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Protokół Nr XXXII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosław Klimaszewski  
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Batyckiego 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 29 sierpnia 2017 roku 

 
 
 
 
Obecni na XXXII sesji Rady Miejskiej: 

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

 

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

 
 
Porządek XXXII sesji Rady Miejskiej: 
 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 
2. Przyjęcie protokołów XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 lipca 

2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2017 r. 
SPR. NR 69 

 
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.2.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 

2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2017 roku (według stanu  
na dzień 30 czerwca 2017 roku). 
SPR. NR 70 

 
7. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 sierpnia 

2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2017 roku według stanu na dzień 30 czerwca 
2017 roku. 
SPR. NR 71 

 
7a.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w powiecie chojnickim 
 (województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic. 

DRUK NR 647 
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 DRUK NR 644+ II WERSJA 

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

 DRUK NR 645+ II WERSJA 

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

z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 646 
 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/84817.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/84832.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/84946.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_647.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_644.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_644_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_645.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_645_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_646.pdf
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11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta 
Bielska-Białej. 
DRUK NR 632 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
DRUK NR 637 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem i aparatem  
do znieczuleń oraz jego uruchomienie. 
DRUK NR 641 

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

Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup dwóch wideokolonoskopów. 
DRUK NR 642 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu 
Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej. 
DRUK NR 643 
Projekt uchwały przesunięty do punktu 34a w drodze głosowania w tym punkcie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5". 
DRUK NR 621 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 619 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 638 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48) 
DRUK NR 633 

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

(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. ul. 3 Maja 10-12) 
DRUK NR 634 

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

(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62) 
DRUK NR 635 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 108. 
DRUK NR 636 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 105/3 położona w Bielsku-Białej  
przy ulicy S. Żeromskiego 14 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako  
działka 45/3. 
DRUK NR 620 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_632.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_637.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_641.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_642.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_643.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_621.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_619.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_638.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_633.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_634.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_635.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_636.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_620.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 
DRUK NR 623 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 
DRUK NR 624 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/854/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210 w drodze przetargu. 
DRUK NR 625 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/164/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 131 w drodze przetargu. 
DRUK NR 626 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej, 
obręb Komorowice Krakowskie. 
DRUK NR 627 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2374/15 o pow. 407 m2, 
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej, obręb Komorowice Krakowskie. 
DRUK NR 628 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej. 
DRUK NR 629 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej. 
DRUK NR 630 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy  
Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową. 
DRUK NR 631 

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

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, 
cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 
DRUK NR 640 

  
34. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
DRUK NR 639 + II WERSJA 

 
34a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu 
 Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-

 Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej. 
DRUK NR 643  
Punkt 34a wprowadzony do porządku w wyniku przesunięcia Druku Nr 643 z punktu 15  
– w drodze głosowania w punkcie 15. 

 
35. Sprawy różne. 
 
36. Zakończenie obrad.  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_623.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_624.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_625.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_626.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_627.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_628.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_629.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_630.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_631.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_640.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_639.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_639_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_643.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2017 roku uczestniczyło  
22 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radna Monika Połatyńska – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Adam Ruśniak  
– nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXXII sesję  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

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

wniosek1 w sprawie zmian w porządku XXXII sesji Rady Miejskiej, tj. o wprowadzenie projektu uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) 
na usuwanie skutków nawałnic (Druk Nr 647). 
 
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 7a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w powiecie 
chojnickim (województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informację nt. II wersji projektów 

uchwał, wniesionych do punktów ujętych porządku XXXII sesji RM. Uwzględniając powyższe Rada Miejska 
obradowała: 

▪ w punkcie 8 nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 644,  

▪ w punkcie 9 nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 645,  

▪ w punkcie 34 nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 639. 

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

na sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy 

Pana Marcina Litwina o udzielenie głosu na sesji RM Panu Januszowi Buzkowi  
- Wiceprzewodniczącemu Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy – w punkcie 
„Sprawy różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

                              
1  Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu Januszowi Buzkowi  
- Wiceprzewodniczącemu Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w punkcie 
35. „Sprawy różne”.  

 
2) Wniosek Pana R_______ C_________ o udzielenie głosu na sesji RM w punkcie „Sprawy różne”. 

Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 7 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u d z i e l i ł a   g ł o s u    Panu R________ 
C_________ w punkcie 35. „Sprawy różne”.  

 
Porządek XXXII sesji RM, str.: 1-3. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołów XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 12 czerwca 2017 roku oraz 
protokół XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2017 roku.  
Do protokołów nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili:2 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „sprzątania centrum miasta”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.99.2017.  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „utworzenia strony internetowej prezentującej bielskie murale”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.98.2017. 

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

www.um.bielsko.pl
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „programów zdrowotnych dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.104.2017. 

 
Radny Roman Matyja  

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „rozbudowy ulicy Skarpowej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.106.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przygotowania gminy do nowego roku szkolnego 2017-2018”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.105.2017. 

Pozostałe tematy, które nie zostały przedstawione przez Radnego Romana Matyję na sesji RM: 

▪ Interpelacja w sprawie „zasad stosowania klimatyzacji w autobusach MZK”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.100.2017. 

▪ Wniosek w sprawie „wykonania nakładki asfaltowej na części ulicy Łuczników”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.101.2017. 

▪ Interpelacja wspólna Radnych RM: Romana Matyi i Grażyny Nalepy w sprawie „nawierzchni ulicy 

Wilczej” – przedstawiona przez Radną Grażynę Nalepę. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.111.2017. 

 
Radny Karol Markowski  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podjęcia przez gminę Bielsko-Biała zdecydowanych działań wobec 
zarządcy drogi S-52, celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie tzw. zakrętu śmierci”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.103.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odczuwalnych uciążliwości zapachowych z firmy NEMAK w dzielnicy 
Biała Północ”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.102.2017. 

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże i Komandorska”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.107.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.108.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagospodarowania nadbrzeża rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.109.2017. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „utrzymania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.110.2017. 

▪ Przedstawia interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie „nawierzchni 
ulicy Wilczej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.111.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wykonania prac porządkowych i wykoszenia traw i zarośli  

na poboczach ulicy Kosmicznej w Mikuszowicach Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.112.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udostępnienia przejścia przez torowisko dla mieszkańców 
Mikuszowic Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.114.2017. 
 
 



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

  

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 sierpnia 2017 roku  

RM.0002.8.2017 

  Strona 7 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „monitoringu skwerku przy ulicy Żywieckiej 119, 121, 123  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.113.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeglądu dróg dla rowerów”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.115.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.116.2017. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zwolnień nauczycieli”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.117.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „toczonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.118.2017. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła wniosek „o ponowne rozpatrzenie wniosków o zmianę studium”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.119.2017. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „aktualnego stanu prac nad listami wynajmu mieszkań rozpoczętych  

w grudniu 2016 r.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.120.2017. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „poprawnego skonfigurowania skrzynek e-mailowych UM w taki sposób, 

aby filtr antyspamowy nie przechwytywał poprawnie wysyłanych do urzędu pism”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.121.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zwiększenia wysiłków na rzecz przyjmowania repatriantów  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.122.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Bielsku-Białej 
poza godzinami urzędowymi”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.123.2017. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielili: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 lipca  
2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2017 r. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017.MGR Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2017 r., przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

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

 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 69) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  
i jej monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 69. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2017.MGR  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie z realizacji uchwały  
Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania 
zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata w II kwartale 2017 r. 
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Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.2.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 
2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2017 roku (według stanu 
na dzień 30 czerwca 2017 roku) 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk.  

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0008.2.2017.BS 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

za I półrocze 2017 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku), przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 70) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  
i jej monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 70. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.2.2017.BS  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej za I półrocze 2017 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku). 

 
Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 sierpnia 
2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2017 roku według stanu na dzień  
30 czerwca 2017 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk.  
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Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2017.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 sierpnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 

2017 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

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

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 71) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  
i jej monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 71. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2017.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 sierpnia 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w II kwartale 2017 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku. 

 
O godzinie 11.21 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w powiecie chojnickim  
(województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic 

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

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski – inicjator projektu. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic, przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 647) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 647. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/588/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Gminie Czersk w powiecie chojnickim  

(województwo pomorskie)  
na usuwanie skutków nawałnic 

 

 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

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

na 2017 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (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 644) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 644 - II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/589/2017 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

Białej na 2017 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (II wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
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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 645) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 645 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/590/2017 

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

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 646) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 646. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/591/2017 

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

- Wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 632. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 



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

  

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 sierpnia 2017 roku  

RM.0002.8.2017 

  Strona 15 z 39 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/592/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  
składu osobowego Rady Seniorów  

Miasta Bielska-Białej 

 

 

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

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

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

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

i sprzętu medycznego, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 637) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 637. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/593/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  
z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego 

 

 

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

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 641) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 641. 
  
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 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/594/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

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

z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego  
z wyposażeniem i aparatem do znieczuleń  

oraz jego uruchomienie 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
- Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup dwóch wideokolonoskopów 

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

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

wideokolonoskopów, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 642) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 642. 
  
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 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/595/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

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

z przeznaczeniem na zakup dwóch wideokolonoskopów 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu 
Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 643 – wersja I) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006).3 

 
Projekt uchwały w wersji II (autopoprawka) przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wniosek 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego o przesunięcie przedmiotowego 
projektu uchwały w porządku obrad, tj. z punktu 15 do punktu 34a (w związku z opracowaniem tekstu  
II wersji projektu – autopoprawki). 
  
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a     z g o d ę    na przesunięcie projektu uchwały  
z punktu 15 porządku obrad do punktu 34a. 

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radny Konrad Łoś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, 
Radna Grażyna Nalepa. 

                              
3 Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu nie wydała opinii do projektu uchwały w wersji I, natomiast skierowała  
 do Prezydenta Miasta wniosek o rozratowanie całości zobowiązań TS Podbeskidzie S.A.  
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-
Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5" 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Jan Pacia. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku  
z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-

Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5", przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji 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 621) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 621. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/596/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku  

Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej 
 przy ul. Doliny Miętusiej 5" 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej 

nr 32 w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 619) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 619. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/597/2017 

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 32  
w Bielsku-Białej 

 
Red. 

Nadaje się imię Jana III Sobieskiego. 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 638) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 638. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/598/2017 

w sprawie nadania statutu  
Szkole Podstawowej dla Dorosłych  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48) 

 
Informację nt. projektów uchwał ujętych w punktach 19-21 porządku obrad przedstawiła Naczelnik 
Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 633) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 633. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/599/2017 

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

Red. 

Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.;  
Pozytywna opinia o lokalizacji kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. ul. 3 Maja 10-12) 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 634) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 634. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/600/2017 

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

Red. 
Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.;  

Pozytywna opinia o lokalizacji kasyna: Bielsko-Biała, ul. ul. 3 Maja 10-12 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry  
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62) 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 635) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 635. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/601/2017 

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

Red. 
Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.;  

Pozytywna opinia o lokalizacji kasyna: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 108 

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

Ponadto Zastępca Naczelnika Wydziału MGR przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą 
na wprowadzeniu § 3 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała 

Grażyńskiego 108, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Prezydenta 

Miasta – dotyczącą dopisania § 3 w brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”). 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 636. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/602/2017 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA”  

Spółka z o.o. w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 108 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 105/3 położona w Bielsku-Białej przy 
ulicy S. Żeromskiego 14 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 45/3 

 
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 105/3 
położona w Bielsku-Białej przy ulicy S. Żeromskiego 14 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  

ozn. jako działka 45/3, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 620. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/603/2017 

w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 105/3  
położona w Bielsku-Białej przy ulicy S. Żeromskiego 14  

na rzecz użytkowników wieczystych  
nieruchomości ozn. jako działka 45/3 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały  
Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r., przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 623. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/604/2017 

w sprawie zmiany tytułu i treści § 1  
Uchwały Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 25 października 2011 r. 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały  
Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r., przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 624. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/605/2017 

w sprawie zmiany tytułu i treści § 1  
Uchwały Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 25 października 2011 r. 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/854/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210 w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr XXXV/854/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 

210 w drodze przetargu, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 625) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 625. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/606/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/854/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210  
w drodze przetargu 

 

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/164/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 131 w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/164/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 131 w drodze przetargu, 

przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
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 626) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 626. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/607/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/164/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 131  
w drodze przetargu 

 

 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej, 
obręb Komorowice Krakowskie 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2 położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej, obręb Komorowice Krakowskie, przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
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 627) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 627. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/608/2017 

w sprawie sprzedaży nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej,  

obręb Komorowice Krakowskie 

 

 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2374/15 o pow. 407 m2, 
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej, obręb Komorowice Krakowskie 

 
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 
2374/15 o pow. 407 m2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej, obręb Komorowice 

Krakowskie, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
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 628) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 628. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/609/2017 

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

oznaczonej jako działka 2374/15 o pow. 407 m2,  
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej,  

obręb Komorowice Krakowskie 

 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej 

 
Projekt uchwały oraz uwagę wniesioną do projektu miejscowego planu przedstawił Dyrektor Biura 
Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie 

ulic Partyzantów i Leszczyńskiej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
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 629) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie uwzględnienie przez Radę 

Miejską uwagi złożonej przez Pana A____ A_______ do projektu miejscowego planu, w części 
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 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_____ A______ do projektu miejscowego planu w części nieuwzględnionej  
przez Prezydenta Miasta. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską wniesionej uwagi, wobec braku dalszych zgłoszeń, 

zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 629. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/610/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej,  
w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej 

 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko  

w rejonie ulicy Żniwnej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 630) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 630. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/611/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko  
w rejonie ulicy Żniwnej 

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy 
Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko  

na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową, przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 

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 631) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 631. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/612/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko  
na południe od skrzyżowania  

ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową 

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, 
cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, 
pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką, przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
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 640) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 640. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/613/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Kamienica,  
pomiędzy cmentarzem komunalnym,  

cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 

 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (I wersja). 

