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Protokół Nr XXXI/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

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

w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XXXI 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 XXXI sesji Rady Miejskiej: 
 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 

2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej. 
 

3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  

za 2016 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2016". 
DRUK NR 603 

▪ Sprawozdanie finansowe Miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
SPR. NR 68 + KOREKTA 

▪ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. 
SPR. NR 60 

▪ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2016 r. 

 SPR. NR 59 + ERRATA + KOREKTA DO ERRATY 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 

budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016. 
DRUK NR 604 

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

DRUK NR 614 + II WERSJA 
 

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

DRUK NR 615 + II WERSJA 
 

 
9. 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 616 + II WERSJA 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
DRUK NR 612 + KOREKTA do uzasadnienia 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_603.pdf
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83650.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83696.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82815.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82613.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/82853.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/83625.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_604.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_614.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_614_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_615.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_615_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_616.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_616_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_612.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_612_Korekta_doUzasadnienia.doc
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10a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

 DRUK NR 617 
 Punkt 10a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu budynku  

przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2  
w Bielsku-Białej – osób fizycznych. 
DRUK NR 607 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 602 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bielsku-Białej. 
DRUK NR 598 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej.  

(red. ulica Czernichowska) 

DRUK NR 599 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 

(red. Ratowników Górskich) 

DRUK NR 600 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  

Bielska-Białej. 
DRUK NR 610 +  II WERSJA 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 611 + II WERSJA 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-

Białej. 
DRUK NR 609 

 
18a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej. 
  DRUK NR 618 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 844/27 o pow. 1391 m², położonej w Bielsku-
Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa. 
DRUK NR 596 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², położonej w Bielsku-
Białej w rejonie ulicy Pienińskiej. 
DRUK NR 597 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 157/1 położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Komorowickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 648. 
DRUK NR 601 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_617.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_607.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_602.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_598.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_599.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_600.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_610.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_610_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_611.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_611_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_609.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_618.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_596.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_597.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_601.pdf
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22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 5290/1 o pow. 30 m², położonej  
w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej. 
DRUK NR 606 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej. 
DRUK NR 605 

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

położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem. 
DRUK NR 613 

 
25. Sprawy różne. 

 
26. Zakończenie obrad.   
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2017 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godzinie 10.09 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXXI 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 XXXI sesji Rady Miejskiej. 

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

uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 (Druk Nr 617). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10a,  
tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

 

  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_606.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_605.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_613.pdf
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2) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej (Druk Nr 618). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10 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 ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-
Białej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał informacje uzupełniające dotyczące 

porządku XXXI sesji Rady Miejskiej. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała:  

▪ w punkcie 7 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok (druk nr 614 - II wersja),  

▪ w punkcie 8 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok (Druk Nr 615 - II wersja), 

▪ w punkcie 9 nad II wersją 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 (Druk nr 616 - II wersja), 

▪ w punkcie 10 nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz spłatę 
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z korektą uzasadnienia  
(Druk Nr 612), 

▪ w punkcie 16 nad II wersją projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Bielska-Białej (Druk Nr 610 - II wersja), 

▪ w punkcie 17 nad II wersją projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 611 - II wersja). 

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

na sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pana R_____ C______ o udzielnie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie  

„Sprawy różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 4 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   głosu Panu R_______ Ch________ 
na sesji Rady Miejskiej w punkcie 25. „Sprawy różne”. 
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2) Wniosek Pana R______ P_____ o udzielnie głosu na sesji Rady Miejskiej. 
Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 3 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   głosu Panu R_________ P_______ 
na sesji Rady Miejskiej. 

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

 
 

Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „udostępnienia sprawozdania finansowego za 2016 rok Beskidzkiego 

Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.83.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu budownictwa komunalnego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.84.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy wiaty przystankowej na ulicy Armii Krajowej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.85.2017. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie przebudowy drogi serwisowej przy dawnym salonie Toyoty  

w Starym Bielsku. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.86.2017. 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości wykonania nakładki asfaltowej na ul. Gdańskiej  

na Osiedlu ks. Brzóski”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.87.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie dodatkowego odbioru odpadów zielonych. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.88.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wyników przeglądów ciągów rowerowych”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.89.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „likwidacji błędnie wyznaczonego przejścia dla pieszych  
(ul. Wyzwolenia – pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.90.2017. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „naprawy uszkodzonego nabrzeża rzeki Białej w rejonie  

ul. ks. Kusia”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.91.2017. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „modernizacji i remontu dróg Osiedla Młodości”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.92.2017. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia pilnego remontu sięgacza zlokalizowanego  

w Wapienicy na gminnej działce nr 151/20 obsługującego budynki przy ul. Twórczej 28, 28c, 30 oraz 
użytkowników usytuowanych na terenie tej działki garaży.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.93.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Bronisławem Szafarczykiem i Radną 

Agnieszką Gorgoń-Komor w sprawie „obowiązku zakładania kamizelek odblaskowych podczas 
każdego wyjścia z przedszkola”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.94.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania nakładki asfaltowej nawierzchni ul. Zwardońskiej  
na odcinku od ul. E. Orzeszkowej a skrzyżowaniem z ul. Lotniczą”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.95.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „doposażenia części wschodniej (od ul. Zwardońskiej) terenu 
rekreacyjnego w Aleksandrowicach w przenośne toalety”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.96.2017. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „przejęcia w zarząd MZD sięgacza ulicy Zapłocie Małe w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.97.2017. 
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Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult oraz Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Barbara Waluś, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Konrad Łoś, 
Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2016"  
 Sprawozdanie finansowe Miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 
 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2016 rok 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 

dyskusję w zakresie punktów 5 i 6 porządku obrad przy rozłącznym głosowaniu projektów uchwał 
zawartych w Drukach Nr 603 i Nr 604. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informacje dotyczące wypełnienia 

ustawowych zapisów w zakresie: 

▪ przekazania do Rady Miejskiej sprawozdań i informacji oraz ich opiniowania przez Komisje Rady 
Miejskiej,  

▪ opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Na podstawie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej przekazano:  
 

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (SPR. Nr 59) – w dniu 24 marca 2017 roku. 
Ponadto: 

▪ w dniu 6 kwietnia 2017 roku przekazano erratę do informacji o stanie mienia komunalnego  
(tj. do SPR. Nr 59); 

▪ w dniu 19 maja 2017 roku przekazano korektę do erraty do informacji o stanie mienia 
komunalnego (tj. do SPR. Nr 59).  

 

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (SPR Nr 60)  
– w dniu 31 marca 2017 roku. 
 



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

  

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 20 czerwca 2017 roku  

RM.0002.7.2017 

  Strona 8 z 32 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Na podstawie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do Rady Miejskiej przekazano Sprawozdanie 
finansowe miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (SPR. Nr 68)  
– tj. w dniu 22 maja 2017 roku. 
Natomiast w dniu 25 maja 2017 roku przekazano korektę do SPR. Nr 68 (skorygowano omyłkę pisarską  
w nagłówku raportu biegłego rewidenta). 

 
W oparciu o zapis art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzeniem ww. dokumentów 
zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku 
sformułowała wniosek (Nr 2/2017/R) do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 
 
Uwzględniając powyższe w dniu 5 czerwca 2017 roku (zgodnie z art. 270 ust. 3) Komisja Rewizyjna 
przedłożyła Radzie Miejskiej następujące projekty uchwał: 
 

1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2016" – zwarty w Druku Nr 603 (wraz z wnioskiem Nr 5/2017/R Komisji Rewizyjnej RM  
z dnia 23/05/2017), 
 

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu 
miasta Bielska-Białej za rok 2016 – zawarty w Druku Nr 604. 

 
Projekty uchwał (Druk Nr 603 i Druk Nr 604) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”  
VII kadencja RM, rok 2017 (RM.0006). 
 

Sprawozdania zawarte w materiałach oznaczonych: SPR. Nr 59 (wraz z erratą i korektą do erraty),  
SPR. Nr 60 oraz SPR. Nr 68 (wraz z korektą) znajdują się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  
i jej monitorowanie” VII kadencja RM, rok 2017 (RM.0008). 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej.  
 

Ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2016 rok  

(SPR. Nr 60) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej i przyjęły to sprawozdanie do wiadomości, 
tj.: 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisja Edukacji i Kultury (w zakresie działania Komisji), 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

Natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 

 
Z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (SPR. Nr 59) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, które 
przyjęły to sprawozdanie do wiadomości, tj.: 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,   

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisja Edukacji i Kultury (wraz z erratą),    

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (wraz z erratą i korektą do erraty), 

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z erratą i korektą do erraty). 
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Ze sprawozdaniem finansowym Miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(SPR. Nr 68) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, które przyjęły te dokumenty do wiadomości, 
tj.: 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

Natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie finansowe, a opinię biegłego rewidenta – przyjęła do wiadomości. 

 
Pisma Komisji Rady Miejskiej wydane do sprawozdań stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Opinie I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
 

 Uchwałą Nr 4200/I/70/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku I Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 

▪ Uchwałą Nr 4200/I/109/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku I Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Bielska-Białej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za 2016 rok. 

 
Sprawozdania przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji  
– Radny Roman Matyja. 

 
Stanowiska Klubowe przedstawili: 
 Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
 Przewodniczący Klubu Radnych PO – Radny Krzysztof Jazowy, 
 Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak. 

 
Ponadto swoje stanowisko przedstawiła Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska. 

 
W tym punkcie obrad głos w dyskusji zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 603. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/566/2017 

w sprawie zatwierdzenia  
„Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2016 rok"  

wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu za rok 2016" 

 

 

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

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 604) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 5 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 604. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/567/2017 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta  
z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  

za rok 2016 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Po głosowaniu głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
O godzinie 12.37 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił przerwę w obradach Rady 

Miejskiej. 
 
______________________ 
 
 

O godzinie 13.20 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Ad 7 
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. 

 
Informację nt. pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych 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 Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 614 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 614 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Nr XXXI/568/2017 

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

 
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 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 Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 615 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 615 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXI/569/2017 

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 9 
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 Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja) 
 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 616 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 616 – II wersja. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Nr XXXI/570/2017 

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 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą uzasadnienia. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą uzasadnienia). 
 

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 612) 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 w Druku Nr 612. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

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



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

  

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 20 czerwca 2017 roku  

RM.0002.7.2017 

  Strona 15 z 32 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/571/2017 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu  

Miasta Bielska-Białej w 2017 roku  
oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej  

zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 

 

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

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017 

 
Projekt uchwały został 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017, 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 617) 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 w Druku Nr 617. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXI/572/2017 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 

 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu budynku 
przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2  
w Bielsku-Białej – osób fizycznych 

 
Projekt uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
remont konserwatorski dachu budynku przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości 

położonej przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej – osób fizycznych, 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 607) 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 w Druku Nr 607. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXI/573/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski dachu budynku  

przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości położonej  

przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej – osób fizycznych 

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
Miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu  
i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 

Miasta Bielska-Białej, 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 602) 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 w Druku Nr 602. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/574/2017 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania  
dotacji dla publicznych i niepublicznych  

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  
prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej  

przez osoby fizyczne i osoby prawne  
inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu  

przeprowadzania kontroli prawidłowości  
pobrania i wykorzystania dotacji  

udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście 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 598) 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 w Druku Nr 598. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/575/2017 

w sprawie zmiany nazw ulic  
w mieście Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 

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 599) 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 w Druku Nr 599. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXI/576/2017 

w sprawie nadania nazwy ulicy  
w mieście Bielsku-Białej 

(red. ulica Czernichowska) 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście 

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 600) 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 w Druku Nr 600. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/577/2017 

w sprawie nadania nazwy rondu  
w mieście Bielsku-Białej 

(red. Ratowników Górskich) 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 610 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 610 – II wersja. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 12 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/578/2017 

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

 

 

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



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

  

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 20 czerwca 2017 roku  

RM.0002.7.2017 

  Strona 22 z 32 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 611 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 611 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 12 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/579/2017 

w sprawie określenia szczegółowego  
sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

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

 

Po głosowaniu głos zabrał Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych  
w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Pan Aleksander Adamiec. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych  

na cmentarzach komunalnych w Bielsku-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. 
 

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 609) 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 w Druku Nr 609. 
  
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 10 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/580/2017 

w sprawie ustalenia 
opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński zgłosił autopoprawkę 

polegającą na skorygowaniu omyłki pisarskiej w § 1 projektu uchwały w zakresie załączników graficznych 
do uchwały, tzn.: 

▪ zapisu „…na załącznikach graficznych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…”,  

▪ na brzmienie „…na załącznikach graficznych Nr 1, 2, 3, 4, 5…”.   

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg 

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

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 618) 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 w Druku Nr 618 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/581/2017 

w sprawie ustalenia  
przebiegu niektórych dróg gminnych  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 844/27 o pow. 1391 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa 

 
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 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 844/27 
o pow. 1391 m², położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa, 

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 596) 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 w Druku Nr 596. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/582/2017 

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

oznaczonej jako działka 844/27 o pow. 1391 m²,  
położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu  

ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², 
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 

o pow. 2800 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej, 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 597) 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 w Druku Nr 597. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/583/2017 

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

oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m²,  
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 157/1 położonej w Bielsku-Białej przy 
ulicy Komorowickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 648 

 
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 oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 157/1 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości 

ozn. jako działka 648, 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 601) 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 w Druku Nr 601. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/584/2017 

w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
ozn. jako działka 157/1 położonej  

w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej __  
na rzecz użytkowników wieczystych  
nieruchomości ozn. jako działka 648 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 5290/1 o pow. 30 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej 

 
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 
zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

5290/1 o pow. 30 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej, 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 606) 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 w Druku Nr 606. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/585/2017 

w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  
oznaczonej jako działka 5290/1 o pow. 30 m²,  

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony 
pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz 

Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej, 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 605) 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 w Druku Nr 605. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/586/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego teren  
położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową,  

ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową  
oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem 

 
Przedmiotowy 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 613) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, a także Główny 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn. 

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

uwzględnienie przez Radę Miejską uwag wniesionych do projektu miejscowego planu nieuwzględnionych 

przez Prezydenta Miasta w całości lub w części. Uwagi przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta  
Pan Grzegorz Gleindek. 

 
1) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwagi złożonej przez Pana B______ C_____, 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta w całości (uwaga ozn. nr 2 w wykazie uwag).  
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 5 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwagi złożonej przez  
Pana B_____ C_____, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta w całości. 

 
2) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwagi złożonej przez firmę Bud-Dom Sp. z o.o., 

(reprezentowaną przez pełnomocnika - architekta Pawła Pryszcza), w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta (uwaga ozn. nr 1 w wykazie uwag).  

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 20 

▪ wstrzymujących: 3 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwagi złożonej przez  
firmę Bud-Dom Sp. z o.o. (reprezentowaną przez pełnomocnika - architekta Pawła Pryszcza), 
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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3) Głosowanie uwzględnienia przez Radę Miejską uwagi złożonej przez Pana A______ K__  
i Pana P_____ P____, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta (uwaga ozn. nr 3  
w wykazie uwag).  

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 20 

▪ wstrzymujących: 3 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a   uwagi złożonej przez  
Pana A_________ K__ i Pana P_____ P_____, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta w całości lub w części  
– Załącznik Nr 8  do protokołu. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 613. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/587/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego pomiędzy ulicami:  
3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego,  

Sobieskiego oraz Nad Niprem 

 

 

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

 
Ad 25 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny 
Bronisław Szafarczyk, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maurycy Rodak, Radny Marcin Lisiński, Radna 
Barbara Waluś, Radny Adam Wykręt, Radny Roman Matyja, Radna Grażyna Nalepa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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Ad 26 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 14.27. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XXXI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu w dniu  
    20 czerwca 2017 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XXXI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu w dniu 20 czerwca 2017 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zaproszenie: XXXI sesja Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    w dniu 20 czerwca 2017 roku 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności Radnych: XXXI sesja RM w dniu 20 czerwca 2017 roku 
Załącznik Nr 5 –  Lista obecności gości: XXXI sesja RM w dniu 20 czerwca 2017 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana R_____ Ch_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 

Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pana R______ P______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 8 –  Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieuwzględnionych przez  
   Prezydenta Miasta w całości lub w części (dot. pkt 24) 

 Załącznik Nr 9 –  Pisma Komisji RM wydane do sprawozdań 
Załącznik Nr 10 –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 11 –  Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2017 roku  
    (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników Wydziałów/Dyrektorów  
    mjo) 
Załącznik Nr 12 –  Pozostałe załączniki 
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Szczegółowy przebieg 
XXXI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 20 czerwca 2017 roku 
  

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXXI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, witam na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, sesji ważnej,  
bo absolutoryjnej. 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami i Pełnomocnikami. Witam 
szefów jednostek miejskich, prezesów spółek. Witam przedstawicieli mediów. I oczywiście witam 
mieszkańców, którzy zechcieli przyjść na dzisiejszą sesję, jak i tych, którzy zechcieli nas oglądać  
w bezpośredniej transmisji. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Porządek obrad, zgodnie z procedurą, 
został przedstawiony, nie obędzie się oczywiście bez propozycji zmian. I przechodzimy do porządkowania 

porządku obrad. 

Pierwszy wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 (Druk Nr 617). 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem punktu do porządku obrad? Proponuję, aby był to punkt 
10a. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada – po głosie Pana Radnego (…) Dariusza Michasiów (…) – jednogłośnie wprowadziła 
ten punkt do porządku obrad. 

Kolejny wniosek Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad – tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia 
przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej (Druk Nr 618). Proponuję wprowadzić ten punkt  
do punktu 18a.  

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

To były zmiany wymagające głosowania.   

Dodam informacyjnie, że: 
 w punkcie 7 obradować będziemy nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Bielska-Białej – dotyczy to Druku Nr 614,  
 w punkcie 8 będziemy obradować nad II wersją uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-

Białej – Druk Nr 615,  
 w punkcie 9 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej prognozy 

finansowej miasta, 
 w punkcie 10 nad projektem uchwały wraz z korektą uzasadnienia – dotyczy zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bielska-Białej 
 oraz w punkcie 16 i 17 nad II wersjami:  

 projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Bielska-Białej – Druk Nr 610 

                                                           
1 Godz. 10.09. 
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 oraz projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – takie tytuły też się zdarzają, dosyć długie, ale to są wymogi prawne  
– jest to oczywiście II wersja Druku 611. 

Nie widzę żadnych innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad, zatem uznaję porządek  
za przyjęty. 

Wpłynęły też dwa wnioski o zabranie głosu. 

Pierwszy – Pana R_____ Ch_____ (…), cytuję tutaj: «Proszę o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  
w dniu 20 czerwca w punkcie „Sprawy różne” w temacie: Czy Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek 
Krywult oprócz zdobycia pierwszego miejsca w Polsce pod względem ilości wyremontowanych, 
zmodernizowanych i upiększonych dróg i chodników ma zamiar zdobyć pierwsze miejsce w ilości 
odremontowanych zewnętrznie ocieplonych i upiększonych przedwojennych ponad stuletnich kamienic 
oraz postkomunistycznych bloków mieszkalnych, gdzie mieszka około 50 000 – chyba osób, bo nie jest  
to napisane – Bielska-Białej, a już ma wykonane około 90%? Czy wyprzedzi, czy pokona Warszawę?» 
Oczywiście jest jeszcze temat sportu, zdrowia, sportu masowego, ale to na następnej sesji – przepraszam. 
(…) Pan R____ nie chce o tym mówić na tej sesji. 

Zgodnie z procedurą przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada postanowiła nie udzielać głosu Panu R_____ Ch_______. 

I drugi wniosek – Pana R_____ P______: «Zwracam się o dopuszczenie mnie do głosu w następujących 
punktów – czytam dokładnie – w temacie zegarka Przewodniczącego Klimaszewskiego i w temacie 
demolowania pogranicza Bielska-Białej archaicznymi metodami remontowymi i akurat w lecie.» 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za udzieleniem głosu Panu (…) R______? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że Pan R_______ nie otrzymał prawa zabrania głosu na dzisiejszej sesji.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej 

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

„Szanowny Państwo, przejdźmy do punktu numer 2, tj. przyjęcie protokołu z XXIX – nie z poprzedniej –  
XXIX sesji Rady Miejskiej. Pamiętamy, że poprzednia sesja była nadzwyczajna, trwała dosyć krótko. 
Głosujemy nad XXIX sesją.  

Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi na temat protokołu, jeżeli teraz nie wpłyną, uznam protokół za przyjęty.  
Tak też się stało.”. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„W związku z tym przechodzimy do punktu numer 3. „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi  
Pana Prezydenta” – będę prosił Radnych o ich przedstawianie w kolejności zgłoszenia. 

Pierwsze dwie interpelacje, jeden wniosek – Pan Przewodniczący Roman Matyja. Interpelacja w sprawie 
udostępnienia sprawozdania finansowego za 2016 rok Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego  
w Bielsku-Białej. Druga w sprawie stanu budownictwa komunalnego w Bielsku-Białej. I wniosek Pana 
Romana w sprawie budowy wiaty przystankowej na ulicy Armii Krajowej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „udostępnienia sprawozdania finansowego za 2016 rok Beskidzkiego 

Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.83.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu budownictwa komunalnego w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.84.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy wiaty przystankowej na ulicy Armii Krajowej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.85.2017. 

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

„Dziękuję.  

