad vocem Panie Prezydencie.”. 

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

„Proszę?”. 

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

„Już mamy ad vocem Panie Prezydencie. 

Proszę kontynuować, tak.”. 

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

„I inne sprawy, które [Pan] Szafarczyk [zgłosił] to odpowiedź będzie. 

Bulwary Straceńskie, zakaz. To nie wiem, w którym miejscu. Pani Radna w tej chwili zajęta.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Na tym mostku (…) – to przeanalizujemy. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że dostałem już taki 
sygnał, czy nie można by dodatkowych miejsc parkingowych na Bulwarach Straceńskich zrobić. Proszę 
Państwa, a ile opluto mnie w mediach i niektórzy Radni, że «betonujemy, robimy parkingi na Bulwarach 
Straceńskich».”. 

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

„A może chodzi Panie Prezydencie o koryto rzeki.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przepraszam. A teraz dostaję pytania, czy nie można by dodatkowych zrobić jeszcze miejsc parkingowych. 
Tak proszę Państwa. Naprzód trzeba opluć kogoś, naprzód skrytykować – tak było oczywiście z innymi 
rzeczami; z Kubiszówką na przykład co się tu działo, a teraz wszyscy cicho siedzą, bo wszystko fajnie jest. 
Naprzód musi być oplucie (…), to widzę wtedy dobrze idzie praca. 

(…) Pan Radny Matyja: Rozbudowa Szkoły (…). Mówię o Szkole 37 w tej chwili, o przetargu. Dostanie Pan 
oczywiście, chociaż dziwię się, że Pan się teraz pyta o to.  

Rozbudowa w Kamienicy.  

Proszę Państwa, rozbudowa Szkoły w Kamienicy to nie jest takie szybkie, bo naprzód trzeba doprowadzić 
do tego żeby dzieci z Kamienicy chodziły do szkoły w Kamienicy. Ja już mówiłem to na sesji, dawałem 
analizy i Wy chcecie rozbudować, żeby budować tylko szkołę i ta szkoła będzie pusta. Na razie dzieci  
z Kamienicy – dałem ten przykład – ile dzieci z Kamienicy chodzi do szkoły w Kamienicy; że ta szkoła, 
która jest, jest niewykorzystana w pełni, ale mamy budować nową po to żeby stała pusta. To nie. Naprzód 
musimy wiedzieć, że jest szkoła przepełniona albo że (…) faktycznie takie jest zapotrzebowanie,  
a nie że Pan Dyrektor chce budować szkołę, bo tak Pan Dyrektor chce po prostu. A wszystkie analizy 
pokazują co innego, że nawet dzieci, które są, które mają tam miejsce, nie chcą iść do tej szkoły. Więc 
naprawdę proszę takich rzeczy nie mówić, bo my przygotowujemy się, jesteśmy przygotowani  
do ewentualnej rozbudowy, ale naprzód – będzie taka potrzeba – musi wyjść z analizy, że jest taka 
potrzeba rozbudowy czy budowy szkoły nowej. I proszę Państwa, proszę mnie nie naciągać. Dałem analizę 
i proszę naprzód Pana Dyrektora się zapytać Panie Radny, dlaczego dzieci z Kamienicy nie chcą chodzić  
do Kamienicy do szkoły. Czy kwestia poziomu, czy atmosfery – nie wiem, ja nie chcę oceniać tutaj, bo nie 
jestem od tego, ale jak Pan się o to pyta, czy budować, to naprzód Pan się powinien zapytać, «dlaczego 
dzieci z Kamienicy – rodziców, Rady Osiedlowej – dlaczego nie chcą chodzić do Kamienicy, tylko wybierają 
kawałek, ładny kawałek dalej inne szkoły, np. 37, 36, na przykład na Beskidzkim czy na Karpackim. 
Dlaczego? I na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Jak będziemy mieli tą sprawę wyjaśnioną,  
to będziemy mówić o ewentualnej rozbudowie. Na razie my się przygotowujemy, ale daleka droga  
do jakiejś tam rozbudowy czy budowy szkoły w Kamienicy, bo tak jest, jak jest powiedziałem, z analizy 
co wychodzi.  