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

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Konrad Łoś, Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek 
Biel, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka o zdjęcie z porządku obrad  
projektu uchwały w Druku 639 i skierowanie projektu na kolejną sesję Rady Miejskiej. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     n i e   w y r a z i ł a     zgody na zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały (Druk Nr 639) w punkcie 34. 

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Krzysztof Jazowy. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Krzysztofa Jazowego o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     w y r a z i ł a     z g o d ę     na zamknięcie dyskusji  
w punkcie 34. i przystąpienie do głosowania. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 639. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/614/2017 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej  

oraz miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 34a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu 
Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej 

 
Projekt uchwały przeniesiony z punktu 15 porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 15. 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją (autopoprawką) projektu uchwały, dostarczoną w trakcie sesji  
(w związku z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, przyjętym przez RM 
w punkcie 15 porządku obrad). 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Grzegorz Jania. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 643 – I wersja) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
 

II wersja (autopoprawka) projektu uchwały stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 643. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXII/615/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na spłatę w ratach  
wierzytelności przypadających Miastu Bielsko-Biała,  

z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. 
względem Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej 

 

 

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

 

 

O godzinie 12.58 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 
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Ad 35 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej 
Prawicy Pan Janusz Buzek (ws. założeń programu edukacyjnego wychowanków przedszkoli i szkół  

w Bielsku-Białej „Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców”), Radny Roman Matyja, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Małgorzata Zarębska, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Marcin Lisiński, 
Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Piotr Ryszka, Radna Grażyna Nalepa, Zastępca Prezydenta Miasta Pan 
Przemysław Kamiński, Radna Barbara Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha, 
 
Załącznik Nr 9 do protokołu – Założenia programu edukacyjnego wychowanków przedszkoli  
i szkół w Bielsku-Białej „Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców”, przedstawionego przez 
Wiceprzewodniczącego Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pana Janusza Buzka. 
 
Załącznik Nr 10 do protokołu – Dokumentacja fotograficzna do wystąpienia Radnego Marcina Lisińskiego. 

 
Ad 36 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął 

XXXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.51. 

 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
 
 
 

Ryszard Batycki  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
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Szczegółowy przebieg 
XXXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 29 sierpnia 2017 roku 
  

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXXII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Witam wszystkich na dzisiejszej sesji, pierwszej po wakacyjnej przerwie.  

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Zastępców Prezydenta na czele z Panem Waldemarem 
Jędrusińskim – pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta. 

Witam szefów spółek miejskich, naczelników. Witam przedstawicieli mediów i mieszkańców, którzy przybyli 
na naszą sesję, jak również tych, którzy zechcieli nas oglądać w bezpośredniej transmisji. Chciałem też – 
bo zostałem o to poproszony – w imieniu Pana Prezydenta Jacka Krywulta przeprosić za dzisiejszą 
nieobecność, ale ważny dla miasta również wyjazd do Warszawy na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
uniemożliwił obecność na dzisiejszej sesji. 

I przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Szanowni Państwo, program dzisiejszej sesji został dostarczony Państwu zgodnie z procedurą. Jest jeden 
wniosek o wprowadzenie – wniosek, który został zgłoszony praktycznie przez wszystkich Radnych  

i uzgodniony z Panem Prezydentem – mianowicie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) na usuwanie skutków 
nawałnic; Druk Nr 647. Proponuję, aby wprowadzić go do porządku obrad w punkcie 7a. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

Informuję, że w punkcie 8 będziemy obradować nad II wersją uchwały, to samo dotyczy punktu 9 oraz 34. 

Zgłoszono też wnioski o zabranie głosu. 

Pierwszy – wniosek Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pana 
Marcina Litwina o udzielenie głosu na sesji Panu Januszowi Buzkowi, którego serdecznie witam  
na dzisiejszej sesji. Bardzo proszę, zgodnie z procedurą wymaga taki wniosek przegłosowania.  

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

Informuję, że Rada udzieliła Panu głosu jednogłośnie na punkcie Sprawy różne.  

I jest też drugi wniosek – Pana R____ C_____ o udzielenie głosu również w punkcie Sprawy różne. 
Przeczytam temat, dwa tematy Pan R_____ proponuje. Pierwszy: Czy Radni Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu, która składa się z trzech Komisji, gdzie jest bardzo dużo pracy i spraw do załatwienia, 
powinni otrzymać wyższe wynagrodzenia? I druga: Czy nowa kolejka linowa na Szyndzielnię jest lepsza  
czy gorsza od poprzedniej i czy zasługuje na znaczne podwyższenie cen biletów dla dbających o swe 
zdrowie turystów górskich wraz z rodzinami? 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Pan R______ C_______ nie uzyskał prawa zabrania głosu na dzisiejszej sesji.”. 

                                                           
1 Godzina 10.13. 
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Wnioskodawca Pan R_______ C________ 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję za wysłuchanie.”. 

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

„Bardzo proszę. 

Kontynuujemy porządek obrad, jeżeli nie zobaczę żadnych głosów z sali uznam porządek obrad  
za przyjęty. Nie widzę. 

W związku z tym procedujemy dalej.”.  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołów XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej 

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

„Punkt numer 2 przyjęcie protokołów – ponieważ jedna sesja była nadzwyczajna – z XXX, XXXI sesji Rady 
Miejskiej. Protokół [XXX i XXXI sesji] był wyłożony zgodnie z procedurą. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi, 
teraz również ich nie widzę. W związku z tym protokół [XXX i XXXI sesji] uznaję za przyjęty.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy do punktu numer 3: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta 
Miasta. 

Bardzo proszę – w kolejności zgłoszenia. 

Na początek poproszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji i wniosku Pana Przewodniczącego 

Przemysława Drabka. (…) Interpelacja w sprawie utworzenia strony internetowej prezentującej bielskie 
murale oraz druga w sprawie programów zdrowotnych dla mieszkańców Bielska-Białej oraz wniosek  
w sprawie sprzątania centrum miasta. 

Bardzo proszę, proszę się nie krępować.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję serdecznie.  

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowni Radni, 

to są interpelacje, które złożyłem w okresie pomiędzy sesjami, więc na wniosek i jedną interpelację 
dostałem odpowiedź. 

Pierwszy wniosek jest w sprawie sprzątania miasta. (…)”. 

▪ Radny Drabek przedstawił wniosek w sprawie „sprzątania centrum miasta”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.99.2017.  

Dalej powiedział m.in.: 

„W otrzymanej odpowiedzi jest informacja (…) – podpisana przez Pana Pełnomocnika Henryka Juszczyka – 

że m.in. przejście do placu Chrobrego będzie sprzątane częściej i myte. Jednakże mam wrażenie, poza 
tym, że ponosimy koszty tego sprzątania, jakość tego sprzątania jest słaba. Bardzo bym prosił jednak  
o kontrolę i ewentualnie wymuszenie tego czyszczenia w trochę innej formie, nie tylko zamiatania, ale 
ewentualnie skutecznego mycia na mokro. Dziękuję za odpowiedź na mój wniosek. 

(…) Temat drugi, mianowicie interpelacja w sprawie utworzenia strony internetowej prezentującej bielskie 
murale. (…)”. 

▪ Radny Drabek przedstawił interpelację w sprawie „utworzenia strony internetowej prezentującej  
bielskie murale”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.98.2017. 

Dalej powiedział m.in.: 

„W odpowiedzi uzyskałem informację, że teoretycznie jest osiągalna baza, jakby opis plus zdjęcia bielskich 
murali na stronie internetowej BWA. Z ciekawości mogę spróbować zacytować adres (…) – został tutaj (…) 
link zamieszczony w odpowiedzi: galeriabielska.culturalspot.org/exhibit/murale-bielska-bialaC/% itd., itd.; 
bardzo długi adres internetowy, po prostu wykrojony z przeglądarki internetowej. Umówmy się, że to nie  
o to chodzi. Bardzo bym prosił żeby przystąpić i zbudować sensowne miejsce gdzie będzie można bielskie 
murale promować. 

I druga moja interpelacja po wniosku jest to interpelacja złożona w sierpniu. (…)”. 

▪  Radny przedstawił interpelację w sprawie „programów zdrowotnych dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.104.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie wiem, czy taki głos mam słaby czy coś słabiej mikrofon mi działa? – inaczej niż zwykle. 

Bardzo proszę w tej chwili o przedstawienie swojej interpelacji i wniosku Przewodniczącego Romana 
Matyję. Interpelacja w sprawie przygotowania gminy do nowego roku szkolnego 2017/18 oraz w sprawie 
rozbudowy ulicy Skarpowej. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 
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Radny Roman Matyja2  

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „rozbudowy ulicy Skarpowej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.106.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przygotowania gminy do nowego roku szkolnego 2017-2018”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.105.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji, a w zasadzie dwóch, jeżeli dobrze liczę, Pana Radnego 

Karola Markowskiego. Pierwsza dotyczy podjęcia przez gminę Bielsko-Biała zdecydowanych działań wobec 
zarządcy drogi od S-52 celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie tzw. „zakrętu śmierci” i druga tutaj  
Pan Radny wykrył uciążliwości zapachowe z firmy NEMAK w dzielnicy Biała Północ. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Karol Markowski  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podjęcia przez gminę Bielsko-Biała zdecydowanych działań wobec 
zarządcy drogi S-52, celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie tzw. zakrętu śmierci”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.103.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „odczuwalnych uciążliwości zapachowych z firmy NEMAK w dzielnicy 
Biała Północ”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.102.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Teraz interpelacja Pana Radnego Piotra Ryszki w sprawie skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże  
i Komandorskiej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 

                                                           
2 Pozostałe tematy, które nie zostały przedstawione przez Radnego Romana Matyję na sesji RM: 

▪ Interpelacja w sprawie „zasad stosowania klimatyzacji w autobusach MZK”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.100.2017. 

▪ Wniosek w sprawie „wykonania nakładki asfaltowej na części ulicy Łuczników”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.101.2017. 

▪ Interpelacja wspólna Radnych RM: Romana Matyi i Grażyny Nalepy w sprawie „nawierzchni ulicy Wilczej” – przedstawiona 
przez Radną Grażynę Nalepę. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.111.2017. 
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Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże i Komandorska”.

3
 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.107.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.108.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagospodarowania nadbrzeża rzeki Wapieniczanki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.109.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Panią Radną Grażynę Nalepę. Pierwsza 
dotyczy utrzymania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, druga nawierzchni ulicy Wilczej. 
Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „utrzymania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.110.2017. 

▪ Przedstawia interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie „nawierzchni 
ulicy Wilczej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.111.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz interpelacja w sprawie wykonania prac porządkowych i wykoszenia traw oraz zarośli na poboczach 
ulicy Kosmicznej w Mikuszowicach Krakowskich. 

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

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja mam trzy interpelacje – nie wiem, czy tam jeszcze są pozostałe 
dwie? Postaram się zmieścić w czasie.”. 

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

„Pewnie tak.  

Tak oczywiście. Przepraszam Pani Radna. To proszę od razu wszystkie trzy.”. 

                                                           
3 W trakcie wygłaszania interpelacji awaria sprzętu nagłaśniającego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
powiedział m.in.: „Przepraszam w imieniu służb technicznych. Jest to najkrótsza dzisiaj interpelacja, a tak nie daliśmy radę.  
Czy można przywrócić głosu Panu Radnemu? To by trzeba było wymienić. Co robimy w tej sytuacji? Ale również apeluję, aby  
ta sprawa Panie Prezydencie została jak najszybciej załatwiona. Bardzo dobry pomysł – bardzo proszę Panie Radny, 
przepraszamy i proszę kontynuować – to teraz może na dwa mikrofony na wszelki wypadek.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „wykonania prac porządkowych i wykoszenia traw i zarośli  

na poboczach ulicy Kosmicznej w Mikuszowicach Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.112.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „udostępnienia przejścia przez torowisko dla mieszkańców 
Mikuszowic Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.114.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „monitoringu skwerku przy ulicy Żywieckiej 119, 121, 123  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.113.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A w tej chwili proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. 
Pierwsza dotyczy przeglądu dróg dla rowerów, druga dotyczy nadzoru nad drogami, organizacją ruchu  
i robotami drogowymi. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeglądu dróg dla rowerów”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.115.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.116.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny za poruszenie tych ważnych tematów. 