A teraz bardzo proszę, aby swoją interpelację przedstawił Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie przebudowy drogi serwisowej przy dawnym salonie Toyoty w Starym 

Bielsku. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.86.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Teraz bardzo proszę Panią Radną Barbarę Waluś o przedstawienie interpelacji, która dotyczy możliwości 
wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Gdańskiej na osiedlu Księdza Brzóski.  

Bardzo proszę Pani Radna.”. 
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Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości wykonania nakładki asfaltowej na ul. Gdańskiej  

na Osiedlu ks. Brzóski”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.87.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz interpelacja związana z odpadami zielonymi. Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka 
Gorgoń-Komor.”. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie dodatkowego odbioru odpadów zielonych. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.88.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Teraz dwie interpelacje Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. 

Pierwsza dotyczy wyników przeglądu ciągów rowerowych. I druga (…) likwidacji błędnie wyznaczonego 
przejścia dla pieszych – ulica Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wyników przeglądów ciągów rowerowych”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.89.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „likwidacji błędnie wyznaczonego przejścia dla pieszych  
(ul. Wyzwolenia – pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.90.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę interpelacja i wniosek Pani Radnej Grażyny Nalepy. 

Interpelacja dotyczy naprawy uszkodzonego nabrzeża rzeki Białej w rejonie ulicy Księdza Kusia, a wniosek  
– modernizacji i remontu dróg osiedla Młodości.  

Bardzo proszę.”. 
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Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „naprawy uszkodzonego nabrzeża rzeki Białej w rejonie  

ul. ks. Kusia”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.91.2017. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „modernizacji i remontu dróg Osiedla Młodości”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.92.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz interpelacja Pana Radnego Konrada Łosia w sprawie przeprowadzenia pilnego remontu sięgacza 
zlokalizowanego w Wapienicy na gminnej działce nr 151/20 obsługującego budynki przy ulicy Twórczej 28, 
28c, 30 oraz użytkowników (…) usytuowanych na terenie tej działki garaży. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia pilnego remontu sięgacza zlokalizowanego  

w Wapienicy na gminnej działce nr 151/20 obsługującego budynki przy ul. Twórczej 28, 28c, 30 oraz 
użytkowników usytuowanych na terenie tej działki garaży.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.93.2017. 

 

W trakcie wygłaszania ww. interpelacji Radny Konrad Łoś powiedział także, cyt. m.in.: 

„Z kolei w innym jeszcze tutaj piśmie – takim o charakterze wewnętrznym – Wydział Mienia Gminnego  

w piśmie do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w kontekście wniosku o remont tego sięgacza, złożonego 
przez spółdzielnię stwierdza, że «przedmiotowa działka znajduje się w Państwa w zarządzie (czyli  
w zarządzie ZGM-u) i w związku z tym przesyłamy Państwu niniejszy wniosek do rozpatrzenia zgodnie  
z kompetencjami». Takie wręcz modelowe odbicie piłeczki. I co w związku z tym postanowił ZGM?  
Przeprowadził wizję lokalną i stwierdził w ten sposób: «Mając na uwadze fakt, że wyżej wymieniona droga 
jest przejezdna i nadająca się do użytku, Zakład również nie planuje uczestniczyć w przedmiotowych  
kosztach.» 

Zatem mamy do czynienia Panie Prezydencie z takim wieloletnim festiwalem odbijania piłeczki. Często 
prawnicy używają takiego sformułowania «spór kompetencyjny». Tutaj akurat byłby to spór 
kompetencyjny o charakterze negatywnym, że poszczególne organy – urzędy, jednostki organizacyjne – 
nie uważają się za właściwe do załatwienia tej sprawy i tak to trwa już wiele, wiele lat. 

I w końcu tutaj powołam ostatnie pismo z 28 kwietnia 2017 roku, w którym to znowu Pan Lubomir 
Zawierucha zwraca się do Miejskiego Zarządu Dróg z prośbą o skierowanie stosownego wniosku  
o ustanowienie trwałego zarządu do Prezydenta Miasta na przedmiotowej działce stanowiącej sięgacz ulicy 
Twórczej.  

Tak więc zastanawiam się, co działo się przez te 4, 5 lat, jakie działania w tym czasie były podejmowane. 
Czyli w związku z tym uprzejmie proszę Pana Prezydenta o przedstawienie szczegółowego kalendarium 
działań, jakie zostały podjęte w sprawie przekazania sięgacza ulicy Twórczej w trwały zarząd do MZD 
zważywszy, iż taka zapowiedź została sformowana w piśmie do mieszkańców przez Pana Zawieruchę,  
już w maju 2013 roku. Bardzo proszę tutaj o wskazanie czynności, jakie były wykonywane, wraz z datami, 
co działo się przez te wszystkie lata w tej sprawie. 

Ponadto proszę Pana Prezydenta o wskazanie szczegółowych procedur oddawania nieruchomości w trwały 
zarząd, jakie obowiązują w gminie Bielsko-Biała. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast niestety nie natknąłem 
się na żadne regulacje zawarte w aktach kierownictwa wewnętrznego, które dotyczyłyby tej problematyki. 
Dla przykładu tutaj mogę podać, że np. Burmistrz Miasta Cieszyna wydał zarządzenie, stosowne 
zarządzenie wewnętrzne, w sprawie procedury oddawania nieruchomości w trwały zarząd. Dlatego też 
zapytuję się, czy w naszej gminie podobne regulacje o charakterze aktów kierownictwa wewnętrznego 
obowiązują. 
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Wreszcie Panie Prezydencie proszę o poinformowanie, czy gmina Bielsko-Biała jest rzeczywiście 
zainteresowana remontem stanu nawierzchni przedmiotowego sięgacza, zważywszy że mieszkańcy 
wyczekują tych działań od blisko 10 lat. I tutaj Panie Prezydencie ja już mogę…”. 

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

„Panie Radny proszę zmierzać do końca.”. 

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

„(…) Już kończę, już konkluduję.  

Tutaj chciałem Panu Prezydentowi…”. 

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

„Delikatnie zwracam uwagę.”. 

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

„…również nadmienić, że ten przykład ulicy Twórczej jest wręcz modelowy. Ja bardzo często nawet podaję  
go na wykładach moim studentom w kontekście…”. 

 
Awaria mikrofonu. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„To nie ja wyłączyłem, naprawdę. 

Też nie żałuję, że przedłużyłem Pana wypowiedź, ponieważ – i tutaj myślę, że to też dobry przykład  
dla wszystkich Radnych – (…) Pan te interpelacje tak radośnie, pogodnie i z takim poczuciem satysfakcji 
wygłasza. I myślę, że to jest postawa godna pochwały. 

A teraz przechodzimy do trzech interpelacji Pana Radnego Marcina Lisińskiego.  

Pierwsza dotyczy doposażenia części wschodniej (od ulicy Zwardońskiej) terenu rekreacyjnego  
w Aleksandrowicach w przenośne toalety. Druga dotyczy wykonania nakładki asfaltowej nawierzchni ulicy 
Zwardońskiej na odcinku od ulicy Elizy Orzeszkowej a skrzyżowaniem z ulicą Lotniczą. I trzecia (…) jest 
wspólna Pana Radnego Lisińskiego, Pana Bronisława Szafarczyka, Pani Agnieszki Gorgoń-Komor.  
Pan też będzie przedstawiał w imieniu Radnych?”. 
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Radny Marcin Lisiński  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„(…) Dobrze. To bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie interpelacji.”.  

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Bronisławem Szafarczykiem i Radną 

Agnieszką Gorgoń-Komor w sprawie „obowiązku zakładania kamizelek odblaskowych podczas 
każdego wyjścia z przedszkola”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.94.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania nakładki asfaltowej nawierzchni ul. Zwardońskiej  
na odcinku od ul. E. Orzeszkowej a skrzyżowaniem z ul. Lotniczą”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.95.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „doposażenia części wschodniej (od ul. Zwardońskiej) terenu 
rekreacyjnego w Aleksandrowicach w przenośne toalety”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.96.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I ostatnia już, w zasadzie nie interpelacja a wniosek, w sprawie przejęcia w zarząd MZD sięgacza  
ul. Zapłocie Małe w Starym Bielsku.  

Przewodniczący Adam Ruśniak – bardzo proszę.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „przejęcia w zarząd MZD sięgacza ulicy Zapłocie Małe w Starym Bielsku”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.97.2017. 

Powiedział m.in., cyt.: 

„Mój wniosek jest może w podobnym duchu jak tutaj Pan dra Konrada Łosia, z tym że nie ma tak bogatej 
historii – zaczęła się sprawa zaledwie wczoraj. Wczoraj dostałem telefon od mieszkańca, który prosił  
o to, aby przejąć fragment sięgacza przy ulicy Zapłocie Małe w Starym Bielsku, zgodnie z załącznikiem 
graficznym, który dołączam do tego wniosku. Faktem jest, że na dzień dzisiejszy ta droga jest praktycznie 

zupełnie nieprzejezdna, więc mieszkańcy proszą, że jeżeli jest jakikolwiek sposób, aby im pomóc, żeby 
chociaż jakimś tam tłuczniem tą nawierzchnię poprawić. 

Natomiast takie słowo komentarza, bo my w takich miejscach jak to, gdzie jest plan zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie w tym planie uchwaliliśmy jako Radni tereny pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – takich miejsc oczywiście w Bielsku-Białej jest sporo – i tam są też jakieś drogi dojazdowe, 
które na ten moment często są jakby na majątku gminnym, natomiast nie są przejęte w zarząd MZD.  
I myślę, że my z takimi tematami będziemy się coraz częściej zmierzać, bo jak są plany to mieszkańcy 
jakieś inwestycje rozpoczynają – zabudowę, czy to jednorodzinną, czy to jakąś tam bliźniaczą, szeregową 
– i na pewno będziemy się stykać z tym, że problem przejmowania tych dróg i ich urządzania nas czeka  
w kolejnych latach. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na tym Radni zakończyli wygłaszanie swoich interpelacji. 

Panie Prezydencie, jeżeli Pan może się odnieść do tych, do których jest to możliwe w tej chwili.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

(…) Pan Radny Matyja – Sprawozdanie finansowe BCO. 

Zostało 14 czerwca podpisane moje zarządzenie w tej sprawie i otrzyma Pan komplet dokumentów. Chcę 
powiedzieć, że – żeby była wiadoma tu wszystkim [sprawa] – że wynik Szpitala za ubiegły rok jest ujemny, 
ale skorygowany o amortyzację powoduje, że nie ma ujemnego, że nie trzeba (…) pokrywać. W związku  
z tym jest dodatni wynik, tj. w wysokości 3 300 000 zł. Komplet otrzyma Pan, jako że czternastego 
podpisałem zarządzenie, rozliczenie, zgodnie z ustawą; a oprócz tego to będzie na kolejnej sesji Rady 
Miejskiej przedstawione, zgodnie z przepisami. 

Mieszkania. 

Dostanie Pan również; całe rozliczenie mamy zrobione. Powiem tylko, że za te ostatnie kilka lat, 7 lat, 
wydaliśmy ponad 19 mln dla budownictwo mieszkaniowe. W tej chwili trwa procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę nowego zespołu mieszkaniowego przy ulicy Wapiennej - Solskiego, która się 
sprawa ciągnie nie z winy Miasta, wiadomo; sądziliśmy się z ludźmi, którzy tam teren nam przejęli od nas. 
W tej chwili wszystko jest i przygotowujemy. Myślę, że na początku lipca uważamy, że otrzymamy decyzję 
o pozwoleniu na budowę i rozpocznie się ta duża inwestycja właśnie Wapienna - Solskiego. 

Wiata przy Armii Krajowej. 

W tym miejscu, Pan dobrze wie – jeśli Pan wie, o którym Pan [miejscu mówi], bo nie wiem, czy Pan był 

tam – …”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„…– to tam nie ma możliwości. Tam jest chodnik, jest płot i nie ma nic więcej. Jest chodnik, wąski 
chodnik, płot, prywatne posesje są i nie ma możliwości wiaty zbudowania, trzeba by zlikwidować chodnik. 
I byłoby za mało, nawet gdyby zlikwidować chodnik, bo do wiaty trzeba dojść z każdej strony,  
bo przykładowo szyba jeszcze zostanie wybita. Tak że tam nie ma możliwości budowy; z tej strony nie  

ma możliwości budowy wiaty. I jeśli Pan tam był, to Pan wie, że tam nie ma możliwości fizycznej budowy 
tej wiaty. Nie da tam się zbudować wiaty, trzeba by wejść w teren prywatny (…). Wie Pan, nie sądzę żeby 
ktoś dał na wiatę kawałek ogrodu swojego (…). Tak że tutaj nie ma możliwości fizycznych tam po prostu.  

Pan Radny Michasiów – sprawa drogi tej serwisowej. 

To trzeba powiedzieć sobie jasno, że tam jest problem generalny rozwiązania komunikacyjnego tego 
rejonu całego. To wszystko, co Pan powiedział, to jest jeden z elementów tylko. Miasto zrobiło projekt, 
natomiast firmy, które tam są – tam jest kilka bardzo dużych firm – po prostu, mimo że spotykaliśmy się 
kilka razy z nimi, ja osobiście spotykałem się, żeby partycypowali, że Miasto pomoże też oczywiście, bo jest 
projekt zrobiony drogi, która (…) właśnie rozładuje ten cały problem tego rejonu (to jest droga, która (…) 
doszłaby aż do węzła AUCHAN i wtedy z drugiej strony), ale niestety to jest koszt 30 mln zł i na dzisiaj nie 
ma pozytywnego odzewu tych firm. One chcą żeby je zrobić, ale nie chcą nic partycypować. Jedna firma 
właśnie to GE tylko zadeklarowała, że środki jakieś da, natomiast pozostałe firmy nie są zainteresowane 
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partycypowaniem. Mimo że ta droga jest bardzo ważna, to nie stać nas na dzisiaj żeby 30 mln włożyć  

w taką drogę, kiedy firmy i potężne firmy, które tam są (bo tam EATON jest przecież, HUTCHINSON, 

inne) nie są zainteresowane na dzisiaj. Jest problem, bo kolejki się tworzą z dwóch stron – bo już od drogi 
na Cieszyn, a z drugiej strony również. Natomiast nie możemy tam zmienić układu drogowego 
– bo chcieliśmy – bo kwestia pierwszeństwa przejazdu by coś tu dała, ale to jest droga, która  
(ta serwisowa) podlega pod Generalną Dyrekcję. My nie możemy osobiście nic zrobić. Natomiast ta droga, 
która jest wykonana, dzisiaj ona pozytywnie rozładowuje ruch, o którym Pan pisze; ona rozładowuje ruch. 
Gdyby jej nie było to będzie jeszcze gorzej po prostu – na tej ulicy, na tym węźle, który tam jest, będzie 
jeszcze gorzej tylko. Dlatego myślę, że nie ma sensu nic zamykać, coś co pomaga. Natomiast jest  
w rozwiązaniach generalny problem tego całego układu drogowego, który tam jest, ale jak powiedziałem 
bez partycypacji (…) nie zrobimy tego. Jeśli zakłady nie będą partycypować, to nic się nie da zrobić;  
30 mln na dzisiaj nas nie stać na tą drogę, żeby tam (…) wydać. 

Pani Radna Barbara Waluś. 

To kilka innych tutaj jest interpelacji [ws.] nakładki. Proszę Państwa nie stać nas na to, żeby… – ja nie 
powiedziałem, że ta sprawa, o której Pani mówi, oczywiście przeanalizujemy ją – natomiast nas nie stać 
żeby wszystkie nakładki w całym Bielsku, bo kilka interpelacji było, żeby wszystkie naraz, wszystkie zrobić.  

Proszę Państwa, naprawę na każdej sesji każda interpelacja, to ta droga, którą Państwo składacie jest 
najważniejsza, jest bardzo ważna, historyczna. Bardzo dobrze, ale na każdej sesji to jest i jakby to dodać 
– że możemy pokusić się o dodanie z całego na przykład półrocza tego – ile tych najważniejszych sięgaczy 
jest w Bielsku, to się okaże, że wszystkie sięgacze są najważniejsze. Nie stać nas na to, żeby wszystkie 
sięgacze naraz (…) wykonać, staramy się robić kolejno. Problem oczywiście jest, również często własności, 
bo nie może być tak, że nie jest własnością Miasta, a często się tak zdarza, że niestety jest  
to współwłasność i jeśli te sprawy nie są uregulowane, to my tego nie jesteśmy w stanie na pewno zrobić. 
Na pewno notujemy te wszystkie sprawy, ale jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego 
roku czy dwóch wszystkie nakładki, wszystkie sięgacze w całym Bielsku-Białej zrobić. 

Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Tą sprawę przeanalizujemy oczywiście, bo to trzeba tu patrzeć nie tylko na worki, ale trzeba patrzeć  
na cały kompleks, jak to finansowo też [wygląda]; bo tu jesteśmy zalewani – może nie zarzucani,  
a zalewani – jeśli chodzi o zielone. Już te zielone (…) eksportujemy do innych instalacji poza Bielsko-Białą. 
Przeanalizujemy ten projekt, który Pani Radna dała oczywiście. Przy okazji chcę powiedzieć, że jakimś 
rozwiązaniem częściowym tej sprawy są kompostowniki przecież. W sumie już ponad 2 tys. 
kompostowników przekazaliśmy. W tym roku zakupiliśmy ponad 900 kompostowników, do tej pory 
wydaliśmy 450 kompostowników. Myślę, że to w jakiś sposób ten problem powinno zminimalizować 
troszeczkę. 

Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Sprawa przeglądu.  

Ten przegląd – oczywiście odpowiedź Pan dostanie na interpelację – ten przegląd trwa w tej chwili,  
bo warunki pogodowe były takie, jakie były. Z tego, co mam tu napisane, to już były przeglądy na Armii 
Krajowej, Kolistej, Gościnnej, Boboli, Młodzieżowej, Targowej, Ks. Brzóski, Liściastej, Urodzajnej, Maczka, 
Szarotki itd., itd. Już to było, przegląd był, a na temat, «kto brał udział, jak», to otrzyma Pan oczywiście 
odpowiedź na to. 

Przejście dla pieszych – ul. Wyzwolenia. 

Już tu jest problem do rozwiązania, nie tylko przejścia. Jest problem, że w tej chwili (…) jest opracowany 
projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia na odcinku właśnie od ulicy Kolonii do Wyżynnej  
i chodnik będzie uzupełnieniem do istniejącego po przeciwnej stronie. I w ramach tego będzie 
przeprowadzona również zmiana, o której Pan w interpelacji mówił.  

Pani Grażyna Nalepa. 

Tu mamy problem. Problem mamy taki, że my piszemy kolejne pisma od RZGW, bo nie jest to nasze,  
bo my nie możemy tego robić – nie wolno nam tego robić i nie możemy tego robić. Piszemy kolejne pisma, 
RZGW kolejne pisze, że nie ma środków na to. A podejrzewam, że RZGW to czeka na zmiany, bo przecież 
wiadomo, że w najbliższym czasie ma być generalna, o której kiedyś mówiłem – zarządzanie wodami – 
gdzie RZGW mają być likwidowane wszystkie i myślę – ja nie wiem – RZGW chyba [idzie] na przetrwanie. 
Kolejne pismo napiszemy, to już kolejne pismo do tego, żeby to wykonali. 
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Sprawa osiedla, modernizacji, remontów dróg osiedla Młodości. 

To jest, jak powiedziałem, jedna z tych spraw, które po prostu na dzisiaj jeszcze nie są zrobione. 
Oczywiście (…) gdzieś do jakiegoś tam planu wrzucimy, łącznie z innymi i tu myślę na przyszły rok już 
chyba.  

Pan Radny Konrad Łoś – remont sięgacza. 

To też kolejna [sprawa]: remont sięgacza i oczywiście mamy kalendarium zrobić. No nie, Panie Radny, nie 
będziemy na każdy sięgacz robić w Bielsku kalendarium przecież – niech Pan się nie gniewa – bo to byśmy 
kalendarium robili tylko; tysiące sięgaczy jest, bo samych dróg mamy tych głównych 650 km, jakbyśmy 
jeszcze sięgacze dodali to będzie dwa razy tyle. Do każdego kalendarium jakbyśmy jeszcze zrobili to byśmy 
daleko nie zaszli po prostu. Notujemy oczywiście tę sprawę, rozważymy. Natomiast argumenty tego typu, 
że tam «Burmistrz w Cieszynie zrobił, Burmistrz gdzieś w Koziej Wólce jeszcze zrobił», to argumenty  
są żadne po prostu, naprawdę. My robimy w drogach wyjątkowo dużo, wyjątkowo dużo chyba, a że nie 
wszystko udało się zrobić – bo się nie da nigdy wszystkiego zrobić. Ale nie można stawiać wszystkiego  
na „ostrzu noża”, że «kalendarium do sięgacza żebyśmy zrobili, co zrobiliśmy». Nie będziemy robić 
kalendarium, zastanowimy się, czy ten sięgacz (…) można wykonać, a nie żeby kalendarium robić do tego 
remontu.  

Pan Radny Lisiński – tu są trzy sprawy.  

Toi toie. To myślę, że toi toie to jest do załatwienia sprawa. Zwiększona ilość toi toii to chyba jest  
do załatwienia; tak się przynajmniej zdaje. 

Tutaj jest sprawa nawierzchni znowu ulicy Zwardońskiej – to jest do tego pakietu nawierzchni, o którym 
dzisiaj mówiłem i na każdej sesji o tym mówimy, tylko na każdej sesji są inne ulice podawane.  

Jeszcze była trzecia interpelacja – ja mam tutaj – odnośnie kamizelek. Tak? Była odnośnie kamizelek. 