Dobrze. Teraz proszę Kolegę Juszczyka żeby wyjaśnił sprawę tego przyłącza prądu, bo z tego  
co powiedział Przewodniczący Drabek to faktycznie to głupio wygląda, półtora roku przyłącze – (…) 
chociaż rzeczywiście przyłącze też może być… jak nie ma podejścia to trzeba ciągnąć kilometry. Ale ja nie 
znam sprawy, proszę przekazać.”. 

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

„Więc Panie Przewodniczący, przecież Pan posiada wiadomość, że na tą imprezę Pan będzie miał prąd 
zapewniony. Dwa tygodnie temu Pan rozmawiał z [Naczelnikiem] Grzywaczem, ale mniejsza z tym. 

Proszę Państwa, z TAURON-em bardzo ciężko się rozmawia. Myśmy nie mogli tego zamówienia składać  
w ubiegłym roku, bo już nie było pieniędzy. Posiłkujemy się tutaj po znajomości Panem inż. Ruśniakiem  
w niektórych sprawach – tak niestety jest; może trzeba Prezesa w TAURON-ie zmienić. Już wiem 
nieoficjalnie, że TAURON nie będzie nam finansował wymianę kilku (…) latarni w Bielsku-Białej, gdzie 
nowe autobusy zahaczają lusterkami. Już to powiedzieli: «absolutnie nas to nie interesuje». Pan Prezydent 
Jędrusiński jest wyznaczony przez Pana Prezydenta do rozmów z TAURON-em, życzę mu powodzenia.  

Tak że na imprezę…”. 

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

„Ale tak mało szczerze.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.:  

„…na imprezę czerwcową ma Pan zapewniony prąd, a tutaj przyspieszamy przez Pana Ruśniaka żeby  
to nie w grudniu to stałe przyłączenie, tylko było po prostu zrobione wcześniej. Tyle mam w tej sprawie.  

Dziękuję.”. 

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

„Teraz Pani Radna Barbara Waluś jeszcze, a za chwilę dwa głosy ad vocem.”. 

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

„Panie Prezydencie, do Pana wypowiedzi chcę się odnieść, chodzi o tę dziurę w ulicy Podgórnej. 

Nie jest tak, że do tej pory nie patrzyłam, nic nie mówiłam gdzie są dziury. Końcem marca z Panem 
Robertem, następcą Pana śp. Rogali, i z przedstawicielem Rady Osiedla Panem Tomkiem objechaliśmy 
dzielnicę Lipnik i wskazaliśmy miejsca do naprawy. Myślę, że będzie to sukcesywnie robione. Troszeczkę 
może te prace zahamowały złe warunki atmosferyczne, ale na przykład zażartuję, że gdy samochód 
wpadnie właśnie w tą przysłowiową jedną dziurę na ulicy Podgórnej i [kierowca] uszkodzi sobie samochód, 
to Gmina będzie płaciła odszkodowanie. Więc nie patrzmy tak, że jest jedna dziura, może jeszcze za mało 
głęboka, to jeszcze niech poczeka z naprawą. Nigdy tak do tego nie podchodził MZD, tylko sukcesywnie  
to robi. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję. 

Mamy dwa ad vocem. 

Tymi grzmotami na zewnątrz proszę się nie przejmować, nie używać żadnych przysłów z tym związanych.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Matyja.”. 

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

„Panie Prezydencie odniosę się tylko do tych moich dwóch pytań. 

Oczywiście fajnie jest jak na koniec takiej długiej sesji rozmawiamy nawet trochę humorem – i to jest 
oczywiste i nawet potrzebne. Natomiast merytorycznie to Pan wie o tym, że nie z tego powodu 
głosowałem przeciwko budżetowi. Już się nie będę powtarzał. Na dzisiaj mamy: jest maj, realizacja tego 
budżetu w tej postaci jest niemożliwa – Pan i ja o tym wiemy – chociażby ze względu na inwestycje;  
ale nie wykonamy go w 99%, jeżeli o to chodzi. I to jest powód, dla którego my jako Klub głosowaliśmy 
przeciwko. Oczywiście moje zdanie było trochę inne w niektórych momentach, ale jest to demokracja.  

Co do ważności tego przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa Szkoły nr 37 (…) na Karpackim osiedlu,  
to wszyscy się zgadzamy, że to jest najwyższa pora i zresztą dobra. Dlatego wszyscy wspólnie powinniśmy 
cieszyć się z tego, że dokończymy tego dzieła w tym roku. 