A teraz o przedstawienie swoich dwóch interpelacji poproszę Panią Radną Małgorzatę Zarębską. Pierwsza 
w sprawie zwolnień nauczycieli i druga w sprawie toczonego postępowania o wydanie decyzji 
środowiskowej. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zwolnień nauczycieli”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.117.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „toczonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.118.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

 I w tej chwili wniosek Pani Radnej Barbary Waluś o ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę studium. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 
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Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła wniosek „o ponowne rozpatrzenie wniosków o zmianę studium”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.119.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz bardzo proszę interpelacja w sprawie aktualnego stanu prac na listami wynajmu mieszkań 
rozpoczętych w grudniu 2016. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
Na wstępie powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

gwoli wprowadzenia do mojej interpelacji przypomnę, iż Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 20 grudnia 
2016 roku wprowadziła nowelizację do uchwały z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielsko-Biała. Wprowadzono 
§ 16a, który w ust. 1 stanowi, iż «W przypadkach szczególnie uzasadnionych, właściwa merytorycznie 
Komisja Rady Miejskiej jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta o niezwłoczne 
rozpatrzenie sprawy osoby ubiegającej się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej oraz o zawarcie umowy 
najmu.» Ten przepis, który pomimo tego, że ma ewidentnie wydźwięk prospołeczny, proobywatelski 
chciałoby się również rzec prorodzinny, od samego początku był krytykowany przez wysokich urzędników 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, czego dowodem są dyskusje na ten temat podczas Komisji branżowej 

jak również tutaj podczas sesji Rady Miejskiej.”. 

▪ Radny przedstawił interpelację w sprawie „aktualnego stanu prac nad listami wynajmu mieszkań 
rozpoczętych w grudniu 2016 r.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.120.2017. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Radny. 

I ostatnie trzy – w zasadzie dwie interpelacje, jeden wniosek – Pana Przewodniczącego Maurycego 
Rodaka. Pierwsza interpelacja w sprawie zwiększenia wysiłków na rzecz przyjmowania repatriantów  
w Bielsku-Białej. Druga – w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Bielsku-Białej 
poza godzinami urzędowymi. I wniosek w sprawie poprawnego skonfigurowania skrzynek e-mailowych 
Urzędu Miejskiego w taki sposób, aby filtr antyspamowy nie przechwytywał poprawnie wysłanych  
do Urzędu pism. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „poprawnego skonfigurowania skrzynek e-mailowych UM w taki sposób, 

aby filtr antyspamowy nie przechwytywał poprawnie wysyłanych do urzędu pism”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.121.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zwiększenia wysiłków na rzecz przyjmowania repatriantów  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.122.2017. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Bielsku-Białej 
poza godzinami urzędowymi”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.123.2017. 

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

„Dziękuję bardzo. 

(…) Tutaj się dołączam do jednej sprawy, że jeżeli maile Radnych trafiają w Urzędzie do skrzynek  
ze spamem nie jest to dobre zjawisko. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tych interpelacji gdzie jest to możliwe. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, 

tych kilkadziesiąt interpelacji, które spłynęło w zdecydowanej większość dosłownie w ostatniej chwili,  
w ciągu ostatniej godziny, pół godziny, na wszystkie będą udzielone odpowiedzi na piśmie, tym niemniej 
chciałem się odnieść do kilku, zwłaszcza do tych wcześniej zgłoszonych, na które można już w tej chwili 
odpowiedzieć. Oczywiście odpowiedź na piśmie będzie również. 

Pan Radny Roman Matyja: Rok szkolny 2017-2018. 

Co prawda jesteśmy przed dniem 5 września albo 4 września 2017 roku, tym niemniej niektóre informacje 
można przekazać, bo one są jakby sztywne na dzień dzisiejszy. (…)  

Wydatki, jakie miasto poniosło w bieżącym roku w związku ze zmianami w oświacie.  
Jeżeli chodzi o nowe oddziały przedszkolne to jest 3 856 127 zł, w tym (…) 1 100 000 zł to są koszty 
zatrudnienia w okresie 4 miesięcy od września do grudnia tego roku – mówimy tylko o roku 2017. 
1 975 837 złotych to są prace adaptacyjno-remontowe. A na pomoce dydaktyczne i sprzęt, i wyposażenie 
zostało wydatkowanych 525 976 zł. 

Jeżeli chodzi o reformę szkół podstawowych i gimnazjów to do chwili obecnej – na dzień wczorajszy – 
wydatkowano 289 895 zł, z czego na pomoce dydaktyczne – zaokrąglę – 190 000, na prace adaptacyjno-
remontowe 100 000. 

Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia to informacja będzie udzielona na piśmie po dniu 4 września, bo to też 
jest podobna interpelacja Pani Radnej Zarębskiej. Mogę powiedzieć jedynie to, że prognozowana 
organizacja pracy szkół – prognozowana od 1 września 2017 – to jest łączna liczba uczniów w naszych 
placówkach, czyli w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach tj. 12 832 uczniów w 896 
oddziałach, na co przypada 2254,88 etatów. To jeżeli można to też oczywiście odpowiedź dla Pani Radnej 
Zarębskiej będzie również. 

Kolejna interpelacja, która spłynęła w okresie wcześniejszym, od Pana Radnego Markowskiego, dotycząca 
NEMAK-u (to NEMAK Poland z Bielska-Białej) i tej uciążliwości, która jest zgłaszana przez mieszkańców  
i w tej interpelacji. To fakty są takie, że NEMAK Poland prowadzi dwie instalacje do wtórnego wytopu 
aluminium, tj. odlewnię ciśnieniową i odlewnię kokilową. Obie instalacje kwalifikują się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do przepisów prawa, zwłaszcza rozporządzenia 
Rady Ministrów z 9 listopada 2009 roku. A zgodnie z ustawą o ochronie środowiska organem administracji 
właściwym w sprawach związanych z ochroną środowiska dla tych przedsięwzięć jest marszałek 
województwa – w naszym przypadku Marszałek Województwa Śląskiego – organem kontrolnym Śląski 
Inspektorat Ochrony środowiska. Ale oczywiście Prezydent Miasta wystąpi, uwzględniając właściwość 
rzeczową, wystąpił do Marszałka Województwa w sprawie spowodowania likwidacji tych uciążliwości. 
Odpowiedź będzie udzielona na piśmie. 
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Starałem się skrzętnie notować te wszystkie interpelacje i nawet większość z nich mam fizycznie  
na papierze. Jeżeli chodzi o sprawy (…) w jakiś sposób pośrednio związane drogami, ja bym bardzo prosił 
Kolegę dra Lubomira Zawieruchę o odpowiedź dla Radnego Matyi – ulica Skarpowa, o zakręcie śmierci  
dla Radnego Markowskiego i te dwie interpelacje – o torowisku i o koszeniu – dla Pani Radnej Gorgoń-
Komor. 

Bardzo proszę.”. 

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

„(…) Zacząłbym od ulicy Skarpowej. 

Rzeczywiście widzimy tutaj konieczność zrobienia coś z tą ulicą, natomiast trzeba pamiętać o jednym. 
Zakończyliśmy przebudowę ulicy Tartacznej i ulicy Zapory wraz z obiektem mostowym, w tym roku 
zaczynamy prace przebudowy ulicy Dębowiec (one się rozpoczną w tym roku), w następnej kolejności ulica 
Łowiecka. I nie ukrywam, w tym terenie oprócz Skarpowej, jeszcze jest konieczność ulicy Łuczników  
(bo to jest także obsługa od strony południowej cmentarza) i ten odcinek, powiedzmy zachodni czy 
północno-zachodni, Nowo-Gościnnej czy Gościnnej – już tam nie mówmy – tym bardziej że tam jest plan 
miejscowy. Więc to są te ulice, które musimy wykonać w tym obszarze i rzeczywiście ulica Skarpowa się 
tutaj w to wpisuje. Natomiast jednak bym powstrzymywał się od tego, żeby już zlecać projekt. Myślę,  
że jak będziemy na ukończeniu ulicy Dębowiec i Łowieckiej, czyli powiedzmy ’18-’19 rok, wtedy by trzeba 
było i Łuczników, i Skarpową w sensie projektowym rozpocząć, tak żeby one mogły w następnych latach 
wejść do realizacji. 

Jeśli chodzi o „zakręt śmierci”, zwany także inaczej – wiemy jak – myśmy tą interpelację, łącznie z bogatą 
dokumentacją przysłali od razu do Generalnej Dyrekcji, po to żeby Generalna Dyrekcja po raz wtóry 
zapoznała się z tym (bo to nie pierwsza taka dokumentacja, nie tylko z Pana Radnego strony). I jest 
planowany wyjazd jeszcze w innych sprawach do Generalnej Dyrekcji – gdzieś za dwa, trzy tygodnie –  
i my poruszymy m.in. tą sprawę, bo rzeczywiście wiele elementów tam można jeszcze zrobić, zanim 
rozpoczniemy inwestycję. (…) Tutaj rozwiązaniem będzie rozpoczęcie tych dwóch inwestycji, czyli S1 i S52 

– dopiero wtedy to miejsce, ten potężny węzeł nabierze mocy i będzie bezpieczniej. 

Co do interpelacji Pani Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor. Na ulicy Kosmicznej MZD wykasza dwa razy  
w roku tylko ten łuk tutaj przy samej szkole, natomiast pozostała część ona nie jest wykaszana  
z utrzymania bieżącego. Natomiast mam tutaj gwarancje ze strony Wydziału Gospodarki Miejskiej,  
że do 4 września ten odcinek zostanie wykoszony w ramach prac społeczno-użytecznych MOPS-u.  

Co do tych utrudnień związanych z remontem linii kolejowej Bielsko-Żywiec. Myśmy o tych pracach zostali 
poinformowani, że to są prace remontowe. To nie jest inwestycja, to nie jest to, co było 2, 3 lata temu 
zapowiadane jako przebudowa, rozbudowa w ramach kolei dużych prędkości, bo to ponoć znowu  
na tapetę wejdzie w najbliższych latach. Dział nawierzchni obiektów inżynieryjnych (…) PZK zgłosił nam  
te prace remontowe. Jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu na spotkanie z osobami odpowiedzialnymi 
za te prace. Tam na miejscu będzie wizja, przejdziemy cały ten teren i spróbujemy coś działać. Tam, gdzie 
na tych przejazdach, najbardziej newralgicznych, są prowadzone prace, to rzeczywiście przejścia nie ma, 
ale jeśli prace są prowadzone wzdłuż torowiska, to przejścia przez Cyprysową, Morelową czy Bajki powinny 
być udrożnione i do tego będziemy dążyć. 

Dziękuję.”. 

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

Dziękuję Panie Przewodniczący. Odpowiedzi będą na piśmie.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

W takim razie przechodzimy do dalszej realizacji porządku obrad.”. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

„Punkt 4., wobec nieobecności Parlamentarzystów i zaproszonych gości, uważam za wyczerpany.”. 

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 lipca  
2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w II kwartale 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 5, Druk Nr 69, tj. przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określania 
zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
w II kwartale 2017 r. 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu. Przepraszam – Pan Zastępca Naczelnika. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w drugim kwartale br. Pan Prezydent, w ramach tzw. uchwały kompetencyjnej, podjął 117 zarządzenia. 
Najwięcej spośród nich, bo aż 57 dotyczyło ograniczenia prawa własności nieruchomości komunalnych 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi. Wykaz 
wszystkich zarządzeń jest dostępny dla Państwa Radnych i był dostępny wcześniej. Ja teraz tylko proszę  
o przyjęcie sprawozdania.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję. 

Dodam, że nad (…) tym sprawozdaniem obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska oraz Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa i obie Komisje przyjęły to sprawozdanie. 
Nie widzę głosów w sprawie.  

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.2.2017.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 
2017 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2017 roku (według stanu 
na dzień 30 czerwca 2017 roku) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, sprawozdanie Nr 70. Jest to sprawozdanie z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej za I półrocze 2017 roku.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 

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

„To regularne sprawozdanie, które Prezydent Miasta w cyklach półrocznych przedkłada Radzie Miejskiej. 
Jest to już tradycyjnie obszerny dokument – na 109 stronach zapisano realizację uchwał podjętych przez 
Radę Miejską. Te uchwały pogrupowane są w czterech częściach. W pierwszej, najbardziej obszernej, 
opisana jest realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w latach ’97-2016. Potem – w części drugiej – 
uchwały podjęte w pierwszym pół roku br., który od razu miał jakiś wymiar realizatorski z tym związany. 
W części trzeciej jest sprawozdanie Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z realizacji Gminnego 
programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w pierwszym półroczu br. I w części 
czwartej sprawozdanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, też za minione pierwsze półrocze. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) To sprawozdanie było przyjmowane przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej poza Komisją Rewizyjną. 

Nie widzę głosów sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 
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Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 sierpnia  
2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2017 roku według stanu na dzień  
30 czerwca 2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7 – kolejne sprawozdanie, Nr 71. Jest to sprawozdanie z działalności 
Prezydenta Miasta w II kwartale 2017 roku według stanu na dzień 30 czerwca br. 

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.:  
„Również regularne sprawozdanie, które Prezydent przedkłada Radzie Miejskiej w cyklach kwartalnych, 
tym razem drugi kwartał minionego roku ze swojej działalności. 