Nie wiem, czy to jest jakieś wyjście – Może to jest jakieś wyjście – bo to znowu nie można w jednym 
przedszkolu zrobić, natomiast propozycja jest taka, żeby jednak panie w przedszkolu nauczyły się liczyć 
dzieci po prostu; (…) taka jest propozycja. Bo tam nie wszyscy wiedzą o co chodzi może, ale Panie się nie 
doliczyły dzieci w przedszkolu, więc gdzieś tam… Więc naprawdę kamizelki nie pomogą w liczeniu (…), 
może będą bardziej Panie widziały te dzieci (…). My będziemy rozmawiać z dyrektorami, z nauczycielami  
w przedszkolach, że takie numery, takie rzeczy nie mają prawa mieć miejsca po prostu, bo co jak co, ale 

nauczyciel w przedszkolu doliczyć się dzieci 20 powinien, do 20 doliczyć się powinien. 

Pan Radny Ruśniak – Zapłocie Małe przejąć. 

To z tymi Zapłociami to nie wiem, bo jeden raz było żeby nie robić remontu, teraz żeby przejąć znowu.  
Więc to też tam mieszkańcy muszą się zdecydować, bo raz nie chcą żeby robić remontu, później żeby 
przejąć. Więc to też mówię, jakiś tam musi być jednolity pogląd mieszkańców na to (…) wszystko.”. 

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

„Taka sytuacja.”. 

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

„Notujemy oczywiście tę sprawę. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Bardzo proszę, pierwsza zgłosiła się Pani Radna Barbara Waluś. 

Bardzo proszę.”.  
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, 

ulica Gdańska nie jest sięgaczem, jest samodzielną ulicą na osiedlu Księdza Brzóski. Śmiem przypuszczać,  
że w całości ta ulica jest gminna. Dla mieszkańców sprawa dobrego dojścia i dojazdu do posesji  
jest pierwszoplanowa, natomiast inne zagadnienia, pójście na mecz na stadion czy na imprezę kulturalną, 
jest drugoplanowa. Więc oni widzą również takie zagadnienie, że pierwszoplanowo powinny wydatki iść, 
na jako taki stan dróg wszystkich i chodników w mieście, a w (…) dalszej kolejności na sprawy kultury  
czy rozrywki. 

Dziękuję.”.  

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

„Przepraszam. (…) Nie słyszałem końcówki, na co w drugiej kolejności?”. 

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

„Na cele dotarcia na stadion i na koncerty. Tak? To była ta druga opcja mniej ważna, dla rozrywki.  

Dobrze powiedziałem Pani Radna?”. 

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

„Jeszcze raz proszę powtórzyć.”. 

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

„To Panie Prezydencie proszę powtórzyć pytanie, bo ja już nie…”. 

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

„Znaczy nie, to nie chodzi o drogę, tylko że pójście na stadion to jest sprawa na przykład drugoplanowa.  

Dla niego jest najważniejsza i wydatek poniesiony powinien być na naprawę i stan dróg i chodników  
w mieście.”. 

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

„Czy Pan Prezydent chciał coś dodać?; bo czekamy zniecierpliwieni.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem dodać, że się z Panią Radną niestety nie zgadzam absolutnie. Na stadion wejdzie kilka tysięcy 
ludzi i tym sięgaczem chodzi mniej ludzi niż na stadion. Tak że jeśli tak byśmy brali ilość ludzi, 
mieszkańców, to tam kilkakrotnie – może i 10, 20, a może sto razy – więcej właśnie na stadion idzie niż 
tym sięgaczem. Tak że proszę nie stawiać stadionu z tym sięgaczem, bo droga na stadion musi być dobra  
i sięgacz też powinien być zrobiony. To jest metoda, a nie że będziemy przeciwstawiać jedną drogę, która 
droga ważniejsza. Ważniejsze są przede wszystkim te główne drogi, bo (…) nic to nie da jak zrobimy  
te boczne drogi, a głównymi się nie da przejechać. Ja to nazywam, że aortę trzeba naprzód zrobić,  
a później są żyły i inne drobne przewody. Tak to Pani doktor…?”. 

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

„Pani doktor potwierdza – Pani dr Komor.”. 

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

„Tak że naprzód musimy i robimy te drogi główne – te drogi główne mamy już chyba nie najgorsze  
w mieście – natomiast staramy się również żeby coraz więcej tych drobnych dróg było zrobione i były  
w ciągu iluś tych lat; to już setki tych dróg, sięgaczy zrobiliśmy. Wszystkiego naraz – jeszcze raz 
powtarzam – nie da się zrobić, ale jeszcze raz proponuję, żeby nie przeciwstawiać jedne drogi drugim,  
bo to (… ) do niczego dobrego nie prowadzi.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pani Radna Barbara Waluś. 

Bardzo proszę. (…)”. 

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

„Ja mówię o jednej drodze na osiedlu Księdza Brzóski, a tam jest jeszcze szereg dróg niezrobionych  
i to będzie już za chwilę pięćdziesięciolecie powstania osiedla Księdza Brzóski. I jak długo ci mieszkańcy 
mają czekać, pytam się. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – (…) ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.”. 
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Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Chciałbym zaznaczyć Panie Prezydencie, że moja interpelacja dotyczy konkretnego sięgacza przy ulicy 
Twórczej – tak że nie prosiłem o sporządzenie kalendarium działań w odniesieniu do wszystkich sięgaczy  
w Bielsku-Białej. Natomiast tutaj sprawa sięgacza na ulicy Twórczej wymaga szczegółowej analizy, 
zważywszy na to, że mieszkańcy – jeszcze raz powtórzę – od blisko 10 lat domagają się przeprowadzenia 
tego remontu i mam poważne tutaj wątpliwości, czy rzeczywiście służby miejskie w sposób prawidłowy  
i rzetelny podejmowały czynności w tej sprawie. Chciałbym to przeanalizować. Natomiast jestem tutaj 
zawiedziony, że Pan Prezydent już teraz odmawia mi odpowiedzi na interpelację w tym istotnym punkcie. 
Tak że bardzo proszę przemyśleć sprawę, bowiem jeżeli nie uzyskam odpowiedzi będę zmuszony 
reinterpelować. 

Dziękuję.”. 

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

„Nie odmówiłem interpelacji, tylko odmówiłem robienia tego, co Pan mi dyktuje powiedzmy.  
I powiedziałem, że kalendarium nie zrobimy – i kalendarium nie będziemy robić. To nie ma nic wspólnego 
z treścią interpelacji, bo myślę, że chodzi o zrobienie drogi asfaltowej czy jakiejś innej nawierzchni, a nie  
o kalendarium; albo chce Pan, to Panu kalendarium zrobię, ale drogi nie będzie Pan miał. Jak Pan chce,  
to proszę bardzo.  

Jeszcze chciałem żeby Prezydent Jędrusiński uzupełnił.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Prezydent Jędrusiński. 

Bardzo proszę.”. 

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

„To w związku z interpelacją Pana Radnego Konrada Łosia.  

(…) Pan Radny mówi o 10 latach, a przytacza pierwsze pismo na 2013, na maj. Być może w ogóle  
ta droga na pewno jest tam dłużej niż 10 lat, o czym świadczą te płyty betonowe. Ale do Pana 
kalendarium to chcę powiedzieć, że MZD wystąpiło do Prezydenta Miasta w maju 2017 roku z wnioskiem  
o wydanie decyzji o przekazanie tej działki w trwały zarząd – działki przy ulicy Twórczej – i że Wydział 
Mienia Gminnego zlecił wycenę (…) tej nieruchomości, czyli sprawa się powoli finalizuje. To tak à propos 

do tego kalendarium. 

To tyle.”. 

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

„Dziękuję. Jednak jak nazwa ulicy może być adekwatna.  

A teraz bardzo proszę Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie dwie sprawy. 

Wracam do kwestii kamizelek tych odblaskowych czy żółtych dla dzieci. To może nie jest tak do końca,  
że chodzi o liczenie dzieci, ale chodzi o to, żeby te dzieci były widoczne na drodze. I ja znam przykłady,  
że w wielu miastach dzieci, nie tylko przedszkolne, ale także szkolne, chodzą w kamizelkach; sto procent 
dzieci chodzi do szkoły i ze szkoły do domu w kamizelce, a także podczas wspólnych wyjść. Dlatego bardzo 
bym prosił, żeby również w tym aspekcie sprawę rozpatrywać. 

I druga sprawa – kwestia środków finansowych na drogi, na remonty dróg. Wydaje się, znaczy jestem 
pewien, że Pan Prezydent ma rację, że (…) musimy o te najważniejsze drogi dbać i dla nich największe 
środki przeznaczać, niemniej jednak chyba jest pora, by ciężar finansowania powoli przenosić na drogi 

lokalne, aby nie stało się to, co się ostatnio stało z ulicą Taterniczą, kiedy brak utrzymania bieżącego 
spowodował totalne zniszczenie nawierzchni, zniszczenie systemu odwodnienia i w tej chwili nic innego tej 
drogi nie uratuje jak tylko kapitalny remont, przebudowa, co jest znacznie droższe aniżeli bieżące 
utrzymanie. 

Mam jeszcze przed sobą pismo, jakie Pan Lubomir Zawierucha Zastępca Prezydenta skierował do Kolegium 
Rad Osiedli – ja tylko fragmenty przeczytam: «W związku z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia 
dodatkowych środków finansowych w budżecie Wydziału Gospodarki Miejskiej – tu oczywiście chodzi  
o drogi gminne – na remonty infrastruktury drogowej, informuję, że środki, jakie gmina Bielsko-Biała 
przeznacza na remonty, są wystarczające do zakresu, jaki jest wymagany dla tego typu zadań.  
W przypadku zaistnienia potrzeb proszę o ich zgłaszanie.» Jak to w końcu jest: Brakuje nam tych środków 
czy są wystarczające? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pani Przewodnicząc Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja chciałam tylko zabrać głos w sprawie tych kamizelek. 

Już myślę, że niektóre przedszkola czy szkoły już sobie radzą, bo widziałam w naszym mieście ostatnio, 
kiedy nauczyciele szli z dzieciakami wszystkie były ubrane w te kamizelki. Tak że gdzieś już jest taki 
promyczek nadziei, że zostanie to powolutku wprowadzane, po to żeby one były widoczne; bo wiadomo, 
że liczyć dzieci trzeba, żeby się żadna pociecha nie zgubiła, ale jeżeli można korzystać z takiego narzędzia 
to uważam, że we własnym zakresie dyrektorzy placówek czy nauczyciele mogą to wprowadzać.”.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na tym wyczerpaliśmy punkt interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta.”.  
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Ad 4  
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Również punkt 4. „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości” uważam za wyczerpany.”. 

 
Ad 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2016" 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 5, bardzo ważnego – proszę o chwilę uwagi  
w związku z tym. 

Chciałem, jak to bywało i w poprzednich latach, zaproponować Państwu łączną dyskusję nad punktami  
5 i 6, tj.:  

▪ punkt 5 – zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2016 rok" wraz  
ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2016"  

▪ oraz (…) punkt 6 – udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta 
Bielska-Białej za rok 2016. 

Jeżeli nikt z Państwa nie wniesie sprzeciwu tak też dalej będę procedował, czyli punkt 5 i 6 głosujemy 
rozdzielnie, dyskusja jest wspólna. 

Zanim przystąpimy do analizy i debaty nad sprawozdaniami przedłożonymi przez Pana Prezydenta, 
chciałem zwrócić Państwa uwagę, że w dniu dzisiejszym wypełniona zostanie procedura absolutoryjna, 
opisana w Dziale V, w Rozdziale 5 ustawy o finansach publicznych, pt. „Tryb zatwierdzenia wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm), która 
stanowi, że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu – w tym 
wypadku dla Pana Prezydenta – po zapoznaniu się z: 

▪ sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

▪ sprawozdaniem finansowym, 

▪ opinią z badania sprawozdania finansowego (o którym mowa w art. 268), 

▪ opinią regionalnej izby obrachunkowej (o której mowa w art. 270 ust. 2), 

▪ informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

▪ stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Teraz kilka najważniejszych faktów, które potwierdzają, że realizujemy ustawowe zapisy.  

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej dostarczono:  

▪ w dniu 24 marca – Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta  
na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (jest to sprawozdanie Nr 59), 

▪ w dniu 31 marca – Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta  
za rok 2016 (Sprawozdanie Nr 60),  

▪ natomiast w dniu 6 kwietnia br. przekazano erratę do informacji o stanie mienia komunalnego  
(tj. Sprawozdanie Nr 59), a 19 (…) [maja] br. korektę do erraty.  

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 22 maja do Rady Miejskiej przekazano 
Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(było to Sprawozdanie Nr 68), natomiast w dniu 25 maja przekazano korektę do tego sprawozdania. 
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W oparciu o zapis art. 270 ust. 2, rozpatrzeniem ww. dokumentów zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej, która na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku sformułowała wniosek do Rady Miejskiej  
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Ten wniosek 
został Państwu przekazany do skrytek. 

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 270 ust. 3, Komisja Rewizyjna przedłożyła Wysokiej Radzie 
następujące projekty uchwał: 

▪ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2016" – Druku Nr 603, 

▪ oraz drugi projekt – w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016 – zawarty w Druku Nr 604. 

Jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 271 ust. 1 pkt 4,  
to informuję Państwa, że I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą  
Nr 4200/I/70/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie I Skład Orzekający RIO, Uchwałą Nr 4200/I/109/2017 z dnia 2 czerwca tego roku wydał 
opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za 2016 rok.  

Wszystkie merytoryczne Komisje Rady Miejskiej rozpatrywały [przedłożone przez] Prezydenta Miasta 
sprawozdania i przyjęły te sprawozdania do wiadomości bądź wydały opinie pozytywne. 

(…) Ze sprawozdaniem Prezydenta z wykonania budżetu za 2016 rok zapoznały się Komisje Rady Miejskiej  
i przyjęły (…) [to] sprawozdanie do wiadomości2. Natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Nr 60. 

Z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 zapoznały się również Komisje Rady Miejskiej, które także 
przyjęły to sprawozdanie do wiadomości3, przy czym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, 
Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – zapoznały się z tym dokumentem z erratą i korektą, a Komisja 
Edukacji i Kultury wraz z erratą. 

Ze Sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 
zapoznały się Komisje Rady Miejskiej i przyjęły ten dokument do wiadomości: 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ [Komisja] Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 

Natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe, a opinię biegłego rewidenta – przyjęła do wiadomości. 

Szanowni Państwo, reasumując stwierdzam, że ustawowe terminy zostały dochowane. Wskazane wyżej 
materiały – tj. sprawozdania, korekty do tych sprawozdań oraz projekty uchwał – przekazano Państwu  
do skrytek; wersję elektroniczną dokumentów przesłano na skrzynki mailowe. A zatem, zgodnie z art. 270  
ust. 4, przystępujemy teraz do rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz  
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

Proponuję Państwu następujący przebieg obrad: 
 najpierw wystąpienie Prezydenta Miasta Pana Jacka Krywulta celem przedstawienia: Sprawozdania 

finansowego, Sprawozdania z wykonania budżetu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego, 
 następnie przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą Komisji,  
 następnie przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przez 

Przewodniczącego tej Komisji, 
 potem prezentację stanowisk Klubowych, jak również Pani Radnej niezrzeszonej, 
 a potem przejdziemy do debaty i do głosowania. 

                                                           
2 Tj.: Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Edukacji i Kultury  
(w zakresie działania Komisji), Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 
3 Także Komisje: Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Szanowni Państwo, w takim razie udzielam teraz głosu Panu Prezydentowi Miasta Bielska-Białej 
Panu Jackowi Krywultowi. 

Bardzo proszę.”.  

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

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

tak jak powiedział Pan Przewodniczący, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach 
publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2016 rok zostało przedłożone 
Radzie Miejskiej w ustawowo określonych terminach. 

Podstawą gospodarki finansowej Miasta w ubiegłym roku był budżet uchwalony przez Radę Miejską 
Uchwałą Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. W ramach tego uchwalonego budżetu ustalono: 
 dochody na poziomie 786,7 mln zł, w tym: dochody bieżące 778,4 [mln zł] i dochody majątkowe  

8,3 mln [zł]. 
 wydatki w kwocie 814,4 mln zł, w tym: wydatki bieżące 702,6 mln zł, wydatki majątkowe 111,8 mln zł. 

W tym planie pierwotnym, zatwierdzonym, nadwyżka operacyjna miała wynosić 75,8 mln zł, przychody 
7,4 mln zł, rozchody 39,7 mln zł i wynik budżetu (deficyt) miał wynosić -27,7 mln zł. 

W wyniku podjętych w trakcie roku uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta, dokonano 
zmian w uchwalonych wielkościach dochodów i wydatków, w wyniku czego plan na 31 grudnia 2016 roku 
wyglądał następująco: 

▪ dochody 942,8 mln zł, w tym: dochody bieżące 864,6 mln [zł], dochody majątkowe 78,2 mln zł, 

▪ wydatki 1 000,3 mln [zł], w tym: wydatki bieżące 813,4 mln zł, wydatki majątkowe 186,9 mln zł. 

Nadwyżka operacyjna miała wynosić 51,2 mln [zł], przychody 97,2 mln [zł], rozchody 39,7 mln zł i wynik 
[budżetu (deficyt)] -57,5 mln zł. 

Z przytoczonych danych wynika, że w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2016 budżetu, plan 

dochodów zwiększył się o kwotę 156,1 mln zł, zaś plan wydatków o 185,9 mln zł. Przychody zwiększyły się 
o 29,8 [mln zł], natomiast rozchody pozostały na niezmienionym poziomie. 

Analizując wykonanie dochodów za ubiegły rok należy stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok  
dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych  
w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów wrażliwych na wahania 
koniunktury. Już trzeci rok z kolei Miasto uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów PIT. Zdecydowana 
większość innych dochodów została również wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano 
ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to częściowo niższe dochody ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej. 

Teraz (…) omówię dochody. 

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 914,5 mln zł, tzn. 97,0% (…) planu po zmianach, 
natomiast jest to 116,2% planu pierwotnego, który uchwalony został w grudniu. Dochody bieżące 
wyniosły 892,4 mln zł, czyli zostały wykonane w 103,2% planu, ale po zmianach, do pierwotnego planu, 
który w grudniu był uchwalony, jest to 114,6%. 

Dochody majątkowe wyniosły 22,1 mln [zł], czyli zostały wykonane w 28,3% planu po zmianach, ale jest 
to 268,4% planu pierwotnego, zatwierdzonego w grudniu. 

Wykonanie dochodów ogółem za rok 2016 w porównaniu do roku 2015 wzrosło o 12,6%, z czego dochody 
bieżące wzrosły o 12,9%, a dochody majątkowe o 0,5%. 

Udział głównych źródeł dochodów w dochodach ogółem kształtował się następująco: 

▪ dochody własne 544,8 mln zł, tj. 59,6[%] dochodów ogółem (w 2015 roku było to 64,0%), 

▪ subwencje 209,3 mln zł, tj. 22,9% dochodów ogółem (w 2015 roku było to 24,8%), 

▪ dotacje 145,8 mln zł, tj. 15,9% dochodów ogółem (w 2015 roku było to 9,4%), 

▪ i środki z UE 14,6 mln zł, tj. 1,6% dochodów ogółem (w 2015 roku było to 1,8%). 

Najważniejsze źródło dochodów stanowią dochody własne. Wskaźnik udziału dochodów własnych  
w dochodach ogółem utrzymuje się od wielu lat na stabilnym, wysokim poziomie. Należy zaznaczyć,  
że wprowadzona od kwietnia 2016 roku zmiana ustawowa, związana z wprowadzeniem do planu dotacji  
z budżetu państwa na kwotę ponad 64 mln zł na realizację programu „Rodzina [500] plus”, zmieniła 
dotychczasowy udział poszczególnych źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem, przez co dochody 
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własne stanowiły około 60% dochodów. Gdybyśmy nie uwzględnili programu „Rodzina [500] plus”, 
dochody własne wyniosłyby, tak samo jak w poprzednim roku, ponad 64%. Zmienił się układ po prostu 
udziału tylko w dochodach. 

W ubiegłym roku największe wpływy na wysokość dochodów własnych miały:  

▪ udziały w podatkach 263,2 mln zł (w poprzednim roku 241,0 mln zł]),  

▪ podatki i opłaty 209,8 mln zł (w 2015 roku 201,5 mln zł),  

▪ dochody z majątku 27,4 mln zł (w poprzednim roku 27,6 mln zł), 

▪ i pozostałe dochody 38,6 mln zł (w 2015 roku było to 43,8 mln [zł)]. 

Udziały w podatkach stanowiły prawie 29% dochodów ogółem, a więc poziom ich wykonania był bardzo 
istotny dla finansów Miasta. 

Udziały w PIT zostały wykonane w wysokości 240,6 mln zł, tj. 102,1% planu przyjętego w wielkościach 
podanych poprzednio przez Ministra Finansów. Rok 2016 był trzecim z rzędu rokiem, gdzie wpływy z PIT 

przekroczyły wielkości planowane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast nominalnie, wpływy z PIT 
wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 7,2%, tj. o ponad 16 mln zł. To jest oczywiście niewątpliwie 
efektem lepszych wyników w gospodarce, wzrostów płac w firmach, co się przełożyło na wyższe dochody 
podatników, w tym również na wyższe wpływy z PIT. Dochody z tytułu udziałów w CIT wpłynęły w kwocie 
22,7 mln zł, czyli o 5 mln zł wyższej niż zakładano. Wyższe wpływy z CIT są również efektem dobrej 
koniunktury gospodarczej, a także poprawy wypełniania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców.  

Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 209,8 mln zł, tj. 103,4% planu, co daje blisko 7 mln zł 
ponadplanowych wpływów.  

Wysoki poziom wykonania tej grupy dochodów jest istotny dla Miasta, gdyż podatki i opłaty stanowią 
prawie 23% dochodów ogółem. Najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości (144,5 mln zł), 
następnie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (30,4 mln zł), podatku od czynności 
cywilnoprawnych (11,7 mln zł), podatku od środków transportowych (5,5 mln zł), opłaty komunikacyjnej 
(4,7 mln zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,3 mln) oraz z opłaty skarbowej 
(3,0 mln zł).  

Następną pozycją po udziałach w podatku i w podatkach i opłatach są dochody z majątku. Wpłynęły one  
w wysokości 27,4 mln zł, tj. 108,0% planu, co daje ponad 2 mln ponadplanowych wpływów. 

Najwyższe wpływy uzyskano z dywidend – 7,8 mln zł (m.in. ze spółki AQUA S.A. 6,6 mln zł). W wyniku 
sprzedaży nieruchomości uzyskano również 6,3 mln zł. Wysokie wpływy uzyskano z dzierżawy terenów 
(1,9 [mln zł]), z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach (tj. 2,7 mln zł), a także  
z najmu pomieszczeń administrowanych przez BBOSiR (tj. 1,6 mln zł) oraz z opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania nieruchomości (4,1 mln zł). I ostatnia pozycja 1 mln zł to jest z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebność. 

Następną pozycją to są pozostałe dochody – one zostały wykonane w wysokości 38,6 mln zł, tj. 132,0% 
planu, co daje ponad 9 mln [zł] ponadplanowych wpływów. Pozostałe dochody charakteryzują się 
największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z usług (12,1 mln zł),  
w tym głównie z obiektów nadzorowanych przez BBOSiR, z opłat – następnie – za żywienie i pobyt dzieci 
w przedszkolach, a także z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz ze sprzedaży usług  
i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych. Budżet miasta zasiliło także wiele nieplanowanych, 
jednorazowych wpływów (około 13 mln zł), w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego 
głownie tutaj przy realizacji inwestycji „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” (tj. 5,4 mln 
zł) (...), ze Stadionu uzyskaliśmy 1,2 mln zł. W sumie 6,6 mln zł uzyskaliśmy ze zwrotu VAT. Osiągnęliśmy 
również wysokie dochody z różnych innych opłat, w tym głównie z opłat (…) [i] kar za korzystanie  

ze środowiska (tj. 2,8 mln zł). 

Subwencja ogólna – to jest następna pozycja w dochodach – wpłynęła w łącznej kwocie 209,3 mln zł,  
tj. 100,0% planu. Największy udział w subwencji ogólnej stanowi oczywiście część oświatowa, którą 
otrzymano w kwocie 203,3 mln zł. Subwencja równoważąca dla Miasta wyniosła 4,8 mln zł.  

Miasto otrzymało również subwencję uzupełniającą w wysokości 1,2 mln zł na dofinansowanie rozbudowy 
skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu nad potokiem Niwka w ciągu  
ul. Lipnickiej. 

Następną pozycją (…) [są] dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z funduszy celowych innych.  
W ubiegłym roku otrzymaliśmy z tych dotacji celowych 145,8 mln zł, tj. 99,6% planu. Znaczny wzrost 
dotacji w stosunku do roku 2015 związany jest głównie z realizacją programu „Rodzina 500 plus”, który 
rozpoczęliśmy od kwietnia 2016 roku. Miasto otrzymało z tego tytułu – jak już mówiłem – ponad 64 mln zł. 
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Następnie są wpływy z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej. One wyniosły za ubiegły rok  
14,6 mln zł, tj. 20,8% planu. Niski poziom wykonania wynika głównie z harmonogramów realizacji 
poszczególnych projektów, z kolei inne są w części albo w całości zrealizowane i Miasto otrzyma środki 
finansowe dopiero po pozytywnej akceptacji przedłożonego rozliczenia poniesionych nakładów. Biorąc pod 
uwagę nową perspektywę absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, sukcesywnie składane  
są dokumenty aplikacyjne dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, a po zawarciu umów  
o dofinansowanie, planowane środki unijne są wprowadzane od razu do budżetu miasta. Jednak z uwagi 
na problemy prawne nie rozpoczęto przecież szereg inwestycji, przede wszystkim nie rozpoczęto 
rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 942, czyli ulicę Cieszyńską. Stąd tak niskie wykonanie planu. 

Teraz przechodzę do wydatków.  

Wydatki ogółem wyniosły 894,9 mln zł i zostały wykonane w 89,5% planu po zmianach oraz są wyższe  
od pierwotnie planowanych, które były w wysokości 814 mln zł, czyli o 9,9% więcej od planowanego 
pierwotnie planu.  

Wydatki bieżące wyniosły 773,9 mln zł i zostały wykonane w 95,1% planu oraz są wyższe od pierwotnie 
planowanych – w grudniu 2015 – w wysokości 702 mln zł, o 10,2%.  

Wydatki majątkowe wyniosły 121,0 mln zł i zostały wykonane w 64,7% planu oraz są wyższe  
od pierwotnie planowanych – czyli w grudniu 2015 – w wysokości 111,8 mln zł, o 8,2%. 

Wykonanie wydatków ogółem za rok 2016 w porównaniu do 2015 roku wzrosło o 14,2%, z czego wydatki 
bieżące wzrosły 14,5%, a wydatki majątkowe o 12,1%. Wysoki wzrost wydatków (…) [bieżących]  
w porównaniu do roku 2015 wynika między innymi ze zwiększenia środków finansowych na pomoc 
społeczną – jest to wzrost o 73 mln zł. Oczywiście przede wszystkim mają na to wpływ – jak powiedziałem 
– wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina [500] plus” – jeszcze raz powtórzę – na ponad  
64 mln zł. 

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wykonanie wydatków bieżących, które wyniosły ponad 95%, należy 
stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem 
poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, 
pożyczek i poręczeń, a także (…) realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, głównie ze względu  
na oszczędności związane z zastosowaniem procedur przetargowych oraz wynikającej ze specyfikacji, 

realizacji umów wieloletnich.  

Wydatki bieżące były ukierunkowane na realizację zarówno zadań własnych, jak i na możliwie  
jak najbardziej efektywne zaspokojenie wszystkich oczekiwań mieszkańców w zakresie ich bieżących 
potrzeb. 

Najwyższe środki finansowe w ubiegłym roku przeznaczono na: 

▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 338,7 mln zł,  
tj. 37,8% wydatków ogółem (w roku 2015 było to 41,3[%] wydatków ogółem), 

▪ następnie to jest Dział 852 – Pomoc społeczna 164,6 mln zł, tj. 18,4% wydatków ogółem (w 2015 roku 
było to 11,5% wydatków ogółem), 

▪ Transport i łączność – Dział 600 – 137,1 mln zł, tj. 15,3% wydatków ogółem (w 2015 roku było  
to 10,6% wydatków ogółem), 

▪ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 63,3 mln zł, tj. 7,1% wydatków ogółem  
(w 2015 roku było to 7,3% wydatków ogółem). 

Należy podkreślić, że kolejny już rok przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie 
pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie miasta. Dofinansowanie ze środków 
własnych budżetu miasta do wydatków oświatowych wyniosło w ubiegłym roku ponad 110 mln zł;  

jest to oczywiście różnica pomiędzy subwencją oświatową 203,3 mln zł wraz z dochodami oświatowymi  
w wysokości 25,1 mln zł a wydatkami na oświatę w działach 801 i 854, jak powiedziałem w łącznej 
wysokości 338,7 mln zł. Dopłata Miasta do oświaty jest wyższa w porównaniu do roku 2015 o prawie  
11 mln zł. Spowodowane to jest między innymi: 

▪ zwiększeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych w związku z nowymi regulacjami prawnymi  
w sprawie warunków jakie musimy zorganizować w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad 
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie, a także zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym oraz zwiększeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych  
w oddziałach świetlic szkolnych w celu zapewnienia opieki dzieciom młodszym zgodnie z wnioskami 
rodziców, 

▪ następnie te wydatki były zwiększone z powodu uruchomienia dodatkowych 10 oddziałów 
przedszkolnych, poprzez przystosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, a także zatrudnienia 
kadry pedagogicznej i obsługi tych oddziałów, 
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▪ a także wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, który 
spowodowany jest wzrostem liczby uczniów dotowanych, o 356 uczniów; największe koszty generują 
dotacje dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju dziecka – liczba tych dzieci wzrosła o 275 w stosunku do poprzednich okresów.  

Należy również przypomnieć, że Miasto od 2005 roku realizuje obowiązek wpłaty do budżetu państwa,  
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, tzw. podatku (…) „janosikowego”. Jest to coroczne 
spore obciążenie dla naszego budżetu miasta. W 2016 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa z tej 
okazji 7,9 mln zł.  

W ubiegłym roku na zadania remontowe, podobnie jak w poprzednich latach, wydatkowaliśmy 14,6 mln zł, 
z tego największe kwoty przeznaczono na remonty dróg (5,8 [mln zł]) oraz na remonty w szkołach  
i placówkach [oświatowych] (5,4 mln zł). 

Środki na remonty wydatkowały również samorządowe zakłady budżetowe. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 12,6 mln zł (głównie ze środków własnych) na remonty w budynkach 

komunalnych, na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także na remonty 
pustostanów, w wyniku których uzyskaliśmy w ubiegłym roku 174 lokale mieszkalne. Miejski Zakład 
Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,2 mln zł. 

Na obsługę długu Miasta w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 3,7 mln zł, tj. o 1,3 mln zł mniej niż w roku 
2015. Wydatki na obsługę długu są niższe od planowanych, co związane było głównie z brakiem 
konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz kredytu w rachunku bieżącym.  

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 121,0 mln zł, czyli 64,7% planu. Należy jednak podkreślić, 
że niewykonanie inwestycji na kwotę około 66 mln zł wynika głównie z przyczyn obiektywnych, co jest 
związane przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach niektórych 
zadań, między innymi takich jak:  

▪ „Rozbudowa – jak już mówiłem – odcinka drogi wojewódzkiej 942”, w tym środki z Unii Europejskiej 
32,6 mln zł. Ja już to mówiłem, ale jeszcze raz przypomnę, że my, kiedy mamy podpisaną umowę  
z Marszałkiem, musimy do budżetu natychmiast to włożyć, mimo że nawet w planie to nie jest  
w danym roku do wykonania. Jesteśmy zobowiązani od razu do budżetu miasta te kwoty (…) 
zaanektować i później wygląda to tak, jak wygląda, że nierozpoczęta jest jeszcze inwestycja,  
bo nie mogła być rozpoczęta z różnych względów, i w związku z tym wykonanie wygląda, że jest 
niskie. W ramach zadania – tego, o którym mówię – przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe 
dotyczące rozbudowy ul. Międzyrzeckiej i rozbudowy ul. Cieszyńskiej. W grudniu 2016 roku zawarto 
umowę z Wykonawcą robót ul. Międzyrzeckiej, a z uwagi na trwające ciągle postępowania sądowe 
dotyczące rozbudowy ulicy Cieszyńskiej, jest to powiedzmy zadanie na razie wstrzymane. Oczekujemy 
na rozstrzygnięcia sądowe; niestety nie mamy u żadnego wpływu na te działania tutaj w sądach. 
Ponadto w związku z faktem, że w dniu 7 września ubiegłego roku podpisaliśmy umowę  
na dofinansowanie projektu, wprowadzono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
do budżetu miasta, co jeszcze zwiększyło poziom niewykorzystanych środków na tym zadaniu. Przecież 
wiadomo, że jak 7 września podpisaliśmy umowę, to nie mogliśmy w ogóle nic wydatkować,  
bo przecież cała procedura przetargowa jest zadania, a już wchodzi do budżetu miasta (…). 

▪ (…) Następny temat to (…) „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 6,3 mln zł. W związku z dwukrotnym odwołaniem się oferenta  
do Krajowej Izby Odwoławczej (…) rozstrzygnięcie przetargu nie było możliwe w zeszłym roku i w tym 
roku na razie również nie możemy tej inwestycji jeszcze wykonać. 

▪ Następnie „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego” – 4,4 mln zł nie wykonaliśmy (z budżetu 
miasta miało być 0,8 [mln zł], z budżetu Unii 3,6 mln zł); dotyczy to tego elementu, który wykonuje 
Miejski Zarząd Dróg. I tutaj jest znowu podobna sprawa, kolejny raz wydłuża się procedura 
zamówienia publicznego na wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Kolejne 
odwołania są do Krajowej Izby Odwoławczej oferentów. Nie mamy żadnego wpływu  
na to. Nie wykonaliśmy w zeszłym roku i nie wiem jak będzie w tym roku, bo walczą ambitnie między 
sobą oferenci.  

▪ Następnie (…) jeszcze „resztówka” jest ze Stadionu Miejskiego – 2,3 mln zł. Zadanie zostało 
przesunięte do realizacji w tym roku. Zostało do wykonania dodatkowe wygrodzenie sektora kibiców 
oraz (…) przez to zabezpieczenie bezpieczeństwa imprez masowych. A także do zrealizowania (…)  
w tym roku została budowa drogi i parkingu od ul. Broniewskiego, jak również wstrzymaliśmy zapłaty 
pewne za Stadion: do wykonania, poprawy usterek – to również było niewykonanie. 

Opis wszystkich tych niezrealizowanych inwestycji został omówiony w przedłożonym Radzie Miejskiej 
sprawozdaniu. Pomimo braku pełnego wykorzystania środków, planowanych na niektóre inwestycje, 
Miasto nie zamierza odstępować od ich realizacji i dokonuje wszelkich starań, aby te zadania mogły być 
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realizowane w bieżącym roku – ale jak powiedziałem, na większość tych rzeczy nie mamy żadnego 
niestety wpływu. 

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku realizowane było wiele ważnych inwestycji – te kilka tylko 
najważniejszych to: 

1) Inwestycje drogowe (to było około 76,4 mln zł), jest to: 

▪ „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego” – 35,1 mln zł (w tym środki Unii Europejskiej 
24,2 [mln zł]), a reszta to są realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny; 

▪ zakończono realizację II etapu zadania „Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową 
mostu” – jest to 5,8 mln zł; 

▪ złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa DK 52 (Krakowska/ 
Żywiecka). W kwietniu br. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie na kwotę 126 mln zł; 

▪ zakończyliśmy „Przebudowę ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem 
Wapieniczanka” – 4,4 mln zł; 

▪ w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych” na kwotę 3,5 mln zł zakończono 
budowę ponad 2-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wokół lotniska oraz biegnącego wzdłuż 
niej chodnika dla pieszych; 

▪ realizowaliśmy „Przebudowę ul. Karpackiej” – 2,6 mln zł; 

▪ następnie realizowaliśmy przebudowę – jest zakończona – „Przebudowa Placu Niemczyka wraz  
z rozbudową ul. Olimpijskiej” – 2,5 mln zł; 

▪ zakończyliśmy zadanie: „Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania 
z ul. Dmowskiego” – 2,2 mln zł; 

▪ z kolei w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa parkingów”, na kwotę 2 mln zł zakończono 
roboty budowlane związane z budową parkingu przy ul. Broniewskiego, przebudowano miejsca 
postojowe również przy parkingu przy Dworcu Głównym PKP, jak również opracowaliśmy koncepcję 
budowy kolejnych parkingów – to są kolejne parkingi, które będą robione; 

▪ zakończyliśmy inwestycję „Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda” (1,9 mln zł); 

▪ w ramach zadania „Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej” za kwotę 1,5 mln zł 
zmodernizowano 9 przystanków autobusowych; 

▪ zakończyliśmy „Rozbudowę skrzyżowania ulicy Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu  
na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej” (1,4 mln zł); 

▪ 1,3 mln zł przeznaczyliśmy na „Rozbudowę ul. Jeździeckiej”;  

▪ w ramach zadania „Przebudowa ulic w rejonie Starówki” przebudowaliśmy odcinki ul. Nad Niprem, 
ul. Frycza Modrzewskiego na kwotę 1,3 mln zł. 

2) Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe wykonaliśmy je na poziomie 9,6 mln zł, w tym między innymi: 

▪ „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” – 2,8 mln zł; 

▪ w ramach zadania „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach” 
wydatkowaliśmy 1,7 mln zł; 

▪ wykonaliśmy „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących  
przy ul. Konopnickiej” – 1,1 mln zł; 

▪ wykonaliśmy „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 25 przy ul. Widok 28” – 0,9 mln zł; 

▪ i „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół przy ul. Filarowej oraz przy ul. Sixta” – 0,8 mln zł. 

3) Jeśli chodzi o inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wydatkowaliśmy 9,2 mln zł; 
między innymi zakończyliśmy realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich  
– II etap” 6,6 mln zł. 

4) Jeśli chodzi o inwestycje związane z kulturą fizyczną, na które wydatkowaliśmy 8,3 mln zł – tj. między 
innymi zadanie wykonane „Kompleks lekkoatletyczny przy ul. Słowackiego” (jest to wariant z 300 m 
bieżnią (…) – tj. 2,5 mln zł), następnie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóski, 
następnie 0,5 mln zł, (…) jeszcze tam były sprawy Stadionu Miejskiego. Tak że to są te wszystkie 
dodatkowe sprawy, które wydatkowaliśmy w sensie gospodarki komunalnej. 

5) W zakresie budownictwa komunalnego wydatkowaliśmy kwotę 3,8 mln zł – między innymi 
zakończyliśmy budowę budynku wielorodzinnego (to 47 mieszkań przy ulicy Jaskrowej 13), a także 
zakończyliśmy roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku 
przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b” (to za 1,1 mln zł). 

6) Następnie inwestycje związane z pomocą społeczną oraz zadaniami związanymi z polityką społeczną  
– 2,3 mln zł. 

7) Inwestycje związane z kulturą, ochroną dziedzictwa narodowego – 1,8 mln zł. 
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8) Inwestycje związane z ochroną zdrowia – 1,6 mln zł, w ramach których zakupiono między innymi 
sprzęt medyczny dla naszego Szpitala Miejskiego. 

I to były te sprawy, jeśli chodzi o te wydatki wszystkie. 

Natomiast wymienione inwestycje to tylko oczywiście część realizowanych w ubiegłym roku zadań. Wiele 
prac, na które planuje się pozyskać środki, m.in. z budżetu Unii Europejskiej, jest w początkowej fazie 
realizacji (tj. oczywiście przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej) w związku z planowanym 
aplikowaniem o środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Wiadomo, że my możemy aplikować 
tylko wtedy, kiedy są ogłaszane nabory poszczególne przez instytucję zarządzającą i wtedy dopiero 
możemy składać wnioski. 

Rok ubiegły był kolejnym rokiem realizacji Budżetu partycypacyjnego, tzw. Obywatelskiego, w ramach 
którego realizowane są liczne mniejsze, ale niektóre bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta 
projekty, zarówno te bieżące, jak i inwestycyjne. Na realizację tych projektów wydatkowaliśmy w zeszłym 
roku prawie 3 mln zł. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków na poziomie prawie 90% planu było optymalne  
w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet 2016 roku został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem 
pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt 
bankowy w wysokości 64 mln zł. Tworząc budżet 2016 trudno było bowiem przewidzieć, jak zostaną 
zrealizowane dochody na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki krajowej przełoży się na sytuację 
finansową naszego Miasta. 

Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 50 mln zł, we wrześniu 
zawarto umowę kredytową z bankiem. Z uwagi jednak na bardzo wysoki stopień realizacji dochodów,  
a także podejmowanie działań mających na celu racjonalne wydatkowanie środków, rok 2016 
zakończyliśmy nadwyżką w wysokości 19,6 mln zł; głównie dzięki temu trzeci rok z rzędu nie było 
konieczności pobrania czy uruchomienia kredytu bankowego.  

Bardzo dobra realizacja dochodów bieżących oraz prowadzenie polityki zmierzającej do ograniczenia tempa 
wzrostu wydatków bieżących, pozwoliły na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie  
118,5 mln zł, czyli o ponad 4 mln zł wyższej niż w roku 2015. Wzrost kwoty nadwyżki oznacza, że w roku 

2016 dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak konieczności uruchamiania kredytu w ubiegłym roku przyczynił się 
również do zmniejszenia kwoty długu Miasta. Zadłużenie Miasta uległo zmniejszeniu z kwoty 154 mln zł  
na koniec 2015 roku do kwoty 118 mln zł na koniec 2016 roku, czyli zmniejszyło się o kolejne 36 mln zł. 
Natomiast od 2012 roku, czyli w przeciągu pięciu lat, dług Miasta zmniejszył się aż o 124 mln zł, czyli mniej 
więcej tyle, ile rocznie wydajemy na inwestycje. Zmniejszenie kwoty długu wraz z utrzymującą się  
na wysokim poziomie nadwyżką operacyjną bardzo korzystnie wpływa na sytuację finansową Miasta, 
szczególnie w świetle nowego okresu programowania funduszy europejskich. Wskaźnik zadłużenia  
na koniec 2016 roku, w relacji do dochodów ogółem za ubiegły rok, wyniósł 13% zmniejszając się tym 
samym od (…) [2012] roku prawie o 2/3. W 2012 roku wskaźnik ten wynosił 33,7% przy obowiązującym 
wtedy maksymalnym progu zadłużenia 60%. Tak więc zadłużenie na koniec 2016 roku stanowi 21,7% tego 
progu. 