Wracając do Szkoły Podstawowej w Kamienicy to ja chciałem usłyszeć, czy ten teren obok (…) tej szkoły 
jest już w jakiś sposób procedowany, tak żeby został on przejęty przez Miasto i to dałoby jakby element 
przyszłości na możliwości rozbudowy. Natomiast co do jakości szkoły i (…) dlaczego nie ma tam wiele 
osób, myślę, że powodów jest wiele, ale jeden z nich to jest na pewno taki, że to społeczeństwo i myślę, 
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że całe społeczeństwo Bielska-Białej wymaga żeby szkoły były coraz nowocześniejsze, bardziej 
dostosowane do warunków XXI wieku, a na pewno oświadczam Panu, że będą chętni do tego, żeby 
uczestniczyć w tej szkole. Taki jest potencjał, więc myślę, że trzeba byłoby się do tego (…) jakby  
na poważnie zająć.”. 

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

„Pan Radny zadba osobiście.”. 

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

„Tak, tak. Ale jeszcze co chcę powiedzieć (…): Panie Prezydencie, bo rozumiem, że nie ma tak 
zaawansowanych prac, że realizacja w tej kadencji – nawet gdyby już dzisiaj padła decyzja – jest realna.   
I chciałbym to usłyszeć, czy w tej kadencji jest szansa, że ta szkoła powstanie.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„(…) Ad vocem chcę powiedzieć, że przewrotnie Pan teraz mówi, bo nie mając argumentów 
merytorycznych – bo nie ma ich Pan – bo dzieci faktycznie nie chodzą do szkoły, to Pan mówi, że chcą 
chodzić do szkoły XXI wieku. A ja sądziłem, że szkoła XXI wieku to jest kwestia sposobu nauczania, 
poziomu nauczania, a nie budynku. Chcę powiedzieć, że najgorsze warunki, jakie dotychczas w Bielsku-
Białej miała szkoła, to według mojej oceny (a znam trochę te szkoły wszystkie), to Liceum nr 5 miało,  
bo (…) użytkowało budynek w fatalnym miejscu, bez komunikacji, w fatalnych warunkach, stary budynek, 

nieprzystosowany – i najlepsze liceum od wielu lat w województwie śląskim i jedno z najlepszych w Polsce. 
Czyli nie warunki, tylko poziom nauczania decyduje, a Pan uważa, że w Kamienicy jest odwrotnie. 

Dziękuję. Gratuluję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Jestem wdzięczny Panu Przewodniczącemu, że nie kontynuuje tej rozmowy. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję.  

Panie Prezydencie, Panie Pełnomocniku,  

ja tutaj chciałbym się odnieść, że ja w tej sprawie interweniowałem. Dziękuję bardzo, że ten prąd będzie 
zabezpieczony, tylko właśnie o to chodziło – w ubiegłym roku w tym wniosku, interpelacji – żeby już  
w tym roku nie było problemów z dostarczaniem prądu. Wniosek był złożony we wrześniu, odpowiedź była 
w październiku, mamy maj. Ja jestem teraz w posiadaniu odpowiedzi, która przyszła z Wydziału, że firma 
TAURON dała wszystkie uzgodnienia, tylko że zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego  
na wykonanie przyłącza energetycznego. To jest teraz odpowiedź z maja. To moje jest pytanie, kiedy 
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zostało złożone – i to proszę na piśmie, o odpowiedź w takim razie – kiedy zostało złożone opracowanie 
projektu, (…) na projekt budowlany wniosek, bo tu jest termin, że w grudniu ma być ten projekt 
przygotowany. Mnie chodzi o to, że w tej chwili jest mowa «TAURON, TAURON» i TAURON wydał 
wszystkie dokumenty, które są niezbędne. Pytanie: Dlaczego tak długo ta procedura trwa? Kiedy zostały 
złożone dokumenty do TAURON-u i kiedy został złożony wniosek o zaprojektowanie tego przyłącza?  
Tylko tyle bym prosił na piśmie, nie ciągnijmy tematu dalej. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
Ad 23 
Zakończenie obrad  

 

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

„Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie.  

Zamykam XXIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Godzina 16.47. 