Sprawozdanie składa się tradycyjnie z części opisowej – pokazującej różnorodność działań Prezydenta –  
i z załączników. Jeżeli chodzi o tą część podstawą można z niej m.in. wyczytać: 

▪ że Prezydent w okresie sprawozdawczym wydał 290 zarządzeń, w tym 154 z zakresu gospodarowania 
mieniem i 43 z zakresu zmian budżetu, w budżecie czy planów finansowych miasta,  

▪ że przedłożył Radzie Miejskiej 70 projektów uchwał, 9 sprawozdań i 79 zarządzeń do zaopiniowania,  

▪ że przyjął 196 opinii i wniosków z Komisji Rady Miejskiej – tutaj jest specyfikacja ile wniosków i opinii 
było z Państwa Komisji poszczególnych,  

▪ że również przyjął i odpowiedział na 52 interpelacje,  

▪ że odbył 4 spotkania konsultacyjne ze swoimi współpracownikami,  

▪ że Urząd w tym okresie sprawozdawczym wydał 20 459 decyzji administracyjnych i 1541 postanowień,  

▪ że wpłynęło 13 skarg, z których 11 uznano za bezzasadne,  

▪ że nasz organ kontrolujący, czyli nasz Wydział Audytu i Kontroli, przeprowadził 7 kontroli:  
1 kompleksową w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej i 6 sprawdzających – tutaj wymienione  
są te jednostki kontrolowane z najważniejszymi uchybieniami, które stwierdzono podczas kontroli, 

▪ mamy informację również, że sami byliśmy dosyć wszechstronnie kontrolowani przez różne organy 
zewnętrzne – tych kontroli było 10: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pięciokrotnie nas 
kontrolował w różnych tematach związanych z dofinansowaniem środków unijnych, Wojewoda Śląski 
nas kontrolował dwukrotnie, Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwukrotnie i Sąd Okręgowy 
w Bielsku-Białej jednokrotnie; w sumie 10, 

▪ wpłynęły również 53 wnioski o udzielenie informacji publicznej (one są tutaj wyspecyfikowane 
rodzajowo), na wszystkie udzieliliśmy odpowiedzi w wymaganym 14-dniowym terminie. 

I trzy załączniki. Pierwszy, ten podstawowy, to wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta pogrupowanych 
branżowo według realizatorów – tak jak Wydziały Urzędu czy miejskie jednostki organizacyjne  
je realizowały. A ponieważ mamy do czynienia z końcem drugiego kwartału i równocześnie pierwszego 
półrocza, mamy w Załączniku 2 opisany poziom realizacji inwestycji miejskich, a w Załączniku  

3 kapitalnych remontów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Podobnie jak przy poprzednich sprawozdaniach wszystkie Komisje poza Komisją Rewizyjną przyjęły  
to sprawozdanie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
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Kto z Państwa Radnych jest dla przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuje, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją faktyczną, że następnego dnia praktycznie po sesji będę musiał 
wyjechać, a zasada jest taka, że uchwały uchwalone przez Radę Miejską podpisuje osoba, która prowadzi 
obrady, w związku z tym chcę przekazać dalsze prowadzenie. Miałem trudny wybór, ale stwierdziłem,  
że będę się kierował takimi zasadami zwyczajowymi, tradycyjnymi, że – nie wypominając wieku – 
najstarszy wiekiem zastępca przewodniczącego poprowadzi dalsze obrady. W związku z tym bardzo proszę 
o małe przemeblowanie i przekazuję obrady Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”.4  

 
Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w powiecie chojnickim 
(województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przejmuję prowadzenie obrad od punktu 7a, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady, tj. podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) 
na usuwanie skutków nawałnic. Druk Nr 647. 

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego o przedstawienie projektu uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

ja reprezentuję tutaj szersze grono w tym zakresie, bo wszystkich Radnych i Pana Prezydenta. To już,  
o czym wspominał w swojej interpelacji Pan Przewodniczący Maurycy Rodak, wiemy że kataklizm dotknął 
szczególnie w rejonie Pomorza gminy z tamtego rejonu i jest inicjatywa, aby wspomóc gminę Czersk 
(sprawdziliśmy, że tam doszło do jednych z największych zniszczeń) i przekazać, zaproponować Radzie  
do uchwalenia przekazanie 100 tys. zł na usuwanie skutków nawałnic. Myślę, że dalsze tutaj uzasadnienie 
nie jest konieczne. Myślę, że w takich sytuacjach powinniśmy wspierać poszkodowanych. I bardzo proszę 
Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

Czy są głosy w sprawie? Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwo Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję.  
Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Rada przyjęła tą uchwałę jednogłośnie.”. 

                                                           
4 Godzina 11.21. 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 644 – II wersja, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę Panią Skarbnik Łakomską o przedstawienie projektu uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała w sprawie zmian budżetu – druga wersja. W przemawianiu będę zwracała uwagę na zmiany  
w stosunku do pierwszej wersji. A mianowicie tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu środki 
związane z aneksowaniem umowy na realizację zadań instytucji pośredniczącej RIT. Chodzi o 76 500 zł  
i wprowadzamy po stronie dochodów, wydatków. 

Również tą uchwałą wprowadzamy środki, które otrzymało Miasto z rezerwy subwencji ogólnej, 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań oświatowych. Tutaj jest kwota 35 811 zł z przeznaczeniem dla 
świetlic, jak również na pomoce w gimnazjach i remonty, i doposażenie do nauki w gimnazjach 
publicznych. 

Kolejne zwiększenie dotyczy „Oświaty”. Tu jest znaczna kwota 11 636 587,55 zł. Oprócz drobnych zmian  
w budżecie, które wnioskowały szkoły, (…) jest zwiększenie związane z dofinansowaniem dwóch projektów 
unijnych w ramach programu Erasmus. Dotyczy to bielskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych,  
jak również bielskiego Tuwima. 

Kolejne zmiany związane są z zadaniami inwestycyjnymi. W związku z podpisaniem umów  
o dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki”, jak również „Termomodernizacja bielskich placówek 
oświatowych” – etap I, konieczne jest dokonanie odpowiednich oczywiście zmian w budżecie, czyli 
wprowadzenie tych umów do budżetu. 

I kolejne zwiększenie dotyczy również inwestycji, chodzi tu o termomodernizację z kolei w budynku Szkoły 
Podstawowej 37 i Gimnazjum nr 8. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem dotacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na to zadanie. 

W zakresie „Ochrony zdrowia” zwiększenie dotyczy środków, które uzyskał Ośrodek Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym – jest to w sumie 14 tys. z przeznaczeniem na zadania dla tego Ośrodka. 

W zakresie „Pomocy społecznej” – i tutaj zmiana w stosunku do pierwszej wersji w punkcie 5,  
a mianowicie jest zwiększenie środków, gdzie dotyczy to różnych domów pomocy społecznej. I związane 
to jest po pierwsze z większymi przychodami czy dochodami uzyskane przez te szkoły, jak również (tego 
nie było w pierwszej wersji) dwa punkty dotyczą Domu Pomocy Nauczyciela, gdzie jest to darowizna dla 
tego Domu i dochody MOPS-u – jest to z kolei (…) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłym 
roku, które musimy zwrócić do Wojewody. 

Zwiększenie kolejne również dotyczy „Pomocy społecznej”. Jest to niewielka kwota – w sumie 407,10 zł –  
i jest to odszkodowanie za zniszczone matryce (…) zakupione w ramach projektu „Internet oknem na 
świat”. 

Punkt obecny siódmy – tego nie było w pierwszej wersji – (…) w związku z zawarciem umowy  
z PFRON-em wprowadzamy do budżetu miasta środki z przeznaczeniem na zakup busów dla domów 
pomocy społecznej. Jest to w sumie 291 240 zł. 

Punkt ósmy – to było w pierwszej wersji – (…) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt uzyskało różne 
wpływy, w tym darowizn, również z nawiązki czy ze sprzedaży samochodu. Wprowadzenie tych dochodów 
z przeznaczeniem dla tej jednostki. 

Punktu dziewiątego również nie było pierwszej wersji. Są to wyższe dochody o 25 tys. z tytułu usług 
dodatkowych, jakie świadczy Miasto. Związane to jest z odbiorem odpadów komunalnych. 

Kolejne zwiększenie dotyczy również działu „Gospodarki komunalnej”. Jest to odszkodowanie za zniszczone 
elementy Miejskiego Systemu Informacji z przeznaczeniem tych środków na likwidację tej szkody. 
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Punktu jedenastego również obecnego nie było w tamtej uchwale. W ubiegłym tygodniu została zawarta 
umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotycząca pożyczki, jak i dotacji. Tu jest 
wprowadzona dotacja na realizację programu „Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego”, tzw. niska emisja. 

I punkt dwunasty – był w pierwszej wersji – to są zmiany dotyczące zwiększenia środków w sumie  
na 2 084 818 zł, w tym:  

▪ dla ZGM-u jako dotacja – 1 650 000 na remonty pustostanów, jak również wymianę okien i drzwi  
w lokalach mieszkalnych, użytkowych),  

▪ dla Straży Miejskiej – na remonty pomieszczeń, na monitoring, utrzymanie systemu monitoringu  
czy zakup paliwa do samochodu,  

▪ dla „Ochrony zdrowia” – to są niewykorzystane w ubiegłym roku środki z „Gminnego programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi” i są to ze sprzedaży napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na ten 
program 

▪ i dla Teatru Lalek „Banialuka” na działalność bieżącą. 

Te środki, (…) propozycja jest zwiększenia wydatków, pochodzą po pierwsze ze zmniejszenia wydatków 
dotyczących obsługi długu, czyli poręczeń, które w tym roku z uwagi na terminowe realizacje przez 
dłużnika, czyli przez TBS, któremu poręczaliśmy, są regulowane, wobec tego istnieje możliwość 
zadysponowania części środków. 

I związane to jest również ze zwiększeniem deficytu, którego źródłem pokrycia są wolne środki. Jest to już 
w zasadzie końcówka tych środków. I zmniejszenia rozchodu, czyli ze spłaty kredytu, który w zeszłym roku 
mieliśmy zaciągnąć, a nie został zaciągnięty, wobec tego nie ma konieczności spłaty. 

Oprócz tego są jeszcze zmniejszenia. I ta pierwsza pozycja w zmniejszeniach (…) – również nie było 
pierwszej wersji – w związku z koniecznością zawarcia aneksu dotyczącego Rozwoju Zrównoważonego 
Transportu (chodzi tu o tą część, którą realizuje Miejski Zarząd Dróg) konieczne (…) [są] po prostu zmiany 
w tym projekcie, czyli zmniejszenie środków i przesunięcie równocześnie tych środków na przyszły rok, 
ponieważ to zadanie będzie realizowane również w (…) przyszłym roku (…). 

Zmniejszenie również dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły 37 i Gimnazjum nr 8. Ma to związek  
z pożyczką, którą mamy w budżecie. Ponieważ po oczywiście przetargu i po rozstrzygnięciu tego przetargu 
okazało się, że koszt zadania jest niższy, tym samym uległa zmniejszeniu wysokość pożyczki, o którą 
wnioskowaliśmy. Więc równocześnie otrzymaliśmy dotację, o której już wcześniej mówiłam (…), czyli część 
tej pożyczki została jakby zamieniona na dotację dla Miasta. 

Ponieważ zmiany w tej uchwale dotyczą projektów, które są zrealizowane z udziałem środków unijnych, 
zmianie ulega ten załącznik (…), na którym mamy te wszystkie zadania unijne ujęte. I ponieważ zmiany 
dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej konieczne są zmiany w załącznikach zarówno w zakresie 
dotacji, jak i kwot dotacji i stawek dotacji, jak również przychodów i kosztów tego Zakładu.  

Oprócz tego są jeszcze niewielkie zmiany związane z Miejskim Zakładem Komunikacji w zakresie zmiany 
przeznaczenia dotacji z majątkowej na bieżącą. Dotyczy to kosztów promocji projektu dotyczącego 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dziękuję za zwrócenie uwagi dotyczącej zmian, dotyczących zmian w drugiej wersji, gdyż pierwszą wersję 
opiniowała Komisja Edukacji, [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, i [Komisja] Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – zaopiniowały ją pozytywnie.  
Tę wersję drugą – strategiczna dla miasta – Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, również 
zaopiniowała ją pozytywnie.  

Czy są głosy w sprawie? 

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Drabek. 

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

„Chciałbym zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym też pozytywnie zaopiniowała te dwa projekty Komisja 
Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, ale jak zwykle miałbym taką prośbę, żeby jednak unikać tych drugich 
wersji. Tutaj do służb Pana Prezydenta: Ja wiem, że to jest trudne, ale szczególnie, bo nie chciałbym…  
To są trzy połączone ze sobą jakby uchwały – dwie budżetowe i trzecia WPF. WPF dotarł do nas dopiero  
w dniu wczorajszym – nie było pierwszej wersji – i w wersji jedynej. To jest dosyć obszerna uchwała  
i dlatego Panie Prezydencie jeszcze raz wnioskuję o to, żeby te dokumenty w miarę możliwości docierały  
w odpowiednich terminach do Radnych. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przepraszam, rzeczywiście Komisja Zdrowia zaopiniowała drugą wersję również pozytywnie. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 
Druk 645, również druga wersja. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

również w tej drugiej wersji zwrócę uwagę na zmiany, które są w stosunku do pierwszej. 