Rok 2016 był trzecim już z kolei rokiem, w którym obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia, który 
tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (czyli opłatą kapitału i odsetek) a średnią z sumy nadwyżki 
bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku i mienia z ostatnich trzech lat. Limit maksymalnego 
wskaźnika spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 12,64%, 
natomiast na koniec ubiegłego roku wskaźnik ten został wykonany na poziomie 4,31%, co stanowi 34,1% 
dopuszczalnego wskaźnika; (…) około 1/3 dopuszczalnego wskaźnika. 

Dobry wynik budżetowy za ubiegły rok jest niewątpliwym efektem długoletniej, racjonalnej  
i odpowiedzialnej polityki finansowej Miasta. Ma pozytywny wpływ na jego wiarygodność kredytową, 
stanowi solidną podstawę w zakresie absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej, a przede wszystkim jest potwierdzeniem stabilnych finansów w minionym roku budżetowym.  

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że pomimo iż Miasto prowadzi racjonalną gospodarkę finansową,  
na jego sytuację finansową ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Decyzje administracji rządowej,  
w zakresie przekazywanych samorządom dodatkowych zadań, bez zapewnienia ich finansowania, skutkują 
wzrostem wydatków również w kolejnych latach. 

W dalszym ciągu konieczne więc będzie bieżące monitorowanie dochodów i wydatków oraz takie 
podejmowanie działań, aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia utrzymywały się 
na poziomie tak dobrym jak obecnie.  
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Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało bardzo dobrą kondycję finansową, zwłaszcza  
iż w ramach nowej perspektywy unijnej planuje się realizować bardzo wiele istotnych dla naszego miasta, 
dla rozwoju naszego miasta inwestycji, które wymagać będą znacznego zaangażowania środków z budżetu 
miasta. Ważne jest także, aby Miasto postrzegane było jak dotychczas, jako prężnie rozwijające się, 
atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców miasto, a także jak w poprzednich latach, żeby było wysoko 
oceniane. 

W ubiegłym roku Miasto zajmowało w różnych rankingach wysokie miejsca, tylko kilka podam:  

▪ Trzecie miejsce w rankingu Forbesa „Miasta atrakcyjne dla biznesu” w kategorii miast  
od 150 do 300 tysięcy [mieszkańców] (Forbes, wrzesień 2016). 

▪ Trzecie miejsce wśród polskich miast w Rankingu Miast Zrównoważonego Rozwoju Europolis  
(tj. 3 czerwiec) – przygotowany przez serwis internetowy na zlecenie Polskiej Fundacji im. Schumana  
i Fundacji Konrada Adenauera. Trzeba powiedzieć, że w tym właśnie rankingu autorzy podkreślili,  
że właśnie w Bielsku-Białej warunki życia i stan środowiska należą do najlepszych w Polsce. 

▪ Dziesiąte miejsce w rankingu wiodącym – Ranking Rzeczpospolitej Samorządów za ubiegły rok  
(19 lipca 2016 rok) oraz dwunaste miejsce w Rankingu Innowacyjne Miasta na Prawach Powiatu. 

▪ Dwunasta pozycja w Rankingu Aktywności Społecznej w klasyfikacji miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców – przez Wspólnotę organizowany. 

▪ I czternaste miejsce w Rankingu Wspólnoty „Bogactwo Samorządów”. 

Ponadto Urząd Miejski w Bielsku-Białej został laureatem XXII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości  
w kategorii organizacja publiczna samorządowa, przyznawanej corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. 
Polska Nagroda Jakości jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych organizacjom  
za wprowadzanie skutecznych i nowoczesnych metod zarządzania przez jakość (tzw. TQM). Również 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało specjalne wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej za promowanie międzynarodowych standardów jakości. 

Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2016 rok. 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, przekazane zostało 
również Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego. 

Sprawozdanie finansowe sporządzane za rok obrotowy, tzn. za rok obrotowy od 1 stycznia roku  
do 31 grudnia, wykazało następujące wielkości: 

▪ bilans z wykonania budżetu miasta – po stronie aktywów i pasywów zamykał się sumą bilansową  
w kwocie 34,9 mln zł,  

▪ łączny bilans jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – po stronie aktywów i pasywów 
wykazał sumę 2,1 mld zł, 

▪ łączny rachunek zysków i strat jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – wykazuje zysk 
netto w wysokości 211,6 mln zł, 

▪ łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – wykazuje 
zmniejszenie funduszu jednostki o kwotę 9,7 mln zł. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przekazuje rzetelny i jasny 
obraz sytuacji majątkowej i finansowej miasta Bielska-Białej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jego 
wynik finansowy za rok obrotowy 2016. W opinii wskazane jest, że sprawozdanie zostało sporządzone 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, rozporządzenia i przyjętymi 
zasadami, czyli polityką rachunkowości oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Miasto przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Bielska-Białej. 

Ponadto, poza sprawozdaniem finansowym, miasto Bielsko-Biała corocznie do końca czerwca sporządza 
bilans skonsolidowany obejmujący – oprócz danych zawartych w bilansie jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – również bilanse miejskich instytucji 
kultury, Beskidzkiego (…) Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego oraz spółek kapitałowych, w których 
Miasto posiada udziały. Szacuje się, że za ubiegły rok bilans zamknie się sumą ponad 3 mld zł. 
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Podsumowując wykonanie budżetu za rok ubiegły, należy ocenić miniony rok bardzo pozytywnie,  
że był to rok dla naszego Miasta bardzo dobry pod każdym praktycznie względem, mimo wielu różnorakich 
kłopotów, trudności i problemów, przeważnie zewnętrznych. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie w przedłożonej formie 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

Dziękuję bardzo za uwagę.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Panią Radną Katarzynę 
Balicką.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielska-Białej przeprowadziła procedurę oceny wykonania budżetu 
miasta za rok 2016. Komisja w trakcie swoich prac korzystała ze: 
 sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok – przedłożonego przez Prezydenta Miasta  

w ustawowym terminie,  
 informacji o stanie mienia komunalnego gminy Bielska-Białej oraz miasta Bielska-Białej na prawach 

powiatu, sporządzonego na 31 grudnia 2016 roku,  
 sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta – przedłożonego przez 

Prezydenta Miasta w ustawowym terminie,  
 opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zawartej w uchwale Nr 4200/I/70/2017 z dnia 

10 kwietnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2016 roku,  

 wyjaśnień Skarbnika Miasta udzielonych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w dniach 25 kwietnia 
oraz 23 maja br.  

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi materiałami i dokumentami oraz po przeprowadzeniu dyskusji  
z udziałem Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna przyjęła w głosowaniu wniosek o udzielenie absolutorium 
[dla] Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 o następującej treści: 

«Wniosek nr 2/2017/R Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2017 roku. Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej Bielska-Białej po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także informacji  
o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta 

Bielska-Białej za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Niniejszy wniosek został 
przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu  
23 maja br. Szczegółowe uzasadnienie udzielenia absolutorium stanowi załącznik do niniejszego wniosku 
Komisji Rewizyjnej.» 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 

A teraz o wystąpienie poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
Pana Radnego Romana Matyję. 

Bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący Panie Prezydencie,  

Komisja Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego odbyła spotkanie w dniu 22 maja 2017 roku, na którym  
to spotkaniu omówiliśmy sprawozdanie z budżetu za 2016 rok. Pozwolę sobie podać tylko kilka elementów, 
które już tutaj zresztą Pan Prezydent wymienił – to są takie jakby dane makroekonomiczne,  
dla przybliżenia stanu finansów naszego Miasta. 

Otóż dochody ogółem to 914 mln, ich stopień realizacji 97%.  

Szczególne znaczenie mają dobrze wykonane dochody własne – a to jest kwota 554 mln zł.  

Subwencje i dotacje jak zwykle co roku realizowane są przez państwo w stu procentach. 

Środki unijne – tutaj można mieć trochę wątpliwości – niecałe 15 mln zł. 

Dochody bieżące – i tutaj [to] ma bardzo duże znaczenie – to są jakby dochody, które stanowią o kosztach 
bieżących naszego Miasta. To jest 892 mln zł i zostały wykonane w 103%, na co szczególnie miały wpływ 
przede wszystkim dochody w podatkach i dochody i udziały w podatkach, szczególnie PIT i CIT – można 
tutaj powiedzieć brylowały – mamy więcej o 16 mln w PIT w porównaniu z tamtym rokiem i 6 mln w CIT. 
To się nie zdarzało, bo to stanowi 36% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Dochody majątkowe: 22 mln zł i stopień realizacji 28%, przy czym to jest realizacja po zmianach, 
natomiast plan pierwotny to było 8 mln zł. 

Dochody z tytułu środków unijnych: 11 mln zł i tutaj to jest 17% po zmianach oczywiście. Przed zmianami 
na początku roku nie planowaliśmy dochodów z tego tytułu. 

Wydatki ogółem 895 mln zł, czyli niecałe 19% – stopień realizacji.  

Znaczenie duże mają tutaj wydatki bieżące. I wydatki bieżące to 774 mln zł i realizacja 95%, co (…) 
świadczy o żelaznej dyscyplinie wydatkowej, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. 

Wynagrodzenia: tutaj to jest kwota 331 mln zł – to jest realizacja w stopniu 99%. 

Należy zwrócić uwagę szczególnie na zmniejszające się koszty zadłużenia (…) i to za tym idzie obsługa 
długu. To jest kwota 3,7 mln zł; w poprzednim roku 7,5, a jeszcze w poprzednim 10.  

Wydatki majątkowe: 121 mln zł, stopień realizacji 65% – po zmianach oczywiście. Po zmianach 
planowaliśmy wydać 187, plan pierwotny 112. 

Bilans budżetu tak wykonanego to 19,6 mln zł nadwyżki. To (…) czwarty rok realizowanej nadwyżki 
budżetowej. 

Kwota długu w związku z tak zrealizowanym budżetem na koniec roku: niecałe 119 mln zł, co stanowi 
13% w skali dochodu naszego Miasta. 

Tyle tytułem takich danych. Natomiast jeżeli chodzi o podejście już takie jakby globalne, to można 
zauważyć, że dochody bieżące i wydatki (…) realizacja jest w stopniu bardzo zadowalającym. Natomiast, 
jeżeli chodzi o wydatki i dochody z tytułu majątkowych to tutaj, jak Pan Prezydent powiedział, z różnych 
przyczyn nie zostały zrealizowane i ich stopień realizacji jest (…) słaby.  

Komisja po przeprowadzonej dyskusji, po wyjaśnieniach Pana Prezydenta przeprowadziła głosowanie  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Głosowanie: 8 Radnych było 
„za”, „wytrzymało się” 3 Radnych.  

  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXXI/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 

Strona 26 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Zaopiniowanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej wraz z opinią biegłego rewidenta i tutaj 
głosowanie: 8 Radnych „za”, „wstrzymało się” 4 Radnych.  

Komisja również zapoznała się ze stanem mienia komunalnego. Na tym Komisja zakończyła swoje 
posiedzenie.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

Przechodzimy do wystąpień Klubowych. 

Bardzo proszę na początku, w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Klubu  
Pan Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.”.  

 
Przewodniczący Kluby Radnych Prawo i Sprawiedliwość Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, postaram się w skrótowej formie przedstawić ogólną analizę wykonania budżetu  
za 2016 rok miasta Bielska-Białej. 

Dochody ogółem wykonane 914 mln zł, co stanowi 97% (…) realizacji. Dochody własne 545, z czego 
subwencja ogólna 209 mln zł. Dotacje celowe 144, środki unijne 14,6 mln zł. Podatki i opłaty wyniosły  
209 mln zł ponad – 103% wykonania, a udziały w podatkach 263 mln – prawie 104% planu. Dochody  

te wynikają z dobrej koniunktury gospodarczej państwa, spadku bezrobocia oraz pracy jak zawsze 
aktywnych bielskich przedsiębiorców. 

Nastąpił znaczny wzrost dotacji państwa. Dotyczy to wprowadzenia programu „Rodzina [500] plus”;  
to kwota ponad 64 mln zł. Dochody z subwencji jak zwykle zostały zrealizowane w pełni. Dochody 
majątkowe wyniosły 22 mln zł i stanowiły zaledwie 28% planowanych w budżecie po zmianach. Środki 
unijne przeznaczone na inwestycje to tylko 11 mln zł, czyli niecałe 17% planu.  

Jak widać, pomimo wielokrotnych zmian uchwał budżetowych – na każdej sesji Rady Miejskiej Panie 
Prezydencie to robimy – często również zmian realizowanych w trybach zmuszających Radnych  
do obradowania nad drugimi wersjami uchwał budżetowych, zgłaszanych w ostatniej chwili, dochody 
inwestycyjne zupełnie rozminęły się z planem. Wydatki ogółem wyniosły prawie 895 mln zł, co stanowi 
89,5% planu, co stanowi najsłabszy wynik od wielu lat. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 
120 mln zł, to znaczy tylko 64,7% po zmianach. Kwota 66 mln zł była związana z niewykonaniem takiej 
inwestycji, m.in. jak: rozbudowa drogi wojewódzkiej 942 (nie wykorzystano ponad 40 mln zł), budowa 
Beskidzkiego Centrum Onkologicznego (ponad 6 mln zł), rozwój zrównoważonego transportu (też ponad 
4 mln zł). 

Podsumowując sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu za 2016 rok, należy stwierdzić, że zarówno 
wydatki, jak i dochody bieżące można uznać za w miarę poprawne, jednak dochody i wydatki majątkowe 
zupełnie rozjechały się. Pomimo wielokrotnych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym ta realizacja jest 
najsłabsza od wielu lat. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może głosować za tak 
zrealizowanym budżetem miasta Bielsko-Biała.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Bardzo proszę w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej Przewodniczący Krzysztof Jazowy. 

Bardzo proszę.”. 

  
Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, Szanowny Panie Prezydencie, 

po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu przez Radnych Platformy Obywatelskiej budżetu  

za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziliśmy, że budżet 
został wykonany prawidłowo, co przedstawiają cyfry i wskaźniki. 

Dochody wyniosły 914 mln zł, wydatki 894 – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła na koniec 
roku 19,6 mln zł. 

Faktem jest, że Miasto nie tylko nie zaciągnęło ani złotówki nowego kredytu, to spłaciło 36 mln zł 
obecnych kredytów i pożyczek, dzięki czemu zadłużenie Miasta, które wynosiło na koniec 2015 roku 
154 mln, spadło do 118 mln zł na koniec 2016 roku. Wskaźnik zadłużenia dla naszego Miasta na koniec 
2016 roku wyniósł 4,31%.  

Trzeba przyznać, że jest to kolejny świetnie wykonany budżet na przestrzeni ostatnich lat, tym samym 
miasto Bielsko-Biała wypada znakomicie na tle innych miast. Dzięki temu, że przez lata Miasto wydawało 
rozsądnie pieniądze i nie zadłużało się do maksymalnej wysokości wskaźników, w obecnej perspektywie 
środków unijnych będziemy mogli z nich korzystać na dużo wyższą skalę niż inne miasta, co zapewni 
dalszy dynamiczny rozwój naszego Miasta. 

W związku z powyższym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium za 2016 rok Panu Prezydentowi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

 „Bardzo dziękuję. 

A teraz w imieniu Klubu Wyborców Jacka Krywulta – bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta Adam Ruśniak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo, 

stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej i zaopiniowania wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016. 

Zaplanowanie i wykonanie budżetu za rok 2016 należy uznać za prawidłowe. Zmiany i korekty realizowane  
w trakcie roku determinowane były sytuacją otoczenia i czynnikami niemożliwymi do przewidzenia  
na etapie jego planowania, jeszcze w roku 2015. Realizacja zadań bieżących oraz większość 
zaplanowanych inwestycji i zamierzeń przebiegała zgodnie z planem. Pełne wykonanie wydatków 
majątkowych nie było możliwe z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne, na które gmina nie miała wpływu. 
Oczywiście mowa tu głównie o braku możliwości wykorzystania zaplanowanych środków na zadanie 
przebudowy ulicy Cieszyńskiej czy też dostarczenia autobusów dla MZK.  

Pierwsze z wymienionych nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową 
oraz uchylenie przez WSA w Gliwicach decyzji środowiskowej dla rozbudowy ulicy Cieszyńskiej, a także  
w związku z postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa wstrzymującym rygor natychmiastowej 
wykonalności tej inwestycji. 
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Drugie natomiast zostało wykonane jeszcze w grudniu 2016 roku, lecz ze względu na przedłużające się 
procedury zamówienia publicznego, na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie działania  
w ruchu ulicznym w systemie ITS, refundacja poniesionych nakładów ma miejsce w tym roku.  

Powyższe okoliczności nie wpływają jednak na całościową ocenę realizacji budżetu. Podkreślenia wymaga 
również fakt, że wartość zadłużenia naszego Miasta w stosunku do roku 2015 uległa obniżeniu o ponad 
35 mln zł, co było efektem braku konieczności zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego. 
Powyższe bezpośrednio wpłynęło na wartość wskaźnika obsługi zadłużenia, który w naszym mieście 
wyniósł jedynie 4,31% (maksymalny próg wynosi 12,64); wskaźnik ten nie przekroczył nawet 35% 
wskaźnika dopuszczalnego, co na tle innych miast jest wynikiem można powiedzieć bezkonkurencyjnym. 

Uwzględniając powyższe, jak również fakt, iż budżet 2016 uzyskał pozytywną opinię RIO, a także Komisji 
Rewizyjnej, Radni zrzeszeni w Klubie Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie opiniują 
wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016 i będą głosowali za udzieleniem absolutorium 
Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Krywultowi.  

Bardzo dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz w imieniu swoim Pani Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

W imieniu swoim i Stowarzyszenia Niezależni.BB pozwolę sobie przedstawić stanowisko Stowarzyszenia  
w kwestii wykonania budżetu, a tym samym udzielenia absolutorium Panu Prezydentowi.  

Zacznę dobrze. Na plus można ocenić wykonanie dochodów, które jest znacząco wyższe od planowanego, 
aż o 16%. Powstaje jednak pytanie, czy to kwestia dobrej polityki finansowej Miasta czy może złego 
wstępnego planowania. Różnice dotyczą bowiem nie tylko udziału w podatkach CIT i PIT – te są zależne  
od państwa – lecz także opłat za trwały zarząd, za użytkowanie wieczyste i inne pozycje w kategorii 
dochodów własnych. Najbardziej prawdopodobne, że dochody w projekcie budżetu są świadomie 
zaniżane, gdyż ich nadwykonanie w ciągu roku budżetowego powoduje jeszcze większą dowolność  
w kształtowaniu budżetu przez organ wykonawczy, właściwie poza uchwalonym przez Radę planem 
budżetowym.  

Ilustracją tej – pozwolę sobie taki cytat tutaj zastosować – «nieznośnej lekkości w polityce finansowej 
Miasta» jest liczba i skala dokonanych w trakcie roku poprawek i przesunięcie, o czym była już tu dzisiaj 
mowa. W trakcie roku uchwalono 10 uchwał zmieniających budżet i 43 zarządzenia, co daje razem  
53 decyzje, czyli średnio ponad 4 w miesiącu. To dużo. Pojawia się zatem pytanie, czy nie chodzi o ręczne 
sterowanie budżetem w trakcie roku przez Pana Prezydenta w kontekście tych 43 zarządzeń – jakby  

nie było poza bieżącą kontrolą Rady. Nie chodzi tu o małe przesunięcia; to per saldo 8,5% dochodów  
i prawie 12% wydatków budżetu zmienionych przez Radę oraz ponad 8,5% przez zarządzenia Prezydenta, 
do tego dochodzą wolne środki z nadwyżek dochodów – daje to bardzo duże swobody decyzji. Końcowy 
efekt tego mieszania i tak jest mizerny.  

Pomimo tylu korekt ciągle są duże rozbieżności między planem, planem po zmianach i wykonaniem.  
Na przykład rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego: wykonanie na poziomie 46% planu, a to 4,3 mln zł. Tłumaczenie, że kredyt nie został 
ostatecznie zaciągnięty jest dość słabe. Przecież to było wiadomo od dawna. Tak jest też w innych 
działach. W dziale „Transport i łączność” wykonanie planu już po zmianach wynosi zaledwie 71,7,  
w „Gospodarce mieszkaniowej” 71,15 planu po zmianach, „Ochrona zdrowia” 67,5 planu po zmianach,  
w „Kulturze fizycznej” 85,9. Ogółem wydatki budżetu zrealizowano w niespełna 90%, trudno być z tego 
zadowolonym. Pokazuje to kolejny raz poważną słabość obecnych władz, wbrew propagandzie, i trzeba 
zwrócić uwagę, że kuleje w mieście polityka inwestycyjna – ten rok też nie jest dobry pod tym względem.  
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Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach w trakcie roku budżetowego, wynosi zaledwie 64,7%. 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 79% i po raz pierwszy od wielu lat nastąpił 
znaczący spadek inwestycji w stosunku do roku ubiegłego. Symbolem tej inwestycyjnej niemocy jest 
rezygnacja z budowy szaletów. Właściwie nie wiadomo, czy się tym martwić czy nie, czy kwestia 
niezrealizowania tej inwestycji i niewybudowania żadnego z dwóch zaplanowanych szaletów jest dobra, 
czy może raczej cieszyć się, że nie wydano publicznych pieniędzy na te nienaturalnie drogie przybytki. 
Szalety to tylko jednak drobiazg.  