I tu już w zakresie dochodów, tu jest w punkcie 1 (…), obecnym punkcie 1, jest tu zmiana dotycząca 
również (…) Rozwoju Zrównoważonego Transportu – dotyczy to MZD. Są to środki, które jest konieczność 
przeniesienia z (…) dochodów majątkowych na dochody bieżące, dotyczy to promocji projektu. 

Kolejna zmiana dotyczy „Oświaty”. Są to drobne zmiany w zakresie dochodów, które realizuje oświata  
i zgodnie z wnioskami następują zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów. 

W zakresie wydatków – przeniesienie dotyczy z wydatków majątkowych MZK na wydatki na dotację 
bieżącą, na promocję projektu. 

Kolejne zwiększenie – zmiany (…) – związane jest z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa DK52”.  
W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie nabycia działki, konieczne jest dokonanie 
przeniesienia.  
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I tutaj jest zmiana – punkt 3 dotyczył pomocy finansowej, którą Miasto zdecydowało się udzielić gminie 
Ustka na likwidację skutków sztormu. Na wniosek gminy Ustka są dokonywane zmiany w tej uchwale, żeby 
można było wykorzystać na ten cel, na który gmina Ustka po prostu proponuje. 

I punkt 4 obecnie – tego nie było w pierwszej wersji – tu jest przeniesienie środków w sumie 246 tys.  
z zadań inwestycyjnych: „Modernizacja boisk sportowych”, jak również (…) wykonanie elewacji w Zespole 
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych na Dom Kultury, generalnie na zadanie związane  
z Domem Kultury Wiktorii Kubisz – na różne cele z tym związane, w tym na remont parkingu. 

I kolejne przeniesienie dotyczy „Gospodarki miejskiej”. Są to środki przeniesione na dział „Gospodarka 
komunalna” na wydatki związane z usuwaniem, przechowywaniem pojazdów silnikowych. 

W zakresie „Kultury” jest zmiana pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi 32 tys. – to jest na stronę 
internetową tej galerii. I kolejne zwiększenie również dotyczy „Kultury”. Chodzi tu o przeniesienie środków 
z kolei z Wydziału Kultury i Sztuki dla MDK, m.in. na organizację Festiwalu Kabaretowego „Fermenty”. 

W punkcie 8 są zmiany w stosunku do pierwszej wersji. I tu już w punkcie 8 w podpunkcie 1 jest 
zwiększenie o 176 tys. w stosunku do pierwszej wersji, czyli przeniesienie środków w sumie 3 280 000  
(w pierwszej wersji było czysto 3 104 000). Są to środki, które dotyczą (…) Miejskiego Zarządu Dróg  
z różnych zadań. I przeniesienie to jest… – to zwiększone przeniesienie dotyczy działu 851 „Ochrona 
zdrowia”. Tu jest zwiększenie o te 176 000 na różne zakupy sprzętu i aparatury medycznej w Beskidzkim 
Centrum Onkologii. W sumie tu jest 4 545 000. Oprócz tego jest przeniesienie z działu „Gospodarka 
mieszkaniowa”, z „Rodzina” – chodzi tutaj o środki na utworzenie nowej placówki, której w chwili obecnej 
nie ma potrzeby tworzenia. I tak jak już mówiłam, przeniesienie tych środków dotyczy „Ochrony zdrowia”, 
na niezbędne prace remontowe w „Oświacie”, w „Pomocy społecznej” i w (…) w Domu Pomocy Społecznej 
Dom Nauczyciela, jak również w MOPS-ie na dodatki mieszkaniowe i „Edukacyjnej opiece wychowawczej” 
– chodzi tutaj głównie o Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na adaptację budynku. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę, projekt uchwały opiniowały Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej i [Komisja] 
Gospodarki Miejskiej – w wersji pierwszej. W wersji drugiej Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 10., będącego konsekwencją poprzednio przyjętych zmian, tj. podjęcia 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. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w tej uchwale w zasadzie (…) – oprócz oczywiście ogólnej zmiany dochodów, wydatków i przychodów  
i rozchodów – zmiany (…) są konsekwencją jakby wcześniejszych zmian dotyczących zmiany budżetu  
czy zmian w budżecie. Oprócz tego są jeszcze zmiany dotyczące przeniesień pomiędzy zadaniami 
inwestycyjnymi drogowymi, które realizuje Miejski Zarząd Dróg. 

I także dwie pozycje dotyczą projektów jakby pomocowych – chodzi tutaj o zadania związane z opieką  
i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności, jak również prowadzenie działań 
wspierających na rzecz przewlekle i terminalnie chorych. Chodzi tutaj o możliwość ogłoszenia konkursu  
na okres dłuższy niż tylko do końca roku, wobec tego jest konieczne zabezpieczenie środków na kolejne 
lata w tych dwóch projektach. I poza tym jest jeszcze zmiana dotycząca wprowadzenia, jako zdanie 
wieloletnie: rozbudowa ulicy Wita Stwosza i rozbudowy ulicy księdza Kusia. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Widzę głosy w sprawie. Proszę bardzo, pierwszy zgłosił się Pan Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ponieważ w pracach trzech Komisji, w których biorę udział, projekt tej uchwały nie był przedmiotem 
obrad, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej zadałem Panu Prezydentowi Zawierusze pytanie 
dotyczące trzech przedsięwzięć, trzech inwestycji, które mnie niezwykle interesują. Jest to budowa węzła 
drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ulicy Mazańcowickiej, budowa ulicy zbiorczej KDZ1,  
tzw. Nowo-Hałcnowskiej, a także rozbudowa skrzyżowania ulicy Witosa z ulicą Wyzwolenia.  

Moje pytanie wynikało z zaniepokojenia faktem, że nic na tych inwestycjach w zasadzie się nie dzieje,  
nie widać tego, natomiast mamy zaplanowane wydatkowanie określonych środków na rok bieżący. 
Pytałem więc, co z tym będzie. Uzyskana odpowiedź – chyba że źle zrozumiałem – szła w tym kierunku,  
że rzeczywiście nastąpi zmniejszenie środków w roku bieżącym, ale nastąpi przesunięcie na rok następny 
tychże środków. Zadałem ponowne pytanie, upewniając się, czy dobrze to rozumiem i otrzymałem 
zapewnienie, że rzeczywiście znajdzie to swoje odzwierciedlenie w tej właśnie uchwale Wieloletnia 
prognoza. Niestety nie widzę tego, zgodnie z tamtym zapewnieniem. Ta Wieloletnia prognoza w tych 
trzech przypadkach nie nawiązuje do wypowiedzi Pana Prezydenta Zawieruchy. 

Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy.”.  

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

„Proszę uprzejmie, proszę o krótką odpowiedź na ten temat.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.:  

„W przypadku ulicy zbiorczej KDZ1 to przesunięcie będzie dokonane – dlatego że my jeszcze nie jesteśmy 
po przetargu na tą ulicę. Więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla tych środków. Tak samo zmniejszenie 
na skrzyżowaniu ulicy Witosa i Wyzwolenia. Doskonale wiemy, zresztą wie Pan doskonale o tym, że tam 
będzie protest, więc tak czy inaczej te środki w tym roku nie zostaną wykorzystane; głównie tutaj chodzi  
o wykupy, więc one będą automatycznie zabezpieczone w roku przyszłym. Podobna sytuacja jest  
na – nie na inwestycji, tylko w tym wypadku projekcie przebudowy drogi krajowej nr 1 – ulicy 
Mazańcowickiej, na projekcie wiaduktu. Te wszystkie środki, które zostały na ten rok (…) z tego roku 
ściągnięte, one zostaną zabezpieczone. Tutaj nie ma innego wyjścia.”. 

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

„Dziękuję.  

Ad vocem, proszę bardzo Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„W pozycji odnoszącej się do skrzyżowania ulicy Witosa i Wyzwolenia na przyszły rok mamy zero.”. 

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

„No tak, dlatego że jeszcze nie ma w tej chwili ZRID-u. Nie ma ZRID-u, więc nie ma o czym mówić w tej 
chwili. Natomiast (…) mogę zapewnić, te trzy inwestycje, o które Panu Radnemu i nam też bardzo chodzi, 
one będą miały zapewnione środki, tym bardziej że przecież teraz 15 września przystępujemy do kart 
inwestycyjnych na przyszłe lata i to zostanie w tych kartach i później w tych środkach zapewnione. Jeśli 
trzeba będzie – bo na przykład będą takie rozstrzygnięcia przetargowe – to te zmiany zostaną dokonane 
na kolejnej czy kolejnych sesjach. Zresztą tak się dzieje od wieloleci.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta przy 5 głosach wstrzymujących się.”.  
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Ad 11 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 632, tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 

Proszę uprzejmie Panią Naczelnik (…) Gajewską o przestawienie uchwały.”.  

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

„Szanowni Państwo, 

z uwagi na fakt, że zmarło dwóch członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej istnieje konieczność 
uzupełnienia składu Rady, a Statut w takiej sytuacji stanowi, iż w skład wchodzą osoby, które kolejno 
uzyskały największą liczbę głosów w wyborach. W związku z tym, w skład Rady winien wejść Pan Adam 
Michalski i Pani Emilia Drąg i stąd jest projekt uchwały zmieniającej w tym zakresie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – zaopiniowała ją pozytywnie 
oraz Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – również. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu nr 12, Druk Nr 637, tj. kolejno trzech uchwał podejmowanych w sprawie 
udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii Szpitalowi Miejskiemu imienia Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego. Pierwszy – Druk Nr 637. 

Proszę omówić projekt uchwały.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska  
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Szanowni Pastwo, 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskać dotacje na inwestycje, w tym na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego – stąd Szpital wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na zakup 
wymienionego w uchwale sprzętu i aparatury na ogólną kwotę 2 689 300. Znaczna części tego  
to są zakupy odtworzeniowe, mocno wyeksploatowanych urządzeń, natomiast pozostałe to jako 
doposażenie szpitala. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Kwota zakupów to jest 2 689 300 zł.  

Powyższa uchwała była przedmiotem opiniowania przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz 
Komisję Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego – obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

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

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

„Przechodzimy do drugiego obszaru, tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup tomografu 
komputerowego z wyposażeniem i aparatem do znieczuleń oraz jego uruchomienie. Proszę bardzo  
– Druk Nr 641. 

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

„Szanowni Państwo, 

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w swojej lokalizacji przy ulicy Wyspiańskiego korzysta  
z tomografu komputerowego będącego własnością firmy zewnętrznej – stąd Szpital wystąpił z wnioskiem  
o udzielenie dotacji na zakup tomografu. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Mówimy o kwocie 4 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu – 3 950 000 i (…) z przeznaczeniem  
na pokrycie kosztów wykonania projektu i modernizacji pracowni – 350 000 zł. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - 
Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup dwóch wideokolonoskopów 

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

„I trzeci projekt uchwały z tego obszaru, tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 

samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup dwóch 
wideokolonoskopów.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

wnioskowany zakup dotyczy również sytuacji odtworzeniowej. Szpital wykonuje corocznie około 3 tys. 
badań przy pomocy tych urządzeń, a żywotność jednego to jest około 1,5 tys. i oznacza to, że Szpital 
winien corocznie wymieniać dwa wideokolonoskopy. I stąd propozycja udzielenia dotacji na ten zakup. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Oczywiście opiniowały pozytywnie te dwie Komisje wymienione poprzednio, tj. Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Sportu, i Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – zaopiniowały pozytywnie projekt 
uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu 
Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej 

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

„Przechodzimy do punktu 15., Druk Nr 643 – druga wersja, tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na umorzenie wierzytelności przypadających Miastu Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa 
Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej  
– jednostki budżetowej.  

Proszę o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

chciałem tą drugą wersję omówić, na czym polega zmiana.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„W wyniku decyzji Prezydenta Miasta, która wynika z dyskusji prowadzonej na Komisji Budżetu oraz  
na Komisji Sportu, Prezydent Miasta podjął decyzję o tym, że nie należy rozważać umorzenia tej 
wierzytelności, a zasadnym jest rozważenie spłaty w ratach. I chciałem podać treść tejże uchwały, bo jak 
rozumiem Radni tego nie mają przed sobą. Ona w zasadzie jest bardzo podobna albo analogiczna do tej 
uchwały, dotycząca umorzenia (…) – kwoty są te same, numery tych wierzytelności są te same i daty. Tym 
niemniej pozwolę sobie przytoczyć niemalże w całości treść tej uchwały. 

To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spłatę w ratach wierzytelności przypadających Miastu 
Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej. 
Ta zmiana w tytule polega, że poprzednio mieliśmy umorzenie, w tej chwili mamy określone jako 
«wyrażenie zgody na spłatę w ratach». Podstawa jest ta sama, to jest ta sama uchwała Rady Miasta,  
w oparciu o którą to się realizuje, a same postanowienia tego projektu uchwały stanowią o tym… – 
oczywiście kwota też się nie zmienia, bo ta wierzytelność jest dokładnie taka, jaka w tej pierwotnej wersji 
uchwały, tj. 314 301,35 zł. I stanowi projekt tej uchwały w § 1 «Wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności 
przypadających Miastu Bielsko-Biała z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. 
względem Bielsko-Bialskiego [Ośrodka] Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej w kwocie ogółem 314 301,35 zł, 
według stanu na dzień 11.07.2017 r.»  
Pierwsza rata w wysokości 14 301,35 zł – spłata do 31 sierpnia 2017 r. 
Tutaj zmiana jest, że w poprzedniej pierwsza rata wynosiła troszeczkę mniej, w tej chwili jest to dokładnie 
wyliczone na tą kwotę 14 301,35 zł. 