Najważniejszą przyczyną tego inwestycyjnego regresu w ubiegłym roku jest nieudolność przy realizacji 
przebudowy drogi nr 942, czyli ulicy Cieszyńskiej. W omawianym okresie stan wykonania tej inwestycji 
wyniósł 3,12% i trzeba to jeszcze raz przypomnieć, wstrzymanie tej inwestycji nastąpiło nie z powodu 
działań jakichś sił nieczystych, lecz z powodu uchylenia przez sąd wadliwej decyzji administracyjnej, 
wydanej przez nasz Urząd z upoważnienia Pana Prezydenta. Trudno nie uwzględnić tego faktu przy ocenie 
sprawozdania, bo ten błąd zaważył na całej strukturze wykonania budżetu.  

Kolejny rok obserwujemy też spadek ilości sprzedanych biletów MZK. To właściwie nie powinno dziwić,  
bo komunikacja publiczna jest już od lat traktowana w Bielsku-Białej po macoszemu. Marginalizacja  
i zarządzanie powoduje, że MZK jest coraz (…) mniej konkurencyjne w stosunku do hołubionego 
indywidualnego transportu samochodowego. Efekt: spadek o 0,5 mln ilości sprzedanych biletów  
w stosunku do i tak kiepskiego roku ubiegłego. Jeśli nie podejmiemy pilnych i radykalnych działań 
naprawczych, to w tym tempie MZK sprzeda swój ostatni bilet za 10, 12 lat. Opowieści o tym, że bielski 
MZK to krajowa czołówka to bajki – tak mogą mówić tylko ludzie, którzy nie wiedzą jak wygląda 
komunikacja miejska w nowocześnie zarządzanych miastach.  

Uczciwie trzeba dostrzec też pozytywy. Wzrosły dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie 
wieczyste. Oznacza to rozsądną gospodarkę zasobem gminnych nieruchomości. Gmina nie pozbywa się 
prawa własności do nieruchomości ani wpływu na to, w jaki sposób i w jakim okresie nieruchomości będą 
wykorzystywane. To dobra wiadomości. Zła jest taka, że proponowane przez Rząd (…) przekształcenie 
użytkowania wieczystego w prawo własności, w perspektywie pozbawia samorządy dochodów z tego 
tytułu i jednego z nielicznych pozostałych im narzędzi polityki finansowej i inwestycyjnej. 

Główne zarzuty wobec wykonania zeszłorocznego budżetu są dwa. Po pierwsze, budżet wykonany tylko  
w niewielkim stopniu przypomina budżet uchwalony przez Radę; w trakcie roku budżetowego dokonano 

kilkudziesięciu zmian – rodzi to zasadnicze pytanie o jakość prognozowania dochodów i planowania 
wydatków. Oczywiście odchylenia od planu mogą być – i to jest normalne – ale nie w takiej ilości i skali. 

I po drugie, wykonanie budżetu nawet w stosunku do planu po tych licznych zmianach było w ubiegłym 
roku w wielu działach wyjątkowo niskie. Szczególnie niepokoi niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, 
w naszej ocenie zawinione nie przez czynniki zewnętrzne, lecz przez nieudolność organu wykonawczego 
Miasta. Budżet, który Radni uchwalili nie został wykonany w sposób choćby zadowalający i w takiej 
sytuacji nie mogę zagłosować za absolutorium dla Pana Prezydenta. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie – bardzo proszę – chce Pan zabrać głos.”. 

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

„Ja bardzo krótko. 

Nie będę polemizował, bo do dwóch wystąpień oczywiście się tylko ustosunkuję w kilku zdaniach  
– Pana Przewodniczącego Drabka i Pani Radnej Zarębskiej. 

Mogę tylko powiedzieć, że jest to wykazywanie ogromnie złej woli. Takie przedstawienie sprawy to jest zła 
wola albo, czego nie chciałbym (…) mówić, ale to odporność na wiedzę chyba (…) duża; bo jeśli się 
tłumaczy dziesięć razy, że jeśli we wrześniu podpisano umowę z Marszałkiem i musimy to do budżetu dać 
– 200 mln zł – i niewykonalne są inwestycje, to się mówi, że w związku z tym tragicznie wyglądają, 
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rozjechały się inwestycje między tym co się planowało a co się wykonało. To jest odporność na wiedzę,  
bo tłumaczę po raz kolejny, że jeśli umowa z Marszałkiem jest na środki unijne, to musimy natychmiast 
wprowadzić do budżetu. I to również dotyczy tego tematu (…) – to mówił Pan Przewodniczący i Pani 
Radna Zarębska – że tylokrotnie zmieniany budżet; bo to jest obowiązek ustawowy, że jeśli dostajemy  
od Wojewody pieniądze, jeśli dostaniemy od Marszałka umowę, to musimy natychmiast zmienić budżet.  
To nie, że prezydent coś sobie wymyślił i nagle zmienia budżet albo na Radę daje. Nie wiem, to jest 
odporność na wiedzę chyba wielka – u Państwa jest tylko – że nie znacie podstawowych reguł jak działa, 
funkcjonuje budżet miasta po prostu. Nie ma co tu tłumaczyć, bo to (…) ileś lat można tłumaczyć (…). 
Jeśli się podpisuje we wrześniu umowę na 200 mln zł, kiedy nawet się nie rozpocznie przetargu  
(nie można przetargu nawet rozpocząć) albo jeśli się tłumaczy, że ITS rok trwa przetarg i dalej nie można 
go zakończyć, bo są odwołania – to, to jest wina prezydenta, to jest wina Urzędu? Proszę Państwa, 
naprawdę nie ma co komentować. (…) Jest to wykazywanie ogromnie złej woli.  

Natomiast nie chcecie Państwo się patrzeć do budżetu w stosunku do budżetu, który był uchwalony  
w grudniu, że wszystkie wskaźniki są ogromnie przekroczone – to tego już nie widzicie Państwo. Tego już 
nie widzicie po prostu, tylko widzicie to, że we wrześniu podpisano umowę z Marszałkiem i jest w związku 
z tym niewykonany budżet. Mogę tylko gratulować (…) takiej uczciwości, obiektywizmu i znajomości jak 
się budżet miasta tworzy. Tylko tyle, nic więcej nie będę mówił. Bo to, że zmiany są, trzeba wystąpić 
będzie, Panie Przewodniczący, chyba do Marszałka, że nie będziemy do budżetu robić zmian,  
jak Marszałek będzie dawał pieniądze. To powiemy, że «nie, że u nas Rada uważa, że zmian nie należy  
w budżecie robić w ciągu roku» i tych pieniędzy nie będziemy przyjmować. Tak to wygląda powiedzmy  
z wypowiedzi Pana Przewodniczącego Drabka i Pani Radnej Zarębskiej. Przykre to jest po prostu (…). 
Słuchając Was, jakby ktoś nie widział wyników i tego miasta, to jakby słuchał Państwa dwóch wypowiedzi, 
powiedziałby «to Miasto jest w upadku, już degrengolada zupełna nastąpiła, tragedia w tym Mieście, 
trzeba się szybko wobec tego z tego Miasta wyprowadzać.» Tak wygląda z Państwa wypowiedzi, tylko 
pogratulować uczciwości, obiektywizmu.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, jak zwykle z wrodzoną taką jakby umiejętnością odpowiedzi, Pan Prezydent nam 
odpowiedział na stwierdzenia, które nie padły – przynajmniej w mojej wypowiedzi nie padło nic o tragedii  
i tego typu rzeczach. Jednak Panie Prezydencie trzeba pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie to, co Pan 

mówił jeszcze w roku ubiegłym, że «uchwalany budżet jest tylko prowizorium». I do tego się odnosimy,  
że ten budżet faktycznie jest przygotowywany prowizorycznie, potem w ciągu roku wielokrotnie zmieniany.  
I proszę zapamiętać, że Radni Prawa i Sprawiedliwości w ciągu roku wspierają Pana Prezydenta, popierają 
częściowo te zmiany po to, żeby ten budżet mógłby funkcjonować na bieżąco i (…) w Bielsku-Białej 
żebyśmy mogli pewne rzeczy realizować. I proszę nie zapominać, że w ciągu roku nie utrudniamy Panu 
pracy, tylko staramy się pracować tak, żeby realizować zadania, które są możliwe. Ale to jest głosowanie, 
które wskazuje, podsumowuje działalność całego roku i tutaj ewidentnie, pomimo tych zmian, pomimo 
tego całorocznego wsparcia, wykonanie było słabe. 

Dziękuję bardzo.”.  

 
  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXXI/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 

Strona 31 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ja tylko informacyjne chciałem dodać, że przeanalizowałem tę sytuację i praktycznie we wszystkich 
miastach, co sesje zmiany budżetu są naturalne. To już nie ma tutaj co więcej tłumaczyć.  

Ale wobec zakończonej dyskusji, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Przed nami dwa 
głosowania, co do których dyskusja już się odbyła.  

Pierwsze, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2016 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta z wykonania budżetu na rok 2016. 

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

Informuję, że uchwała została przyjęta.”. 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta 
Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2016. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Szanowni Państwo informuję zatem oficjalnie, że Pan Prezydent Jacek Krywult otrzymał absolutorium  
z wykonania budżetu za 2016 rok.  

Gratuluję Panie Prezydencie.”. 

 
Oklaski. 

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

„A teraz, żeby wszystkim tradycjom związanym z absolutorium stało się zadość, ogłaszam półgodzinną 

przerwę…”. 

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

„Przepraszam…”. 

 
  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXXI/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 

Strona 32 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„A przepraszam bardzo, bo tutaj nie zauważyłem, że Pan Prezydent jeszcze przed przerwą chciał zabrać 
głos.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja krótko bardzo.  

Chciałem podziękować obydwu Klubom, natomiast chciałem powiedzieć, że – do Pana Przewodniczącego 
Drabka w tej chwili się zwracam – że jest nadużyciem z Pana strony pisanie różnych pism, mówienie  

o odpolitycznieniu samorządu, kiedy Pan jest tym głównym elementem, który pokazuje, że samorząd jest  
w Bielsku-Białej z powodu Pana i Pańskiego Klubu upolityczniony, że Wasze głosowania nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością, nie mają nic z ekonomią wspólnego i mają tylko ze złą wolą. 

I pisanie później w Pana pismach, że Pan chce odpolitycznić, żeby nie upolityczniać samorządu, jest krótko 
mówiąc nadużyciem. I w związku z tym takie jest moje zdanie i nie będę z Panem polemizował, bo to nic 
nie daje. Kolejny rok pokazujecie złą wolę (…) i brak kompetencji po prostu, bo trzeba się trochę  
na ekonomii znać.  

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Niemniej Panu Przewodniczącemu przysługuje prawo ad vocem. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, 

pismo, które do Pana Prezydenta wystosowałem to nie ja rozpocząłem tą dyskusję, tylko Pan 
Przewodniczący Jarosław Klimaszewski. Trudno nie było się odnieść do stawianych tam tez. Niestety 
dopiero w dniu wczorajszym otrzymałem od Pana Prezydenta i od Pana Przewodniczącego odpowiedź,  
w których nie uzyskałem odpowiedzi. W tych pismach jest dosyć sporo takich nieprawd czy też 
manipulacji. Zakładam, że one nie wynikają ze złej woli Panów, którzy przygotowywali te pisma, jednak 
jakby może z niezbyt dokładnego zapoznania się z pismem, które przekazałem do Pana Prezydenta,  
czy też może nieprzysłuchania się dyskusji na ubiegłej sesji Pana Przewodniczącego. Więc do tego tematu 

pozwolę się odnieść na piśmie, na spokojnie, żebyśmy tego tematu nie przyciągali. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie... 

Czy Pan Prezydent chciał zabrać głos?”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, bo jeszcze raz…”. 

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

„Tylko odbiegamy od tematu troszeczkę.”. 

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

„Chciałem podkreślić (…) i prosić bardzo, żeby Pan Przewodniczący Drabek nie wmanewrowywał mnie  
w żadne polityczne awantury, które wszczyna po prostu. Ja nie wszcząłem i ja do Pana pisma  
nie napisałem żadnego, natomiast Pan do mnie napisał pismo. W związku z tym proszę…”. 

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

„Ja myślę, że…”. 

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

„…naprawdę proszę – przepraszam Panie Przewodniczący, proszę mi dać skończyć…”. 

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

„Proszę bardzo.”. 

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

„…proszę mi w związku z tym nic nie imputować, bo ja do nikogo żadnego pisma nie napisałem, tylko  

do mnie napisano pismo i w coś chce Pan mnie wmanewrować, jak powiedziałem w jakieś sprawy 
polityczne. 

W związku z tym nie będę dalej korespondował na ten temat, bo ja działam w Mieście, działam na rzecz 
Miasta i wszystkie jakieś awanturki – awanturki, bo tak to nazwę – polityczne mnie nie interesują i proszę  
mi nic nie imputować…”. 

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

„Myślę, że w „Sprawach różnych” można kontynuować.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…bo jeszcze raz powiedziałem, ja nic nie napisałem (…), tylko Pan do mnie napisał. Ja do nikogo nic  
nie pisałem. A za nikogo nie odpowiadam, ja za siebie tylko odpowiadam. Nazywam się Jacek Krywult  
i za siebie odpowiadam. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący nie ma już takiego trybu, ale bardzo proszę o krótką, zwięzłą wypowiedź.”. 

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

„Krótka i zwięzła wypowiedź Panie Przewodniczący. 

Nie ja rozpocząłem tę dyskusję, tylko Kolega Przewodniczący Jarosław Klimaszewski. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Jeszcze nie ma przerwy, spokojnie. Ja chciałem powiedzieć, że nie będę w tej politycznej dyskusji 
uczestniczył w ramach sesji Rady Miejskiej. Myślę, że poza sesją jest to bardziej dopuszczalne. 

A teraz ogłaszam przerwę.”.4 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Bardzo proszę Radnych o zajmowanie miejsc, czas przerwy minął (…). 

Szanowni Państwo mamy quorum, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.5  

Jesteśmy w punkcie numer 7, Druk Nr 614 – II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2017 roku. 

Bardzo proszę pani Skarbnik.”. 

 
                                                           
4 Godzina 12.37. 
5 Godzina 13.20. 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała w sprawie zmian budżetu zawiera następujące propozycje zmian, a mianowicie: 

▪ Proponuje się wprowadzić środki dla „Transport i łączność” – środki, które uzyskał MZD, [tytułem] 
zastępstwa procesowego, z przeznaczeniem na wypłatę tej kwoty na zastępstwo procesowe. 

▪ Zwiększenie środków w „Bezpieczeństwie publicznym”. To są środki, które na mocy umowy dotacji 
otrzymało Miasto od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  
z przeznaczeniem dla tej jednostki. 

▪ Zwiększenie środków dla „Oświaty” z różnych tytułów, na łączną kwotę 306 729 zł, w tym największe 
kwoty to dotyczą (…) dwóch projektów unijnych: dofinansowania projektu (…) „Gotowanie kluczem  
do sukcesu" i „Motoryzacja bez granic”, jak również wyższe niż planowano wpływy i różne inne drobne 
wpływy, które uzyskują poszczególne szkoły i placówki oświatowe z propozycją przeznaczenia tych 

środków dla tych jednostek.  

▪ Kolejne zwiększenie dotyczy działu 852. Są to też różne wpływy uzyskane przez Dom Pomocy 
„Podkowa” i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Efektywniejsze usługi 
opiekuńcze”. 

▪ W zakresie 853 działu to są również odszkodowania z kolei za zniszczone matryce w zestawach 
komputerowych, które były zakupione w ramach programu „Internet oknem na świat”. 

▪ I punkt 6 obecny – tego nie było w pierwszej wersji – tu jest kwota dotycząca „Edukacyjnej opieki 
wychowawczej”. Są to środki, które otrzymaliśmy jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na tzw. „zielone szkoły”; żeby można je było wykorzystać, było konieczne ich 
wprowadzenie do budżetu na tej sesji. 

▪ Kolejna zmiana dotyczy działu 855 „Rodzina”. I tu są w zasadzie darowizny, jak również 
zadośćuczynienie pieniężne związane z wyrokiem sądowym, a także zwroty nienależnie pobranych 
świadczeń, które będziemy odprowadzać do Wojewody. 

▪ Kolejne zwiększenie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego, które dotyczą środków  
z tzw. ochrony środowiska, opłat środowiskowych, które wynikają z rozliczenia roku ubiegłego, 
przekazane nam przez Urząd Marszałkowski (225 000,00) z przeznaczeniem dla różnych działów  
w naszym budżecie, dla „Bezpieczeństwa”, „Oświaty”, „Pomocy społecznej”, „Gospodarki komunalnej” 
 i „Kultury”. 

▪ I zwiększenie wydatków na łączną o kwotę 3 186 272,50 zł. I tu jest kwota większa od pierwszej wersji  
o 1 050 000,00 i to zwiększenie o (…) tą kwotę dotyczy (…) dwóch działów „Pomocy społecznej”,  
tj. 1 mln zł z przeznaczeniem na podwyżki w domach pomocy i w MOPS.  

▪ Pozostałe wydatki związane są właśnie z niewykorzystanymi też środkami w ubiegłym roku na ochronę 
środowiska – to jest prawie kwota ponad 1 792 000,00. Dla dwóch działów je proponuje się 
przeznaczyć: na „Oświatę i wychowanie” na remonty i niezbędne wydatki związane z ochroną 
środowiska, jak również dla „Gospodarki komunalnej”, m.in. na realizację przyłączy, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków i inne opinie czy też kanalizację sanitarną. 

▪ W zakresie zwiększenia wydatków (…) – w pierwszej wersji również nie było kwoty 50 tys. na otwarte 
konkursy ofert w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej. 

▪ Zmniejszenie dotyczy również zadania realizowanego z ochrony środowiska – (…) nie będzie w tym 
roku kwota wykorzystana – chodzi tu o kanalizację ul. Anyżowej, Małej Straconki, Łąkowej. To zadanie 
będzie realizowane w ciągu trzech lat i w związku z tym te zwiększone wydatki proponuje  
się sfinansować m.in. ze zmniejszonych wydatków dotyczących tej inwestycji kanalizacji sanitarnej,  
ze zwiększenia deficytu, którego źródłem pokrycia są wolne środki i ze zmniejszenia rozchodów  
w spłatach kredytów. 

W tej uchwale są również zmiany dotyczące: 

▪ zadań, które są finansowane z udziałem środków unijnych – one wynikają właśnie ze zmian budżetu,  
o których już mówiłam 

▪ i zmiany dotyczące ZGM – w związku z przeniesieniem dotacji celowej na dotację bieżącą. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad projektem tej uchwały obradowały wszystkie Komisje, poza Komisją Rewizyjną – opinie są pozytywne, 
przy czym do drugiej wersji Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

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

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

„Przechodzimy do Druku Nr 615 – II wersja, punkt numer 8: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 roku. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa, w tej uchwale przeniesienia dotyczą dochodów i wydatków. 

Jeżeli chodzi o dochody są to drobne zmiany w zakresie dochodów realizowanych przez „Oświatę”, zgodnie  
z wnioskami, w celu prawidłowej klasyfikacji bądź dostosowania planu do przewidywanych dochodów. 

Jeśli chodzi o wydatki jest tu przeniesienie właśnie (…) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pomiędzy 
rodzajami dotacji. 

Dwa kolejne punkty, które są, czyli obecny drugi i trzeci – tego nie było w pierwszej wersji – jest tutaj 
przeniesienie środków (…) [do] „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” (…) z „Oświaty i wychowania”  
na wymianę pokrycia dachowego w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ulicy Słowackiego. 

I drugie zadanie, którego też nie było w pierwszej wersji, tutaj z kolei chodzi o przeniesienie środków  
z działu „Oświata i wychowanie” do działu „Kultura fizyczna”. Związane jest to z wydzieleniem (…)  
z zadania inwestycyjnego „Budowa boisk sportowych”, budowy konkretnego boiska, mianowicie boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 27, na którego realizację (…) został złożony już wniosek  
o dofinansowanie i to zadanie musi być jakby imiennie wyszczególnione w budżecie. 

Pozostałe podpunkty były w pierwszej wersji. Tu jest przeniesienie w zakresie środków, którymi 
dysponują: „Pomoc społeczna” (dotyczy to „Podkowy”) i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, również 
między działami „Edukacyjnej opieki wychowawczej” dział 801 z przeznaczeniem na przygotowania 
związane z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych.  

I w zakresie „Rodzina” również tutaj dotyczy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych,  
na zwiększenie wymiaru zatrudnienia. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad tą wersją uchwały obwodowa Komisja budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego, wydając opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 9 
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 9, Druk 616 – II wersja, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

Ponownie Pani Skarbnik.  

Bardzo proszę.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała oprócz rzeczywiście ogólnych zmian dochodów i wydatków, jak również przychodów  
i rozchodów (…) jest w zasadzie konsekwencją zmian uchwały w sprawie zmian budżetu i w sprawie zmian 
w budżecie. Oprócz tego są tutaj zmiany (…), m.in.: 

▪ związane jest to z zawarciem umów o dofinansowanie, m.in. dotyczy to punktu 6 tego uzasadnienia, 
czyli zadania „Razem możemy więcej. Rozwój usług społecznych” – to zadanie realizuje MOPS i Urząd 
Miejski,  

▪ dotyczą również tutaj zadania związanego z (…) planowanym złożeniem wniosku na dofinansowanie 
modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii – odpowiednie zmiany w Wieloletniej prognozie 
finansowej z tym związane, 

▪ jak również przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi dróg, które realizuje Miejski 
Zarząd Dróg. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad tą wersją uchwały obradowała również Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia 
jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk 612 wraz z korektą do uzasadnienia, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bielska-
Białej w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała jest jakby propozycją zaciągnięcia kredytu w bieżącym roku. Jak Państwo wiecie w uchwale 
mamy (…) planowany kredyty wysokości 67 mln, natomiast proponujemy w chwili obecnej 50 mln kredytu 
z uwagi na to, że pewne zadania, które są ujęte w budżecie, najprawdopodobniej z uwagi na pewne 
względy formalne nie będą zrealizowane, natomiast nie możemy zmniejszyć w chwili obecnej budżetu, 
ponieważ są zawarte umowy; dotyczy to tych dużych zadań inwestycyjnych między innymi. 