Pozostałe raty od 2 do 25 w wysokości 12 500,00 zł – spłata na koniec każdego miesiąca, począwszy  
od 30 września 2017 r. 

§ 2 tego projektu uchwały stanowił, że «na wierzytelność podlegającą spłacie składają się następujące 
należności». I tu są wymienione te wszystkie należności (…) określone w uchwale tej pierwotnej, a to:  
▪ wierzytelność wynikająca z umowy z dnia 3 marca 2016 r. wraz z aneksem w kwocie (…) [633,00] zł, 
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▪ wierzytelność wynikająca z umowy z dnia 3 marca 2016 r. wraz z aneksem w kwocie 16 750,00zł, 
▪ wierzytelność wynikająca z umowy z dnia 3 marca wraz z aneksem w kwocie 100 900,79 zł, 
▪ i kolejnej wierzytelności z 10 stycznia – 45 411,60 zł, 
▪ z 10 stycznia 2017 r. – 85 389,78 zł, 
▪ z 1 października – 47 530,07 zł, 
▪ z 8 sierpnia – 60,27 zł, 
▪ z 1 lutego 2016 – 30,00 zł, 
▪ z 31 grudnia 2010 – 1 476,00 zł, 
▪ z 31 stycznia 2017 – 900,00 zł, 
tj. wraz z odsetkami liczonymi od tych kwot, czyli łącznie: 7 399,84 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Reasumując, kwota jest dokładnie ta sama, ona nie będzie w części ulegała umorzeniu, jak było  
w pierwotnym projekcie uchwały, a jedynie rozratowaniu.  

Ja wnosząc, prosząc Państwa o podjęcie uchwały o tej treści, chciałem tylko zaznaczyć, że w wyniku  
tej dyskusji, która przetoczyła się na Komisji sportu, że miasto Bielsko-Biała wspomaga sport w mieście  
w Bielsku-Białej. W Klubie Podbeskidzie mamy zdecydowaną większość akcji oraz że jeżeliby literalnie 
spojrzeć na dofinansowanie klubów sportowych – konkretnie piłki nożnej – to miasto Bielsko-Biała, wcale 
nie jest w czubie, nawet wprost przeciwnie z tyłu tych wszystkich miast dużych, które posiadają kluby 
ekstraklasowe i pierwszoligowe.  

Bardzo proszę o podjęcie uchwały o tej treści, po zgłoszonej autopoprawce.”. 

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

„Panie Prezydencie mam pytanie: § 1 w poprzedniej wersji został skreślony, czyli § 2 jest § 1.”. 

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

„Można tak powiedzieć, ja to przeczytałem literalnie, tak że…”. 

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

„Ale zwiększył Pan w paragrafie kwotę z 219 000 na 314 301...”. 

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

„Nie, nie, nie, nie.”. 

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

„Jak nie?”. 

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

„Nie, nie. Całościowy…”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.8.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 29 sierpnia 2017 roku 

 
 

Strona 25 z 70 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Kwota, która (…) podlegała umorzeniu jest wymieniona poprzednio – poprzednio. Jest wymieniona w § 1 
i powinna być dopisana do wszystkich wierzytelności, które Pan wymienił w tej wersji, bo kwota….  
Nie umarza się tych wierzytelności z § 1.”.  

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

„Oczywiście Panie Przewodniczący, jeszcze raz powtórzę, że…”. 

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

„A niewymienione zostały…”. 

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

„…że ten projekt uchwały stanowił o tym, że ta pierwotna propozycja, wcześniejsza była, że: umarza się 
94 956,26 zł, a pozostała kwota 219 345,09 zł podlega rozratowaniu. Jeżeli zsumujemy 94 956 zł z kwotą 
219 345 zł, to wyjdzie dokładnie ta kwota 314 000, którą proponujemy teraz do rozratowania.”. 

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

„Wniosek formalny Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdyby – oczywiście zaakceptuje to Wysoka Rada – przenieść 
ten punkt na koniec sesji, a w międzyczasie przygotować tekst jednolity, żeby potem na etapie dalszego 
procedowania nie wkradł się jakiś błąd i potem będą z tego tylko kłopoty. 

W związku z tym mój wniosek formalny jest taki, aby ten punkt, który omawiany, przenieść przed „Sprawy 

różne”, czyli do punktu – moja propozycja, jeżeli Rada tak uzna – 34a.”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

przygotujemy ten wniosek, jeżeli taka będzie decyzja Rady. Sądzę, że zasadne to jest.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Wniosek formalny podlega pierwotnie głosowaniu (…) jako pierwszy, wobec powyższego poddaję go pod 
głosowanie. 

Kto z Państwa Radnych jest za przeniesieniem na koniec naszych obrad tego projektu uchwały? Dziękuję. 
Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 

Jednogłośnie Radni zagłosowali za tym, ażeby głosować nad projektem przygotowanym również  
do głosowania w pełni. 

Dziękuję bardzo. 

Nie udzielam głosu ze względu na przegłosowanie…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Tak, 34a.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Tak.”.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Została przeniesiona (…).  

Proszę bardzo, mimo wszystko, w jakiej sprawie chciał Pan zabrać głos Panie Radny?  

Proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Wersja druga rzeczywiście Panie Prezydencie powoduje jak gdyby zmianę treści proponowanej uchwały  
w dużym zakresie, natomiast Pan Prezydent powiedział, że podstawa prawna pozostaje bez zmian. I tutaj 
mam prośbę, żeby również zweryfikować tą podstawę prawną, bo jeżeli wersja pierwsza dotyczyła 
umorzenia, to musimy wykreślić z podstawy prawnej te zapisy uchwały z 27 kwietnia 2010 roku, które 
dotyczyły umarzania i pozostawić te, które dotyczą rozkładania na raty. Tak że bardzo bym prosił żeby 
tutaj przyjrzeć się również tej podstawie prawnej, żeby tam nie było błędu. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

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

„Jeżeli mogę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Tak.”. 

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

„Ja mam informację na razie – ale to jeszcze potwierdzę – że to jest ta podstawa prawna,  
ale zweryfikujemy to powtórnie oczywiście.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Czy Pani Grażyna Nalepa ma istotą sprawę, przed przygotowaniem tej uchwały, do powiedzenia?  

Bardzo proszę.”. 

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

„(…) Zgłaszałam się w takiej sprawie, co Pan Przewodniczący podał się, żeby opracować dokładnie  
tą uchwałę i wtedy po dokładnym opracowaniu przegłosujemy.”. 

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

„Przegłosowaliśmy ten wniosek. 

Dziękuję bardzo.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-
Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5" 

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

„Szanowni Państwo, wobec tej sytuacji przechodzimy do następnego punktu, tj. punktu numer 16, 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/377/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5". Druk Nr 621. 

Proszę o przedstawienie projektu uchwały.”. 

 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Jan Pacia  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo, 

w ubiegłym roku w oparciu o uchwałę, której wniosek o zmianę dotyczy, został złożony wniosek  
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację wymienionego budynku  
w kwocie 3 175 688 zł. Ta kwota to było 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ustalony w oparciu  
o kosztorys inwestorski i była to maksymalna kwota, o jaką gmina mogła się starać w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano ofertę z ceną 
niższą, w związku z tym ten koszt (…) kwalifikowany zadania uległ obniżeniu, jak również Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska nie przyznał pożyczki w tej maksymalnej 80% wysokości. Wpływ również  
ma tu przyznanie części kwoty w formie dotacji, która dziś została wprowadzona do budżetu. Łącznie, 
uwzględniając wszystkie te czynniki, ostateczna kwota pożyczki, to jest 2 287 698 zł. Aby zapisy  
w budżecie i w podjętych uchwałach były zgodne istnieje potrzeba podjęcia takiej uchwały.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 619, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły 
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę (…) Pana Dyrektora o przedstawienie projektu uchwały.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 szkole nadaje imię 
organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, 
samorządu uczniowskiego. W związku z tym, że Gimnazjum nr 15 im. Jana Sobieskiego zostanie 
1 września 2017 włączone do Szkoły Podstawowej nr 32, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 32 złożyły 10 maja 2017 wspólny wniosek o zmianę patrona szkoły, 
którym obecnie jest Ludwik Waryński. Wniosek ten zawiera uzasadnienie zmiany patrona szkoły, określa 
plan działań (…) Szkoły związanych z nadaniem nowego imienia i przewidywany termin uroczystości. 
Jednym z podstawowych uzasadnień jest to, że nadanie Szkole Podstawowej nr 32 imienia  
Jana III Sobieskiego jest też wyrazem uszanowania dorobku i tradycji włączanego Gimnazjum nr 15. 

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Jest załączone do uchwały oświadczenie podpisane przez Pana Dyrektora Solicha, że projekt uchwały  
nie podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz jest (…) załączona opinia Komisji Edukacji  
i Kultury Rady Miejskiej pozytywnie opiniującej powyższy projekt uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 18 Druk 638, tj. podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Szkole 
Podstawowej dla Dorosłych w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie – Pan Dyrektor Solich. Proszę przedstawić.”. 
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo,  

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 21 marca 2017 podjęła uchwałę, mocą której przekształca  
się Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową dla Dorosłych w tym samym Zespole. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski 
ośmioletniej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Ustawa Prawo oświatowe stanowi, że organ zakładający 
szkołę nadaje szkole pierwotny statut. 

Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Podobnie jak poprzednio jest oświadczenie załączone Pana Dyrektora, że nie podlega konsultacjom  
z organizacjami pozarządowymi (…) ten projekt uchwały oraz opinia Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 633, tj. podjęcia w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o. Lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, 
ul. Bystrzańska 48. Druk Nr 633. 

Proszę o przedstawienie projektu uchwały. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CASINO z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem  
o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej w trzech lokalizacjach. Ja może omówię,  
bo to będą trzy podobne uchwały…”. 

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

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

„…dotyczy tylko trzech różnych lokalizacji. Chodzi o lokalizacje następujące: 3 Maja 10 i 12 – to jest Hotel 
President, 11 Listopada 60-62 – pasaż Pod Orłem oraz ulica Bystrzańska 48 – Parkhotel VIENNA.  

Według informacji Wnioskodawcy, przetarg (…), do którego Państwo już opiniowali podobne uchwały, 
najprawdopodobniej zostanie unieważniony, więc Wnioskodawca wystąpił ponownie z prośbą o wydanie 
przedmiotowych opinii.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

(…) Przepraszam bardzo, bo (…) nie przedstawiłem opinii. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. 

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

Uchwała została przyjęta głosami 11 Radnych, przy 7 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.”.  

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10-12) 

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

„Przechodzimy do następnej z bloku uchwał, to jest punkt numer 20 – Druk Nr 634 – podjęcie uchwały  
w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: również CASINO 
Spółka z o.o. Lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10-12. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta głosami 11 Radnych, przy 7 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.”.  
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry  
(Wnioskodawca: CASINO Spółka z o.o.; lokalizacja kasyna: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21 – Druk Nr 635 – tj. podjęcia uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: również CASINO Spółka z o.o. Lokalizacja kasyna: 
Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta głosami (…) 10 Radnych przy 8 głosach sprzeciwu  
i 1 głosie wstrzymującym się.  

Dziękuję.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 108 

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

„Przechodzi do punktu numer 22 – Druk Nr 636 – tj. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą  
przy ul. Michała Grażyńskiego 108. 

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.  

Proszę uprzejmie.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała dotyczy możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” – to są cztery węzły cieplne. Ja proszę o podjęcie uchwały razem z autopoprawką, która 
wczoraj została przyjęta przez Komisję Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Autopoprawka polega 
na dodaniu § 3 do uchwały, który mówi o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Powyższą uchwałę, tak jak Pan zaznaczył, opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
razem z tą autopoprawką – i zaopiniowała ją pozytywnie. 
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 105/3 położona w Bielsku-Białej przy 
ulicy S. Żeromskiego 14 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 45/3 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 105/3 
położona w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14 na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 45/3. Druk Nr 620.  

Proszę uprzejmie o przedstawienie tej uchwały, projektu uchwały.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała dotyczy możliwości oddania w użytkowanie wieczyste w udziałach nieruchomości gruntowej  
w trybie art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami. To jest kolejny przykład tego, że regulujemy 
tereny wokół budynków mieszkalnych. Nieruchomość będzie zbywana na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości, która w tej chwili jest zabudowana budynkiem przy Stefana Żeromskiego 14  
i ta nieruchomość gruntowa jest wydzielona po obrysie budynku. Teren, który zbywamy zagwarantuje 
właściwą możliwość korzystania z tej nieruchomości. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  

– i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 24, Druk Nr 623, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści  
§ 1 Uchwały Nr XII/272/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. Druk Nr 623. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w 2011 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zbyciu nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi  
i socjalnymi. Na dzień dzisiejszy te budynki zostały już rozebrane, nieruchomość jest niezabudowana.  
I ta zmiana, którą proponujemy dotyczy tylko i wyłącznie określenia nieruchomości, tzn. nie jest już ona 
zabudowana a właśnie niezabudowana. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. 