I jeśli chodzi o tą korektę uzasadnienia ma ona (…) związek z drugą wersją projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu. I chodzi tutaj o zmianę proporcji, jeśli chodzi o (…) przeznaczenie finansowania tego 
kredytu na deficyt i na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 10a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017 

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

„Przechodzimy do punktu 10a, Druk Nr 617, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcia kwoty 30 tys. zł pomiędzy 
zadaniami, to znaczy z zadania „Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej” na zadanie „Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej”. A przesłanką ku temu jest fakt, że w tej chwili wszystkie wnioski, które zostały 
złożone, jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności gospodarczej, zostały zrealizowane a w sytuacji, kiedy 
pojawią się kolejne, będzie możliwość ubiegania się o te środki w ramach dwóch projektów, jakie Urząd 
realizuje, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie tam osoby niepełnosprawne 
mają priorytet również. Natomiast to przesunięcie umożliwi właśnie wyposażenie stanowiska pracy  
dla przedsiębiorcy, który się o to ubiega. Dziękuję bardzo. 

Dodam jeszcze, że projekt był konsultowany z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych  
i uzyskał pozytywną ocenę. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu i wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu budynku  
przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2  
w Bielsku-Białej – osób fizycznych 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 607: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na remont konserwatorski dachu budynku przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli 
nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej – osób fizycznych. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Budynek przy ulicy Targowej 2 jest wpisany do rejestru zabytków. Jest to bardzo charakterystyczna 
kamienica w stylu secesyjnym, o bardzo bogatym wystroju architektonicznym i zdobniczym z ukrytą 
symboliką. 

Remont będzie polegał na remoncie tylko pokrycia dachu, na wymianie. W tej chwili jest pokryty blachą, 
natomiast zostanie odtworzona dachówka ceramiczna szkliwiona, według historycznego wzoru. 

Kwota dotacji wynosi 72 tys. zł (to stanowi 60% kosztów ogólnych) i została zabezpieczona w budżecie 
miasta Bielska-Białej na rok 2017 w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa”.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk 602: Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także 
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trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Bożena Graboń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

proponowane zmiany w przedstawianej uchwale – w stosunku do uchwały obecnie obowiązującej – (…) 
właściwie są konsekwencją zmian w ustawie o systemie oświaty.  

Zmiany te polegają na zastąpieniu pojęcia «wydatki bieżące» pojęciem «podstawowa kwota dotacji». 

Różnica w tych określeniach polega na tym, że przy obliczaniu podstawowej kwoty dotacji nie uwzględnia 
się wydatków bieżących, finansowanych z wpłat rodziców oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Kolejna zmiana w ustawie o systemie oświaty: rozszerzono pojęcie «uczniów» o uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych i w ślad za tym, w rozdziale 2 i 3 obowiązującej uchwały, należało dopisać 
zasady obliczania oraz tryb przyznawania dotacji dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  
Poza tym w uchwale zostały zaktualizowane podstawy prawne. 

To są wszystkie zmiany, które zostały uwzględnione. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną, podobnie Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 13, Druk 598: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście  
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę.”. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie mogą być 
upamiętniane osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.  

Ze stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że nazwy: ulica Armii Ludowej oraz ulica Zmożka  
w Bielsku-Białej winny zostać zmienione, jako wypełniające normy zapisów powołanej wyżej ustawy. 

Ulica Armii Ludowej w południowej części swojego przebiegu została już zmieniona na ulicę gen. Józefa 
Hallera, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 marca 1991 roku. Obecny projekt uchwały ostatecznie 
zamyka proces zmiany nazwy tej ulicy. Ulica Zmożka natomiast otrzymuje nazwę Nad Białą, co odpowiada 
lokalizacji jej przebiegu zakończonego kładką na rzece Białej. Ulica Zmożka oraz ulica Armii Ludowej 

posiadają status dróg publicznych. 

Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym, które prowadzone były w formie e-konsultacji, 
zgodnie z zarządzaniem Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2017 roku, i dodatkowo poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w Magazynie Samorządowym oraz poprzez rozplakatowanie 
w siedzibach Rad Osiedli Biała Wschód oraz Górne Przedmieście, na słupach ogłoszeniowych w rejonie ulic 
o zmienianych nazwach. Konsultacje trwały w terminie od dnia 22 maja do dnia 5 czerwca. Protokół  
z powyższych konsultacji został przekazany do Biura Rady Miejskiej w dniu 7 czerwca 2017 roku.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 599 – podjęcie uchwały w sprawie nadania również nazwy 
ulicy w mieście Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wniosek o nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na działkach nr 19/31, 19/33 i 50/1, położonych w Bielsku-
Białej w obrębie ewidencyjnym Hałcnów 2 – nazwa ulica Czernichowska – został złożony przez Miejski 
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. 

Inicjatywa ta powiązana jest z przebudową ciągu dróg Do Lasu i Taterniczej wraz z dojazdem do granic 
miasta. Nazwa «Czernichowska» została zaproponowana jako naturalne przedłużenie ulicy Czernichowskiej  
w gminie Wilamowice.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk 600: Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu 
 w mieście Bielsko- Biała; dotyczy (…) nazwy Ratowników Górskich. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wniosek o nadanie nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy PCK i ulicy Władysława Broniewskiego – nazwa 
Ratowników Górskich – został złożony przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna 
GOPR Grupa Beskidzka. 

W uzasadnieniu Wnioskodawca wskazał na długą historię i tradycję ratownictwa górskiego na terenie 
Beskidów i Podbeskidzia, której początek sięga ubiegłego wieku. 

Działania grupy Beskidzkiej GOPR od lat potwierdzają, ofiarną i ciężką służbę kilku pokoleń ratowników, 
którzy zapisali się w historii gór otaczających miasto Bielsko-Biała.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Edukacji i Kultury wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie (…).”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 610 – II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Pani Kierownik.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
Powiedziała m.in., cyt.: 

Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, którego 
podjęcie jest niezbędne w celu dostosowania zapisu obowiązującego regulaminu do wymogów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad 
selektywnej zbiórki. 

Przedmiotowy projekt regulaminu będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 roku, tj. od następnego dnia  
po zakończeniu umowy, na odbiór odpadów z terenu miasta Bielska-Białej, obowiązującej obecnie.  
Do tego czasu selektywna zbiórka w naszym mieście będzie obowiązywała na dotychczasowych zasadach,  
tj. z podziałem na suche, mokre i szkło oraz z selektywnym zbieraniem popiołu z nieruchomość, tam gdzie  
on powstaje. 

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem ministra, w całej Polsce zasady selektywnej zbiórki muszą 
zostać ujednolicone i wprowadzono obligatoryjnie dużo bardziej szczegółowe zasady selektywnego 
zbierania odpadów u źródła. W związku z tym dostosowano regulamin do dyspozycji powołanego wyżej 
rozporządzenia i będą od 1 lipca 2018 roku odbierane odpady z posesji z podziałem na takie frakcje jak: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popiół, odpady bio (przez co rozumiemy odpady ulegające 
biodegradacji, odpady kuchenne), odpady zielone na dotychczasowych zasadach oraz dodatkowo,  
tzw. pozostałości po sortowaniu, czyli wszystkie te odpady, które w tej chwili odbieraliśmy częściowo jako 
odpady suche bądź częściowo jako odpady mokre, a które nie mieszczą się w definicji wynikającej  
z rozporządzenia. 

Przedstawiona Państwu druga wersja uchwały jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych  
w okresie od 2 do 11 czerwca; były prowadzone zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miejskiej  
w tej sprawie. W trakcie konsultacji, prowadzonych wspólnie dla obu uchwał – to jest tej uchwały, którą  
w tej chwili obradujemy oraz znajdującej się w następnym punkcie porządku obrad – wpłynęło 17 uwag,  
z których po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich, część została uwzględniona i stąd druga wersja uchwały. 
Natomiast część uwag nie mogła zostać uwzględniona, w tym m.in. uwagi tego typu, że «jest niezasadne 
wprowadzanie bardziej szczegółowej selektywnej zbiórki«, że «dotychczasowa zbiórka jest zasadna», 
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ponieważ rozporządzenie ministra jest aktem wykonawczym do ustawy, powszechnie obowiązującym. 
Tutaj nie ma możliwości by Rada Miejska w inny sposób regulowała zasady selektywnej zbiórki  
niż to wynika z rozporządzenia ministra. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego wydały opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Pan Przewodniczący Matyja… – o już. 

Za 11. Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, numer 17, Druk Nr 611 – II wersja, tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przedmiotowa uchwała, analogicznie jak poprzednia, została poprzedzona konsultacjami społecznymi, 
również została część uwag uwzględniona. Szczegółowo elementy tej uchwały zostały zaprezentowane 
Państwu Radnym na Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa na Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska i na Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Również uchwała  
ta wchodzi w życie z 1 lipca 2018 roku. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały,  
jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta. 

Przechodzimy do punktu 18, Druk…”. 

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

„Chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Nie zauważyłem, że Pan się zgłasza. 

Bardzo proszę. Poprawię się.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja (…) nic nie mówiłem, tylko patrzyłem się na te głosowania. Jestem kolejny raz – zszokowany to może 
za duże słowo, bo ja się przyzwyczaiłem już do wielu tutaj rzeczy, które Państwo z PIS-u robią. Ja tej 
sprawy nie rozumiem, co Państwo wstrzymujecie się czy na Komisji przeciw.  

Ja chciałem powiedzieć, że rozporządzenie ministra, o którym mówiła Pani Kierownik, zostało 
wprowadzone wbrew samorządom w całej Polsce i o tym mówiłem kilkakrotnie już. Na Komisji Wspólnej 
samorządy – chyba trzykrotnie – protestowały przeciwko wprowadzeniu tego rozporządzenia. 
Rozporządzenie minister (…) wprowadził, a Państwo się teraz wstrzymujecie nad wykonaniem realizacji 
tego rozporządzenia ministra. Muszę powiedzieć, że faktycznie słowo schizofrenia to bardzo często tu musi 
na tej sali padać. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję. 

Prosiłbym o powstrzymanie się od diagnoz bez posiadania uprawnień. 

Bardzo proszę przechodzimy do dalszych obrad.”.  
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, 609 Druk: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych  
na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Prezes Zarządu „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Pan Aleksander Adamiec 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

ja króciutko powiem tak, że zarządzanie cmentarzami komunalnymi w ostatnich latach ekonomicznie  
nie bilansuje się. Wynika to z kilku czynników. 

W 2011 roku nastąpiła zmiana stawki podatku VAT z 7 na 8%. W 2013 roku wprowadziliśmy w życie 
wszystkie zapisy związane ze zmianami w zakresie gospodarowania odpadami, które Rada Miasta przyjęła. 
W roku 2015 wprowadziliśmy całoroczny dostęp do ubikacji na terenie cmentarza. Cmentarz z roku na rok 
powiększa swoją powierzchnię, w związku z tym prace związane z jego utrzymaniem zarówno zimowym, 
jak i wiosenno-jesiennym (związane z koszeniem, z przycinaniem wszelkich treści zielonych na tym 
cmentarzu) powodują zwiększanie kosztów. W związku z tym zwróciłem się do Państwa z prośbą o zmianę 
cennika. Na posiedzeniach Komisji branżowej, jak i Komisji budżetowej zaproponowany cennik uzyskał 
pozytywne opinie obydwu Komisji. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również Komisja 
Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18a, Druk Nr 618, tj. podjęcie… 

Bardzo proszę Pan Prezydent.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXXI/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 

Strona 48 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

chciałem zgłosić autopoprawkę do (…) projektu uchwały na Druku 618. W zasadzie ta autopoprawka  
to jest korekta tutaj zapisów. Wkradł się błąd pisarski, jak sądzę – w paragrafie pierwszym mamy zapis,  
że w załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Więc dotyczy to tylko (…) przebiegu pięciu ulic  
i załączniki graficzne to jest od 1 do 5. Czyli autopoprawka polega na tym, że skreślamy...”. 

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

„(…) 6 i 7.”. 

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

„Tak jest. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo prosta, zrozumiała dla wszystkich, myślę, że możemy ja przyjąć. Niemniej proszę o przedstawienie 
treści uchwały. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

bardzo proszę o podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu pięciu dróg gminnych, tj.: ulicy  
gen. Franciszka Latinika, ulicy Sadowej, Jana Szajtera, Muszlowej i Zagłoby. Jest to niezbędne  
do doprowadzenia do zgodności faktycznego stanu urządzenia tych ulic ze stanem własnościowym.  

Przebieg został określony w tabelce, natomiast na załącznikach graficznych mamy wskazane działki, które 
stanowią pas drogowy tych ulic.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej – wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 844/27 o pow. 1391 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 596, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 844/27 o pow. 1391 m², położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów  
i al. Gen. Andersa. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

nieruchomość gminna zaprezentowana w tytule projektu uchwały jest dosyć problematycznie 
zlokalizowana, mianowicie położona jest przy skrzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic: Partyzantów i Andersa. 
Jak się łatwo domyślić, nie ma możliwości urządzenia zjazdu z tej nieruchomości w obrębie skrzyżowania. 
Na szczęście pojawiła się taka możliwość od ulicy Kustronia, która przebiega od strony południowej tej 
nieruchomości – ale tylko i wyłącznie za pośrednictwem, którejś z nieruchomości przyległych – i jest 
zainteresowanie nabyciem tej nieruchomości.  

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7 o pow. 2800 m², 
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk 597: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 485/7  
o pow. 2800 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Pienińskiej 67. 

Bardzo proszę – ponownie – Panie Naczelniku.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

projekt uchwały dotyczy możliwości zbycia nieruchomości gminnej, która zlokalizowana jest w środku 
kompleksu nieruchomości Wnioskodawcy. Ta nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. 
Kompleks nieruchomości sąsiednich to jest powierzchnia około 4,5 hektara. 

Proszę o pozytywne podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Ja mam takie pytanie: Jak wyglądała, kto był właścicielem wcześniej tych działek, kto chce nabyć  
to?; bo to dosyć specyficzna sytuacja, że została faktycznie działka bez dojazdu, w samym środku 
kompleksu działek, ja rozumiem inwestora prywatnego. Jak to się stało i kto był właścicielem?  
Na przykład, czy to gmina sprzedawała 485/32 – chyba tak to z mapki, tyle jestem w tym stanie wyczytać. 
Czy mógłby Pan mi to wyjaśnić?”. 

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

„Panie Przewodniczący już tłumaczę.  

Gmina stała się właścicielem tej nieruchomości, którą chcemy zbyć, w ‘96 roku na mocy komunalizacji, 
natomiast wcześniej cały kompleks stanowił własność Skarbu Państwa. I my sięgaliśmy historycznie jak  
to się podziało. Dwa lata temu ten obecny właściciel nabył te nieruchomości od osoby fizycznej, natomiast 
poprzednik prawny w ‘89 roku nabył to w drodze spadkobrania. I dalej ta historia wymagałaby 
przebadania już treści papierowej Księgi Wieczystej. Nie mamy informacji w tym zakresie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę Pan Przewodniczący.”. 

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

„Uzupełniająco, czyli te działki dookoła tej działki gminnej nie były działkami gminnymi?”. 

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

„Nie.”. 

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

„Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę dalszych głosów.  

Dodam, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 157/1 położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Komorowickiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 
648 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21, Druk 601, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
ozn. jako działka 157/1 położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej __ na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 648. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości  
z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej, która również jest we współużytkowaniu 
wieczystym osób, na rzecz których będzie zbywane to prawo.  

Jest to kolejna regulacja terenowo-prawna w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
Ma na celu umożliwić właściwe korzystanie z nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem  
przy Komorowickiej __. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 5290/1 o pow. 30 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk 606, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 
jako działka 5290/1 o pow. 30 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

nieruchomość, choć niewielka (30 m²), jest absolutnie samodzielna. Jest zabudowana garażem,  
ma uregulowany dostęp do drogi publicznej, to jest do ulicy Sempołowskiej. Jest zainteresowanie 
nabyciem tej nieruchomości. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej 

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

„Przechodzimy do punktu 23, Druk Nr 605, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony 
pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz 
Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla terenu 
cmentarza przy ulicy (…) Karpackiej (…). Celem opracowania jest zmiana obowiązującego planu w tym 
zakresie, że oprócz jednostki 118_ZC_05 dopuścimy również w jednostce o numerze 118_ZC_03 
możliwość spopielania zwłok.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Prezydencie.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wydała 
opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”.   
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem 

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

„Przechodzimy do punktu 24, Druk 613, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami: 3 Maja, Piastowską, 
Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

teraz (…) – tutaj za chwilę poproszę o przedstawienie szczegółów – natomiast mówimy o terenie (…)  
o powierzchni 53 ha, który jest położony w centralnej części miasta w gminach katastralnych Dolne 
Przedmieście i Górne Przedmieście. Obszar objęty planem jest intensywnie zabudowany, zróżnicowany pod 
względem funkcjonalnym, architektonicznym, a także stanu technicznego budynków. Dominuje tam 
zabudowa o funkcji mieszkaniowej, usługowej. Większość budynków to budynki o dużej wartości 
architektonicznej i historycznej, o zabytkowym charakterze. 

Nadrzędnym celem sporządzenia planu było ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
dla obszaru objętego planem, w tym ustalenie warunków dla lokalizacji nowych budynków oraz  
ich powiązań z istniejącą zabudową.  

I w tym momencie poproszę o przedstawienie dalszych szczegółów Panią Projektant.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

jak już tu Pan Prezydent powiedział, projektem planu objęty został obszar o powierzchni około 53 ha, 
położony jest w centralnej części miasta gminy katastralnej Dolnej i Górne Przedmieście. Od północy 
ograniczony jest ulicą Piastowską, od Wschodu ulicą 3 Maja i terenem kolejowym, od zachodu ulicą 
Wyspiańskiego, od południa ulicą Nad Niprem i Sobieskiego, obejmuje również plac Chrobrego. Obszar 
objęty planem od południa graniczy z planem miejscowym sporządzonym dla bielskiej Starówki,  
od zachodu z planem miejscowym sporządzonym dla szpitala przy ulicy Wyspiańskiego – to jest ten 
obszar6.   

Większość budynków położonych w granicach projektu planu to budynki o dużej wartości architektonicznej  
i historycznej o zabytkowym charakterze. I w obszarze objętym projektem znajdują się (oznaczone na tej 
planszy kolorem czerwonym) budynki i obszary wpisane do rejestru zabytków. Mamy tutaj 25 budynków, 
oznaczone są tutaj niekiedy z parcelami, na których się te budynki znajdują w zależności od treści decyzji  
o wpisie do rejestru. (…) Mamy również obszar „Bielskiego Syjonu” wraz z cmentarzem przy ulicy 
Modrzewskiego, a także plac Chrobrego, który znajduje się granicach zabytkowego układu 
urbanistycznego wpisanego też do rejestru, układu urbanistycznego miasta Bielska.  

Ponad 200 budynków położonych w tym obszarze objętych jest gminną ewidencją zabytków. Projekt planu 
obejmuje te budynki ochroną konserwatorską i dla każdego z tych budynków zostały sprecyzowane 
szczegółowe ustalenia dotyczące zasad ich ochrony.  

Kolorem tym fioletowym, niebieskim oznaczono obszary obejmujące stanowiska archeologiczne, czyli 
zabytki archeologiczne. W tych obszarach obowiązują zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

                                                           
6 Pokaz slajdów. 
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W projekcie planu ustalone zostały strefy ochrony konserwatorskiej – strefa ścisła i częściowa – które 
obejmują prawie cały obszar objęty projektem. To jest ten kolor ciemno i jasnopomarańczowy. 
Wyznaczenie tych stref w projekcie planu m.in. ułatwiło zawarcie takich ustaleń dotyczących całego 
obszaru, np. wprowadzenie generalnej zasady, że wymieniana stolarka okienna w zabytkach ma mieć ten 
sam kolor, profil i detal. 

Dla terenów, wszystkich objętych projektem, ustalono przeznaczenie i zasady zagospodarowania – między 
innymi oczywiście. Tereny obejmujące budynki użyteczności publicznej i szkoły oznaczone zostały 
symbolem Ua, przeznaczono je dla usług edukacji, kultury, administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych. W lokalach użytkowych dopuszczono usługi 
handlu, gastronomii, punktów działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, na zasadach 
określonych w projekcie planu. Pozostałe tereny usług przeznaczono dla szeroko określonych usług 
podstawowych i centrotwórczych.  

Część terenów – tym oliwkowym kolorem oznaczona – przeznaczono dla zabudowy wielorodzinnej  
ze względu na obecne istniejące przeznaczenie terenu.  