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

„Przechodzimy do punktu nr 25 – Druk Nr 624 – tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści  
§ 1 Uchwały Nr XII/273/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 r. Druk Nr 624. 

Proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

pełna analogia do uchwały podjętej przed momentem, z tym że tutaj zostały rozebrane budynki 
produkcyjne i magazynowe. Zmiana jest dokładnie w tym samym zakresie, tzn. określona nieruchomość 
już będzie nie jako zabudowana, a właśnie jako wolna od zabudowań. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę również opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej – i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/854/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210 w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 26 – Druk Nr 625 – tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr XXXV/854/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 
210 w drodze przetargu. 

Proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zbyciu nieruchomości Żywiecka 210. W tej chwili gmina 
podjęła działania, aby objąć tę nieruchomość programem „Rozwoju mieszkalnictwa socjalnego  
i chronionego w Bielsku-Białej” i być może uda się uzyskać jakąś dotację, żeby wyremontować  
tę nieruchomość. Ja tylko dodam jeszcze, że próbowaliśmy zbyć ją w trybie przetargowym w latach  
2014-2015 – bez rezultatu. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
– i zaopiniowała pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie. (…)”.  

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/164/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 131 w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 27 – Druk Nr 626 – tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr VIII/164/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 
131 w drodze przetargu. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta sama historia, różni się tylko adres. Tym razem chodzi o nieruchomość przy Żywieckiej 131 i uchwała 
jest starsza, bo z 2011 roku. Również próbowaliśmy sprzedać w trybie przetargowym tą nieruchomości 
(przetargi odbyły się w latach 2012 i rokowania 2013) – bez rezultatu. Teraz chcemy uchylić tą uchwałę, 
żeby próbować ją objąć programem, o którym mówiłem wcześniej. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej, 
obręb Komorowice Krakowskie 

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

„Przechodzimy do punktu numer 28 – Druk Nr 627 – tj. podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 273/39 o pow. 820 m2 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej, obręb Komorowice Krakowskie. Druk Nr 627.  

Proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uzupełniając tytuł uchwały powiem, że dla działki została uzyskana decyzja o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w 2016 roku pod budynek mieszkalny jednorodzinny. Działka posiada kształt 
trójkąta prostokątnego i zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Czereśniową i Niepodległości. 

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, która 
zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2374/15 o pow. 407 m2, 
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej, obręb Komorowice Krakowskie 

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

„Przechodzimy do punktu numer 29 – Druk Nr 628 – tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 2374/15 o pow. 407 m2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Komorowickiej, obręb Komorowice 
Krakowskie. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pan Igor Kliś 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała dotyczy możliwości zbycia nieruchomości na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej, a w zasadzie 
kompleksu nieruchomości. Wnioskodawca posiada swoje tereny w zasadzie po obu stronach  
tej nieruchomości. To jest wąski pas gruntu, zapewne stara droga czy też była droga do pól. Dzisiaj już  
to nie funkcjonuje jako droga. Sprzedaż jest w pełni uzasadniona.  

Proszę o podjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę również opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej – i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30 – Druk Nr 629 – tj. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie 
ulic Partyzantów i Leszczyńskiej.  

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały.  

Bardzo proszę.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ten projekt jest związany pośrednio z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił 
niektóre zapisy planu obowiązującego, w szczególności dotyczące wysokości zabudowy – tak że taki plan 
częściowo uchylony należało uzupełnić o brakujące parametry, zwłaszcza tę wysokość zabudowy. W tym 
celu został sporządzony plan dla dwóch obszarów – widocznych na załącznikach graficznych – i zgodnie  
z obowiązującymi obecnie przepisami na tych obszarach zostały ustalone wszystkie parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Jeżeli można to ja od razu bym przeszedł do omówienia nieuwzględnionej części uwagi, ponieważ ona 
dotyczy właśnie tej kwestii. Otóż rozpatrzeniu przez Radę podlega część uwagi wniesionej do projektu 
planu, częściowo nieuwzględniona przez Prezydenta Miasta. I ten zakres uwagi, to jest właściwie polemika 
z zaproponowanymi w planie wskaźnikami intensywności zabudowy, wskaźnikiem powierzchni 
maksymalnej zabudowy oraz biologicznie czynnej. I tak, wnoszący uwagę zaproponował, aby przyjąć 
maksymalną intensywność zabudowy 0,9, maksymalną powierzchnię nowej zabudowy maksymalnie  
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40% powierzchni działki oraz minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej jako 30% powierzchni 
działki. Te uwagi zostały rozpatrzone, przeanalizowane i w wyniku takiej gruntownej analizy, możliwości  
i zabudowy i zagospodarowania terenu, częściowo uwzględnione przez Prezydenta Miasta w ten sposób,  
że w projekcie przyjęto intensywność zabudowy maksymalnie 0,7, maksymalną powierzchnię nowej 
zabudowy jako 25% powierzchni działki budowlanej oraz minimalną wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej 50% powierzchni działki budowlanej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) Temat uchwały został omówiony przez Pana Dyrektora. Szanowni Państwo przedstawiona została 
również jedyna uwaga, która wpłynęła do tego projektu. W związku z tym, zgodnie z zasadami, musimy  
tą uwagę przegłosować, w kwestii ewentualnego uwzględnienia przedstawionej uwagi.  

Szanowni Państwo przystępuję do głosowania tej uwagi (…). 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi złożonej przez Pana A_____ A______ – data 
wpływu tej uwagi 30.01.2017 – w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta Miasta? Proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Podaję wyniki głosowania: za uwzględnieniem uwagi 4 głosy, przeciw 11, wstrzymało się 4 Radnych.  

Uwaga nie została uwzględniona.  

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonej uwagi, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest podjęcie na obecnej sesji uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chciałem również przedstawić opinię 
(…) Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, która zaopiniowała ten projekt uchwały 
pozytywnie.  

Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów  
i Leszczyńskiej.  

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

Uchwała została przyjęta głosami 17 Radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się.”. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej 

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

„(…) Przechodzimy do punktu numer 31 – Druk Nr 630 – tj. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie projektu uchwały.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli.”. 

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

„Proszę bardzo Panie Prezydencie.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej.  

W obowiązującym planie miejscowym teren ten objęty jest wnioskiem przeznaczonym dla ulicy 
dojazdowej. Celem opracowania planu jest zgodnie z wnioskiem poszerzenie terenu produkcji i usług 
poprzez likwidację projektowanej ulicy dojazdowej. Innymi słowy: inwestor zainteresowany inwestycją  
na tym terenie, po to żeby mógł wybudować odpowiednio dużą halę. Ta droga po prostu jest (…)  
w miejscu tej projektowanej hali. A co za tym idzie takie przystąpienie, a następnie obradowanie  
i uchwalenie planu w przyszłości, pozwoli na zrealizowanie większej kubatury w tym miejscu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższy projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
– i został zaopiniowany pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się – jednogłośnie, znaczy prawie jednogłośnie.”. 

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy 
Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową 

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

„Przechodzimy do punktu numer 32 – Druk Nr 631 – tj. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową. 

Proszę uprzejmie Panie Prezydencie o przedstawienie treści uchwały.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo, 

ten projekt przystąpienia do zmiany planu jest konsekwencją przyjęcia wniosku o zmianę miejscowego 
planu. W obowiązującym planie miejscowym teren ten objęty jest zabudową, tak naprawdę można tam 
realizować zabudowę mieszkaniową. Celem opracowania planu jest zgodnie z wnioskiem umożliwienie 
realizacji usług. Dla Państwa Radnych, którzy jesteście członkami Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska, pamiętacie, że niedawno ten wniosek był bardzo szeroko omawiany. 

Proszę o przyjęcie uchwały.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę również opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej – i zaopiniowała ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta przez Radnych.”.  

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, 
cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33, tj. (…) – Druk Nr 640 – podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o przedstawienie projektu.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

w tym przypadku projekt przystąpienia umożliwi rozbudowę terenu wokół Zespołu Szkół Podstawowo- 
Gimnazjalnych przy ulicy Karpackiej 150. Od 1 września 2017 roku będzie w tym miejscu Szkoła 
Podstawowa nr 23. Jak Państwo wiecie, to jest od wielu lat postulowana zmiana. I teraz przedstawiam 
Państwu projekt przystąpienia w tej sprawie. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie – Pan Przewodniczący Matyja. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

dziękuję Panu Prezydentowi za to, że nabrały tempa prace dotyczące budowy szkoły. Jeżeli byłby  

Pan łaskaw jeszcze powiedzieć dwa, trzy zdania na temat rozbudowy szkoły i dać nam więcej optymizmu, 
będę wdzięczny.”. 

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

„To znaczy na tym etapie Panie Przewodniczący wykonaliśmy analizę chłonności terenu – tzn. żeby nie tak 
jak do tej pory, że tam Pan Dyrektor dawał zapotrzebowanie ile w poszczególnych rocznikach na terenie 
jego obwodu może być po prostu dzieci. Dodatkowo Biuro Rozwoju Miasta wykonało taką analizę, która 
pokazuje jak w tym terenie, ze względu na funkcje mieszkaniowe, jaka jest jakby projekcja możliwa 
powstawania (…) nowych zabudowań, a co za tym idzie, jak może tutaj ta ilość mieszkańców przybywać  
i potencjalnie też te potrzeby dla tej szkoły będą potencjalnie rosły. Oczywiście konsekwencją tego będzie 
zrobienie koncepcji, która nam pozwoli jakby przyjąć jakiś wariant rozwiązania, najprawdopodobniej 
będzie tam jakiś wariant taki, żeby umożliwiał potencjalnie dwa etapy rozbudowy tej szkoły, po to żeby  
w jednej procedurze, że tak powiem, załatwić sprawę raz na zawsze. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie więcej, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34, tj. podjęcia uchwały w sprawie oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Druk Nr 639 w drugiej wersji. 

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Prezydent Miasta przygotował projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Przygotowanie i skierowanie do Rady Miejskiej ww. projektu uchwały jest realizacją obowiązku nałożonego 
przez przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym.  
I z tej (…) ustawy wynika, że raz na kadencję Rada Miejska ma obowiązek taką aktualność jakby 
sprawdzić.  

Przedkładana Radzie Miejskiej ocena aktualności Studium uzyskała w dniu 3 sierpnia 2017 roku pozytywną 
opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. I tutaj właśnie, à propos, bo jeszcze dzisiaj 
rozmawialiśmy à propos tego, że wpłyną drugi wniosek, znaczy druga wersja tego projektu,  
to ja chciałbym tylko Państwu, jakby w uzupełnieniu tej informacji dodać, że w toku rozmów podczas 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska swoją uwagę złożył Pan Radny Bronisław 
Szafarczyk. I tak mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakres merytoryczny, to druga wersja nie różni  
się absolutnie niczym, poza tym, co znalazł Pan Radny, że w związku z tym, że ta ocena aktualności 
Studium zawiera w sobie rozpatrzenia wniosków o zmianę planów miejscowych z czterech kolejnych lat,  
a co za tym idzie musiała zostać ujednolicona numeracja – i to, że była numeracja stara i nowa, 
wprowadzała trochę w błąd – teraz to zostało po prostu skorygowane i te karty mają takie same numery; 
bo one były numerowane, łamane przez kolejny rok. Natomiast, jeżeli chodzi o liczbę (…) [porządkową]  
po prostu tych wniosków, a ich jest 321, to one mają ujednoliconą numerację. Można powiedzieć,  
że druga wersja jest kwintesencją pracy Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

(…) Proszę bardzo otwieram dyskusję. 

Pan Radny Łoś. 

Bardzo proszę.”. 
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Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ocena aktualności Studium 
i planów wymaga opinii miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Nie przekonują mnie  
te argumenty Pana Prezydenta, bardzo bym prosił Pana mecenasa o zaopiniowanie takiej kwestii. 
Mianowicie przedłożona ocena aktualności rzeczywiście została zaopiniowana przez taką komisję – Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – lecz opinia dotyczyła wersji pierwszej. Natomiast dzisiaj 
kilkadziesiąt minut przed sesją został złożony kolejny projekt w wersji drugiej i ta wersja z tego co wiem 
takiej opinii nie posiada. Zatem nie zgodziłbym się tutaj z takimi argumentami, że to były jakieś drobne 
zmiany, które nie miały na nic wpływu. To jest druga wersja, to jest zupełnie inna wersja i ta druga wersja 
również powinna być zaopiniowana przez właściwą Komisję, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zatem tutaj pytanie do Pana mecenasa, czy w sytuacji podjęcia tejże uchwały przez Radę bez opinii  
– bo tak trzeba to tutaj nazwać, druga wersja nie ma opinii – będzie to działanie uprawnione? To jest 
pierwsza sprawa, niezwykle istotna, która wymaga przesądzenia prawnego i wydania opinii w tej sprawie.  