Tereny zwartej zabudowy śródmiejskiej, oznaczone symbolem w planie UMW, obejmują budynki tworzące 
pierzeje ulic (to jest ta zwarta zabudowa śródmiejska) – przeznaczono je dla usług i dla funkcji 
mieszkaniowej. Natomiast tereny, które obejmują w szczególności zabytkowe wille w ogrodach, czyli 
budynki wolnostojące, przeznaczono dla usług centrotwórczych oraz funkcji mieszkaniowej jedno  
i wielorodzinnej. Jeden niewielki teren przy ulicy Moniuszki obejmuje budynek jednorodzinny i dla takiej 
zabudowy został też przeznaczony. Całość uzupełniają tereny zieleni, przede wszystkim Park Słowackiego 
z Bielskim Centrum Kultury i boiskiem szkolnym Orlik, cmentarz ewangelicki przy ulicy Modrzewskiego  
i pozostałe skwery. Pozostałe tereny to tereny istniejących parkingów. 

W projekcie planu zostały wskazane miejsca gdzie możliwa jest lokalizacja zupełnie nowych budynków,  
w tym przy uwzględnieniu wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla uniknięcia ewentualnych skutków 
finansowych. Część z nich jest proponowana jako uzupełnienie pierzei w tej zwartej zabudowie, natomiast 
część (…) – pokazana linią zabudowy – przeznaczona jest dla zabudowy wolnostojącej. Wszystkie  
te uwarunkowania uwzględniono oczywiście w rysunku planu, szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście 
uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Projektant. 

Nie widzę głosów w sprawie.  

Ponieważ mamy tutaj do czynienia z uwagami, które były złożone do tego projektu, musimy przegłosować 
kwestie ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag zgłoszonych do projektu planu przez 
podmioty wymienione w Załączniku nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym [projektu] uchwały. 

A zatem przystępujemy do głosowania uwagi nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta w całości. 
Przypominam, że głosowanie „za” jest przeciw Panu Prezydentowi, głosowanie „przeciw” temu wnioskowi,  
jest głosowaniem zgodnym z opinią Pana Prezydenta.  

A zatem pierwsza uwaga – Pana B_________ C______. Może najpierw je przedstawimy, na czym one 

polegały.  

Kto przedstawia? 

Pan Dyrektor – bardzo proszę.”. 

 
  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.7.2017  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXXI/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 

Strona 56 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ta uwaga, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, została w całości nieuwzględniona w projekcie,  
a sprowadza się do możliwości wyburzenia, rozbiórki budynku przy ulicy Sobieskiego __. Jest to obiekt 
zabytkowy, figurujący w ewidencji zabytków i został objęty ochroną w planie. Natomiast treść uwagi jest 
taka, żeby dopuścić jego rozbiórkę, co wnoszący motywuje złym stanem budynku, postępującym jego 
niszczeniem przez osoby trzecie, tym, że utrudnia zagospodarowanie pozostałej części nieruchomości oraz 
jego zdaniem brakiem walorów architektonicznych i historycznych. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Przystępujemy zatem do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonej i przedstawionej przed chwilą przez 
Pana Dyrektora? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uwaga ta nie została uwzględniona. 

Proszę o przedstawienie drugiej uwagi – złożonej przez Bud-Dom Sp. z o.o.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uwaga ta dotyczy tej samej nieruchomości, natomiast jest znacznie bardziej rozbudowana. I tutaj,  
po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich kwestii, zakres nieuwzględniony przez Prezydenta Miasta  

w projekcie jest następujący:  
 usunięcie linii zabudowy od strony budynku przy ulicy Sobieskiego __ ze względu na możliwość jego 

rozbudowy i nadbudowy – czyli chodzi de facto o możliwość rozbudowy, nadbudowy tego samego 
obiektu zabytkowego, o którym była mowa w poprzedniej uwadze,  

 propozycja zwiększenia wysokości zabudowy z 13,5 na 16 m – to już dotyczy pozostałej części działki,  
dla której jest możliwość lokalizacji nowych budynków, 

 propozycja zmiany geometrii dachu poprzez uzupełnienie o dopuszczenie dachów płaskich,  
 ustalenie minimalnej liczby miejsc do parkowania według wskaźnika 1,3 zamiast 1,5 jak jest  

w projekcie. 

Była też w tej uwadze propozycja, żeby uzgadniać formę zmiany bryły z konserwatorem zabytków oraz 
dopuszczanie zmiany wielkości i kształtu otworów okiennych.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję za przedstawienie. 

Zatem przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonej i przedstawionej przez Pana Dyrektora? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga została nieuwzględniona w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta. 

I kolejna uwaga – złożona przez Pana A_____ K__ i Pana P____ P______. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ta z kolei dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Słowackiego i nie uwzględniono tutaj dwóch spraw, 
mianowicie obniżenia wskaźnika miejsc parkingowych z 0,7 na 0,3 dla lokalu mieszkalnego oraz 
zwiększenia odległości, na jaką mogą być wysunięte balkony i wykusze z 1,20 m 1,60 m. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

(…) Uwaga nie została uwzględniona. 

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 w tej chwili podjęcie 
uchwały w sprawie tego miejscowego planu zagospodarowania. 

Przystępujemy zatem do głosowania planu zawartego w Druku Nr 613. 

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

(…) Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Sprawy różne 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do punktu numer 25 „Sprawy różne” (…). 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Ja mam prośbę do Pana Przewodniczącego i ewentualnie Pani Przewodniczącej Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska, bo w związku z tym, że tak jak w roku ubiegłym będzie teraz dosyć 
długa przerwa między sesjami, a wiem, że pojawiły się takie głosy w roku ubiegłym, żeby zwołać 
dodatkowe posiedzenie Komisji, żeby (…) zaopiniować zarządzenia Prezydenta, żeby nie wstrzymywać 
różnego rodzaju działań inwestycyjnych (tu jest kwestia pozwoleń na budowę i służebności przejazdu itd., 
itd.), bardzo bym prosił żeby Pani Przewodnicząca i Pan Przewodniczący ewentualnie się zorientowali,  
czy jest zapotrzebowanie na takie posiedzenie Komisji, ewentualnie Wydziały, żeby przekazały informację 
ile tych zarządzeń jest, żeby nie wstrzymywać w okresie budowlanym działalności i możliwości 
funkcjonowania w Bielsku-Białej (…). To jest taka moja prośba, żeby to uwzględnić w planach  
też wakacyjnych i ewentualnie zorganizowania takiej dodatkowej Komisji. 

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

„Bardzo dziękuję. 

To jest dobry pomysł, doświadczeniem zeszłorocznych wakacji. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Od kilku dni trwa w naszym kraju piękna piłkarska impreza Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21. 

Niestety śledzimy je tylko w telewizji, a stadion, który znalazł się w dziesiątce najładniejszych stadionów 
świata, świeci w tym czasie pustkami. Kibice, którzy chcieliby uczestniczyć w tym święcie muszą jechać 
kilkadziesiąt kilometrów do Tychów. 

Panie Prezydencie, bardzo proszę o informacje, jaka była przyczyna, dla której Miasto zrezygnowało  
z aplikowania o organizację, o udział w tej imprezie.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

po raz kolejny na sesji zajmuję się tematem Bulwarów Straceńskich – ze względu na bezpieczeństwo – 
bo oczywiście od kilku miesięcy ten teren przeżywa naprawdę oblężenie. Głównie chodzi mi o ulicę 
Dojazdową.  

Ulica Dojazdowa to jest między ulicą Straconki a Górską. Ona jest szeroka i tam niektóre samochody 
parkują dosłownie do skrzyżowania z ulicą Górską. Myślę, że kierowcy nie znają przepisu, ale też jest 
prośba, żeby MZD rozpatrzyło sprawę chociażby pomalowania przejścia dla pieszych, bo główny ciąg 
pieszy, który jest kierowany tą ulicą ze Złotych Łanów, właśnie w tym miejscu przechodzi przez chodnik 
przy ulicy Górskiej i przez ulicę Górską wchodzi na Bulwary.  

Natomiast odnosząc się też po części do tego wniosku, który Koleżanka Agnieszka Gorgoń-Komor składała  
na poprzedniej sesji, te cztery wnęki, które są przy Bulwarach, z których myślę, że korzystają ludzie, którzy 
przyjeżdżają z dalszej części Bielska, stwarza się po pierwsze niebezpieczeństwo, kiedy te samochody 
wyjeżdżają, a po drugie, naraża się tych mieszkańców na niepotrzebne interwencje Straży Miejskiej. Myślę,  
że prostym przyczynkiem byłoby zrobienie tam słupków, które ograniczą wjazd; a te słupki są przed 
mostkami, które prowadzą na Bulwary. To jest taka techniczna tylko uwaga.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”.  
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Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie chciałbym poruszyć dwie sprawy. W pierwszej sprawie w miarę możliwości bardzo bym 
prosił o odpowiedź na piśmie.  

Chciałbym nawiązać do swej interpelacji z dnia 10 marca w sprawie (…) poprawy stanu alei parkowej 
wzdłuż ulicy Sempołowskiej. Składałem interpelację, ponieważ stan tej alei, mimo remontu ulicy i (…) 
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Sempołowskiej, przebiegł bardzo dobrze, natomiast ta aleja parkowa została 
zaniedbana. Przypominam, że w odpowiedzi na interpelację dostałem zapewnienie, że do 16 marca będzie 
dokonany przegląd terenu, do 15 maja miało się odbyć humusowanie, wyrównanie terenu i zasiew traw, 
natomiast w drugim kwartale miała się odbyć wymiana nawierzchni alei, wymiana oraz uzupełnienie 
brakujących ławek parkowych. Rewitalizacja tego parku do dzisiaj się nie odbyła, mimo że zaraz minie 
drugi kwartał. Natomiast stan zieleni wygląda w ten sposób, że najwyraźniej odczekano aż ten rozkopany 
teren zarośnie chwastami, potem te chwasty ktoś po prostu przyciął kosiarką. Nie widać tam żadnego 
efektu zasiewu trawy. To jest pierwsza sprawa. 

Natomiast druga sprawa troszkę nawiązuje do dzisiejszej uchwały, w której zmienialiśmy nazwy ulic. 
Chciałbym przypomnieć, że oprócz tych ulic, które gloryfikowały okres komunistyczny w Bielsku-Białej, 
mamy także trzy inne pamiątki po tamtym okresie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pomnik Janiny 
Drewniak przy ulicy Chłodnej, na pomnik Hanki Sawickiej przy ulicy Komorowskiej oraz na tablicę ku czci 
Armii Ludowej na budynku szkoły przy ulicy Konopnickiej. Proszę mi powiedzieć, czy Miasto widzi potrzebę, 
żeby zająć się także tymi reliktami PRL-u w naszym mieście. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”. 

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

„Na początek podziękowania. Dnia 10, 11 odbył się piknik motoryzacyjny na Podbeskidziu, pierwszy taki 
piknik w naszym mieście, gdzie wystawiono 150 samochodów. Impreza nie dość, że z bardzo licznym 
udziałem to jeszcze (…) faktycznie bezpieczna. I moje pytanie tutaj, czy będą kontynuowane tego typu 
imprezy w Bielsku-Białej. Oczywiście też odbyła się „Przedszkoliada” – i tu wielkie podziękowania dla władz 
miasta i wszystkich organizatorów za tą imprezę; 450 dzieci wzięło w niej udział, 1000 osób (…) 
uczestniczyło w tej imprezie. Niesamowita impreza łącząca sport i integrująca mieszkańców w Bielsku. 

I jeszcze oprócz tego mam dwa pytania dotyczące tutaj Szkoły nr 36. Chodzi o (…) datę, kiedy zostanie  
ta winda, którą żeśmy interpelowali z Panią Bogną Bleidowicz, zostanie wykonana i kiedy ubikacje też 
zostaną przygotowane dla szkoły integracyjnej. Na dzień dzisiejszy z części tych ubikacji nie mogą 
korzystać dzieci, które tam są też uczniami tej szkoły. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję (…) pierwsze za wykonanie na początku czerwca – na zlecenie MZD – przy ulicy Rzemieślniczej 

progu, aby wody z ulicy Marzeń nie płynęły ulicą Rzemieślniczą w dół i nie zalewały posesje. 

Drugie podziękowanie dotyczy również MZD o szybkie i skuteczne naprawianie dziur w ulicy Podgórnej. 

A trzecia moja prośba z ostatniej sesji do tej pory nie była zrealizowana, więc ją ponawiam. Chodzi  
o wykoszenie trawy z rowu przy ulicy Skowronków. Prawdopodobnie już nie zdążą kosiarze z końcem roku 
szkolnego, ale myślę do początku następnego zdążą. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Pani Radnej. 

Bardzo proszę – Pan Radny Adam Wykręt.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Wysoka Rado, Panie Prezydencie, 

(…) jak co roku organizujemy 25., tj. w ostatnią niedzielę czerwca, pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym 
roku przypadło na organizatorów, czyli (…) Beskidzką Izbę Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości. Z tego 
powodu chciałbym podziękować, że zechciał Pan Prezydent objąć patronat nad tą pielgrzymką,  
a w niedzielę na Jasnej Górze Ksiądz Biskup Jego Ekscelencja Roman wygłosi homilię i Mszę Święta 
odprawi. Serdecznie bym chciał zaprosić wszystkich chętnych, którzy by (…) mogli być na tej pielgrzymce. 
Serdecznie zapraszam, bo będzie nas dużo, ale zobaczycie jak rzemiosło tą imprezę organizuje. Bardzo 
serdecznie zapraszam. 

A druga sprawa to ad vocem, co Pan tutaj Radny przedstawił, że słupków nie chcą postawić. Jakoś dziwnie 
traf się złożył, że bardzo szybko u mnie postawili słupki przed piekarnią, a takiej ważnej rzeczy  
nie postawią. To jest złośliwość ludzka. Ja wiem, że to jest, nie mają czasu na co inne, a na złośliwość 
mają; chyba z powodu tego, że za dużo samochodów do mnie przyjeżdża i ten chleb kupuje. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny, ale najważniejsze, że ruch w interesie jest. 

A teraz bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

w sprawie należytej staranności urzędniczej. Otóż 23 maja 2017 roku złożyłem interpelację w sprawie 
miejsc w przedszkolu i organizacji oraz nakładów poniesionych na tą rzecz i na ten cel. I okazuje się 
czekam, czekam na odpowiedź na interpelację, czas mija – nie ma. Więc zaglądam sobie do internetu:  
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Roman Matyja – interpelacje, odpowiedzi; i co widzę? Oczywiście odpowiedź jest: «Odpowiadając  
na interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 23…» i cała dalsza część, ale jakoś ktoś zapomniał, 
że interpelację złożył Roman Matyja7, odpowiedź jest: Pan Karol Markowski. Ja rozumiem, że Karol jest 
ważnym Radnym i ja się cieszę…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„.. ja wiem, ale proszę zauważyć co się dzieje. Na mojej stronie internetowej odpowiedź jest dla Pana 
Karola Markowskiego. Dlatego użyłem sformułowania „należyta staranność urzędnicza”. Więc bardzo bym 
prosił, te osoby, które się zajmują tymi tematami, żeby to po prostu naprawić i tyle.”. 

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

„Ja się dołączam do tej prośby. 

I proszę o zabranie głosu Panią Radną Grażynę Nalepę.”. 

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

„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

tu też była poruszana sprawa bezpieczeństwa, tutaj skrzyżowania ulicy Górskiej, Straconki, Dojazdowej  
i chciałam jeszcze na jedną sprawę zwrócić uwagę. Przy ulicy Górskiej wyjazd z ulicy Dojazdowej jest 
bardzo zadrzewiony i to te drzewa i krzewy zaciemniają w ogóle wyjazd, zwłaszcza skręt w lewo w stronę 
Straconki. Bardzo proszę o przycięcie tego, żeby ten zakręt był widoczny, bo ruch na ulicy Górskiej, 
zwłaszcza w okresie powrotu do pracy i w (…) dniach wolnych od pracy jest bardzo duży.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Na koniec sam chciałem zabrać głos. Chodzi mi o ulicę Młyńską i rozważenie, czy nie można by tam 
zwiększyć (…), zwłaszcza przy tym obiekcie, ilości miejsc parkingowych. To też ma trochę związek  
z tą „Przedszkoliadą”, bo była to bardzo udana impreza. I mam takie sygnały, żeby zobaczyć,  
czy nie można zwiększyć tam w jakiś sposób ilości miejsc parkingowych, dla osób niepełnosprawnych 
również, co na co dzień przysłuży się mieszkańcom, a w wypadku takich większych imprez odblokuje 
trochę, bo rzeczywiście (…), mimo że impreza była naprawdę super, to jak zwykle w zmotoryzowanym 
społeczeństwie był kłopot dosyć istotny z parkowaniem. To tyle. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie, jeżeli Pan zechce odnieść się do tych spraw, które zgłosiliśmy, to bardzo 
proszę.”. 

                                                           
7 Interpelacja wspólna Radnych RM: Radnego Karola Markowskiego i Radnego Romana Matyi „w sprawie przygotowania 
przedszkoli do przyjęcia dzieci od września 2017 r.” (RM.0003.66.2017), wygłoszona na sesji RM w dniu 23 maja 2017 roku 
przez Radnego Karola Markowskiego.  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tylko do niektórych…”. 

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

„Ja tylko dodam (…), że głosowałem za absolutorium.”. 

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

„Proszę?”. 

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

„Przy tej sprawie chciałem dodać, że głosowałem za absolutorium.  

Dziękuję.”. 

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

„No dobrze. Ja oczywiście na kilka [spraw] tylko odpowiem, na resztę odpowiemy na piśmie. 

Pierwsze pytanie było Pana Radnego Szafarczyka, «dlaczego U-21, nie jesteśmy w Bielsku», bo na etapie, 
kiedy były propozycje, były takie, że kazano podpisać dokumenty bez żadnych danych finansowych. 
Miałem podpisać zobowiązania nie wiedząc w ogóle ile [to] będzie kosztowało, (…) co to będzie. Ja mam 
dokumenty, mogę pokazać. Ja takich zobowiązań bez pokrycia nigdy nie podpisuję po prostu i nie 
podpisałem tego też, bo na prośbę moją, żadnych danych nie potrafiono [podać], tylko czy ja podpiszę się 
pod tym, że przyjmujemy i zapłacimy wszystko, nie wiedząc w ogóle, jaka skala w ogóle tego jest. Nikt nic 
nie umiał przedstawić. To była gra w ciemno zupełna. Jakby to byli seniorzy, to może bym zaryzykował, 
gdyby to były mistrzostwa seniorów, ale juniorów to uważałem, że nie będę ryzykował. Myślę, że chyba 
dobrze zrobiłem widzę w tej chwili. 

Przejście dla pieszych; Bulwary. 
To będziemy to rozpatrywać wszystko. 

Ta interpelacja, «dlaczego niewykonane to wszystko» też będziemy – Pan Radny Rodak. 

Wystawa samochodów.  

Ja myślę, że to jest jedna z takich imprez, która zagościła do naszego miasta. I myślę, że będziemy robić 
wszystko, żeby (…) nie tylko powtórzyło się to, ale żeby się rozszerzyło, bo to jest skala faktycznie w tej 
chwili już może nie tylko ogólnopolska nawet i ranga tego… – naprawdę, kto był, to wie, widział.  
Ja też byłem sceptyczny trochę, ale jak zobaczyłem (…) – znakomita impreza; (…) jest szansa,  
że zagości w Bielsku-Białej po prostu. Myślę, że będziemy to popierać na pewno.  

Winda, WC. 
To wiem, że te sprawy są wszystkie „na tapecie”. Nie umiem w tej chwili odpowiedzieć terminu.  
To powiemy. 

(…) Przedszkola – internet, że w internecie podano, że kto inny złożył… 
Ja myślę, że to ten sam Klub, to nie ma problemu – chyba nie – kto złożył. (…) Jakby to Kluby pomylono  
to jeszcze byłby jakiś problem, ale jak w tym samym Klubie jest i tylko nazwiska pomylono, to chyba nie  
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jest problem, chyba ważny. Ważne, że sprawa jest załatwiana, a nie że chyba nazwisko jest jakieś  
– tak mi się zdaje przynajmniej. Ja widzę, że tu nazwiska są ważne; już nieważne, czy sprawa jest 
załatwiona….”. 

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

„Ale Pan Radny bardzo lubi porządek i…”. 

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

„Tak, tak, ja wiem o co chodzi. Ja rozumiem.”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

[śmiech] 

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

„Ja rozumiem, ja rozumiem. 

Na wszystkie te pytania pozostałe Państwu odpowiemy, ale jak jestem przy głosie to jeszcze chciałem 

dwie rzeczy tylko – nie dopowiedziałem je w czasie dyskusji nad tematami.  

Chcę powiedzieć, że – bo był zarzut dużej ilości zmian w budżecie – to chcę powiedzieć, że największą 
zmianą w budżecie, która była w trakcie roku, to była decyzja Wojewody o przyznaniu nam pieniędzy  
na 500+ i później dokładanie. Czyli ja (…) rozumiem, że należy takich zmian nie robić, żeby nie było tych 
częstych zmian. 

A druga sprawa to chcę powiedzieć – to odnośnie odpadów – w przyszłym tygodniu jest Komisja Wspólna. 
Jeśli będę miał okazję, to będę na Komisji Wspólnej – przekażę, jakie [jest] stanowisko Radnych PiS-u  
w sprawie rozporządzenia Ministra Środowiska. Przekażę, że nie tylko, że samorząd był przeciwko, ale 
Radni (…) z PiS-u też nie są za rozporządzeniem ministra. Będę starał się to też przekazać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za te parę ciepłych słów na koniec.”. 
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Ad 26 
Zakończenie obrad  

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

„A wobec wyczerpania porządku obrad bardzo proszę o powstanie. 

Zamykam XXXI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Godzina 14.27. 