Druga sprawa, mniej istotna, aczkolwiek dla mnie ważna, chodzi tutaj o stronę tytułową tejże uchwały 
 – myślałem, że to zostanie poprawione, ja tego nie zgłaszałem na Komisjach, aczkolwiek już wtedy  
to zauważyłem. W podstawie prawnej werset pierwszy – tam są błędy literowe jest literówka, trzeba  
to poprawić. Druga sprawa – chodzi o pewną staranność legislacyjną. Zauważcie Państwo, że w tej 
podstawie prawnej przywołuje się dwie ustawy: ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlaczego tutaj nie ma jednolitości w cytowaniu dzienników ustaw?  
W ustawie o samorządzie gminnym pisze «jednolity tekst Dz.U.», czyli po Dzienniku Ustaw jest rok  
i pozycja, a w odniesieniu do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym już jest  
«tekst jednolity», następnie Dziennik Ustaw, następnie pozycja, a rok na końcu. Może są to niuanse,  
dla mnie istotne, bo przeanalizowałem strony tytułowe innych projektów uchwał, które były zgłaszane  
na dzisiejszą sesję i wszystkie są poprawne. Tu jest jakiś wyłom, tak że tutaj ta niestaranna legislacja 
również powinna być uwzględniona przed złożeniem projektu Radzie. 

Dziękuję.”. 

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

„Proszę bardzo – pyta mecenas mecenasa.  

Bardzo proszę Panie mecenasie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

w mojej ocenie ta pierwsza kwestia jest najistotniejsza, bo kwestia oznaczeń dzienników ustaw  
ona oczywiście ma znaczenie, jeżeli chodzi o poprawność legislacyjną, natomiast nawet gdyby tam  
się znalazły jakieś sformułowania typu, że zamiennie używamy raz «t.j.» jako tekst jednolity albo «t.jedn.» 
to są rzeczy, które w sensie owszem staranności mają znaczenie, natomiast w sensie formalnoprawnym  
na pewno nie są taką wadą, która by powodowała tutaj interwencję organu nadzoru.  

Natomiast odnosząc się do tej kwestii zasadniczej, czyli do kwestii zarzutu Pana Radnego, że jest to inna 
ocena i co innego było przedmiotem opiniowania, a ta różnica ma polegać de facto na tym, że została 
zmieniona kolejność numeracji wniosków i odniesienia odpowiednie – zresztą na wniosek, z tego co widzę, 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia – Szanowna Rado, Wysoka 
Rado, w mojej ocenie akurat tu się różnię z Panem mecenasem, że to jest zmiana bardziej formalna, 
podobna do zmian takich, jakie chociażby robiliśmy na sesji w dniu dzisiejszym. Zwracam uwagę,  
że w dniu dzisiejszym Rada wprowadziła na przykład w wyniku autopoprawek zmianę polegającą  
na dopisaniu słów «uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia». Ta zmiana na sesji też nie wymagała  
– choć Regulamin wskazuje, że każdy projekt uchwały wymaga na przykład opinii Komisji, wymaga opinii 
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radcy prawnego – ta zmiana na sesji nie wymagała takiego trybu, ponieważ była tylko i wyłącznie zmianą 
formalną, a nie miała charakteru merytorycznego. Dlatego ja się różnię z Panem mecenasem, bo uważam, 
że jeżeli zmiany tego opracowania, które było przez wiele miesięcy podejrzewam tworzone, dotyczą tylko 
i wyłącznie zmian w zakresie numerów w tabeli, to takie zmiany nie wymagają ponownego procedowania 
zgodnie z trybem, że są po prostu zmianami formalnymi, nieistotnymi merytorycznie. Oczywiście,  
że ostateczną decyzję w zakresie tego, czy kto z nas ma rację, to – to jest decyzja najpierw organu 
nadzoru, który bada wszystkie uchwały, a następnie ewentualnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
ale ja uważam, że Rada może procedować, w tym stanie jaki jest na dzień dzisiejszy, nad tym projektem 
uchwały. Nie są to takie wady formalne, które by uniemożliwiały dalsze procedowanie przez Radę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo udzielam głosu Panu Bronisławowi Szafarczykowi. 

Proszę bardzo Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Chciałbym uściślić wypowiedź Pana Prezydenta Kamińskiego. 

Szanowni Państwo, zwracam uwagę, że materiał otrzymaliśmy w postaci linku do materiału znajdującego 
się w „czeluściach internetu” i materiał liczy 262 strony, aby z niego skorzystać trzeba było się przenosić 
pomiędzy poszczególnymi stronami pliku PDF. Interesowało mnie szczególnie pięć wniosków i chciałem  
do nich dotrzeć. Niestety w odniesieniu do każdego z tych pięciu wniosków panował dość porządny 
bałagan, jeśli tak to można nazwać. Liczba porządkowa nie odpowiadała numerowi wniosku, względnie 
numerowi karty, stąd na Komisji Gospodarki Przestrzennej zadałem pytanie Panu Prezydentowi 
Kamińskiemu, czy mamy gwarancję, że w pozostałej części materiału nie będziemy mieli podobnych, 
nazwijmy to nieprawidłowości, żeby nie użyć słowa błędów. Pan Prezydent nie był w stanie mnie 
zapewnić, że takich nieprawidłowości nie będzie. Uważam, że taki materiał uniemożliwia korzystanie  
z niego w jakikolwiek sposób, czy to przez Radnych, czy też przez zainteresowane strony. Otrzymałem 
również zapewnienie Pana Prezydenta, że poprawiony materiał, uporządkowany, otrzymam odpowiednio 
wcześnie, żeby móc się z nim zapoznać. Wychodząc dzisiaj z domu o godzinie ósmej z sprawdziłem jeszcze 
pocztę elektroniczną i tego materiału o tej godzinie jeszcze nie było. Nie miałem więc możliwości 
zapoznania się z nową wersją. Nie sądzę, że mógłbym głosować za tak sformułowaną uchwałą. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę bardzo Pani Barbara Waluś. 

Bardzo proszę udzielam Pani głosu.”.  

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

„Panie Przewodniczący, 

podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest określony Drukiem. 
Teraz w rzeczowym dokumencie w punkcie 3.3.4. rozdział „Strefa usługowo-wytwórcza” zostało zapisane 
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stwierdzenie: «Proponowana perspektywiczna strefa aktywności gospodarczej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów, budzi ogromny sprzeciw mieszkańców 
dzielnicy. Do Studium złożono ok. 400 wniosków przeciwko lokalizacji tej strefy. Nie przewiduje się zmiany 
Studium w tym zakresie.»  

W związku z nowymi faktami, nadal rosnącym sprzeciwem mieszkańców uważam, że należy zweryfikować 
zapis o braku zmiany planu w Studium. Sam autor oceny wskazał na ogromny sprzeciw. Sprawa wątpliwej 
potrzeby ulokowania w tym miejscu strefy aktywności gospodarczej jest przedmiotem innych biegnących 
nadal procesów urzędowych, m.in. zmianie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak 
najważniejsze jest to, że rzeczowy mpzp, zawierający obszary przemysłowe, został właśnie w zeszły piątek 
unieważniony wyrokiem sądu, który wskazał w nim wiele nieprawidłowości, co powoduje, że po okresie 
uprawomocnienia wyroku na dyskusyjnym terenie będzie opracowywany nowy plan, wynikający z potrzeb 
mieszkańców (…), którzy są przeciwni tworzeniu w tym obszarze strefy przemysłowej. Dlatego należy 
zmienić ten zapis w dokumencie oceny Studium i następnie ponownie poddać dokument pod głosowanie 
Radnych.  

Z sentencji wyroku. A więc Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wypowiedział się  
– po rozpoznaniu na rozprawie w sprawie skargi (…) Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej 
25 września 2012 – w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdza 
nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczących terenów oznaczonych jako: 116_U,P-01  
do 116_U,P-11, 116_P-01 do 116_P-07, 116_O,P-01, 116_O,P-02, 116_ZI-01 do 116_ZI-03, a więc jest  
to znaczny obszar.  

I uważam, że nie mogę głosować dzisiaj za uchwaleniem oceny (…) [Studium] i proszę o przejrzenie 
wszystkich wniosków, które złożyli mieszkańcy Lipnika jeszcze powtórnie, uwzględniając sentencję wyroku 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, chwileczkę jeszcze.  

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Klimaszewski.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, 

najpierw w odniesieniu do tych, w sumie słusznych merytorycznie, uwag Pani Radnej Barbary Waluś,  
z taką tylko uwagą, że to jest opracowanie, które niczego nie przesądza i z tego opracowania nie wynika 
żadna akceptacja przez Radę Miejską zmian jakichkolwiek. To jest „fotografia dnia”, jak na dzisiaj 
aktualizacja tych uwag wygląda. Do takich zmian, o których Pani Radna wspomina, potrzebna jest kolejna 
uchwała. To jest pierwsza uwaga, że my tutaj nie głosujemy w tym wypadku nad przyszłością planu  
w Lipniku, nie wchodząc w tą, jak wiemy, skomplikowaną sytuację.  

Oczywiście, że ta numeracja – zresztą na wniosek Pana Radnego Szafarczyka – się zmieniła i Komisja się  
o to zwróciła w tym wniosku. W nawiązaniu też do tego, co mówił Pan mecenas, nie było kwestii 
związanych ze zmianą merytoryczną, tylko zmianą numeracji, więc nie widzę powodu… Zresztą  
na przykład Pan – tutaj chylę głowę – Pan Radny Łoś zdążył szczegółowo to przeanalizować – znalazł 
literówki, (…) przeprowadził pogłębioną analizę prawną, więc chyba jest to możliwe. Da się? Da się. 
Oczywiście nie jest to komfortowy termin – i tu kolejny raz apeluję do Pana Prezydenta, aby w ostatniej 
chwili pewnych dokumentów nie przesyłać. To tyle z mojej strony w tej sprawie.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Zgodnie z naszym Statutem Pani Barbara Waluś ad vocem. 

Proszę bardzo.”. 

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

„Ja chciałam zwrócić uwagę na to, żeby wykreślić ten zapis «nie przewiduje zmiany Studium w tym 
zakresie», bo to słowo blokuje uwzględnienie czy zmianę tych wszystkich zaopiniowanych wniosków 

mieszkańców. 

Dziękuję.”. 

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

„Według kolejności. Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Szanowni Państwo, bo ja chciałbym się odnieść do dwóch wniosków, bo za chwilę widzę, że ta znowu 
dyskusja się tak rozpłynni.  

Po pierwsze, jeżeli chodzi o termin, to faktycznie ubolewam, natomiast proszę pamiętać mieliśmy Komisję 
w środę, ona skończyła się o godzinie 17.00. W czwartek i w piątek były te zmiany, znaczy trzeba było  
to dokładnie przejrzeć, żeby nie było sytuacji takiej, że Pan Radny później nam jakiś tam punkt wyciągnie. 
I owszem formalnie, dlaczego to wpłynęło to w takim, a nie innym [terminie]. Zmiana oczywiście była 
przygotowana w poniedziałek rano, natomiast mamy ustalenie wewnętrzne, że Pan Prezydent Krywult 
tylko i wyłącznie może kierować wnioski, jeżeli chodzi o uchwały Rady Miejskiej, na sesję. W związku  
z tym, że akurat obowiązki służbowe spowodowały, że rano był w Gliwicach, dopiero po południu zostało 
to przekazane do Rady Miejskiej. I tutaj tyle na temat samej jakby procedury przekazania. To jest 
pierwsza sprawa. 

Druga sprawa, jeżeli chodzi o to, o czym mówi Pani Radna – i niestety muszę rozszerzyć ten wniosek –  
bo teraz tak, Szanowni Państwo. Mieszkańcy, jeżeli chodzi o Lipnik, składali swoje uwagi do planu  
i do Studium w trzech różnych procedurach i z tego wynika niezrozumienie jakby (…) całej sprawy.  
Po pierwsze, składali wnioski o zmianę planu miejscowego. Te zmiany, które (…) nie wymagały (…) 
potrzeby zmiany Studium zaczęliśmy i jesteśmy w trakcie opracowywania planu miejscowego. Oczywiście 
jest część mieszkańców, bo to nie jest tak, że tam jest taka jednomyślność, że wszyscy, że tak powiem 
mówią jednym głosem. I takie wnioski były – m.in. są zawarte, ich jest tutaj 40 tak około. To były wnioski, 
które były dalej idące, które mówiły o tym, że chcemy zmienić plan w związku z tym, że mamy obawę  
i mówiły o tym, że dodatkowo (…) proponują w tym miejscu funkcję rekreacyjno-mieszkaniową. 
Pamiętajmy po pierwsze, że to jest teren sąsiadujący z wysypiskiem odpadów i w związku z powyższym, 
jak gdyby ze względu na to, że Studium w tym terenie przewiduje póki co cały czas przemysł i usługi, taki 
wniosek musiał być w sposób naturalny odrzucony. I w zakresie tej procedury – która mówimy o tym,  
że to jest procedura (…) ocena aktualności Studium – te wnioski zostały częściowo rozpatrzone 
pozytywnie, w tej części, które wymaga zmiany Studium, negatywnie. I to jest to, o czym mówimy dzisiaj. 
Poza tym mieszkańcy (o tym, o czym Pani tutaj mówi Radna) te 400 wniosków – to są wnioski, które 
zostały złożone do zmiany Studium, w ramach opracowywania nowego Studium dla Bielska-Białej.  
I te zmiany i te uwagi wszystkie, będą rozpatrywane w procedurze zmiany Studium. Oczywiście  
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ten dokument, który dzisiaj głosujemy jest jakąś jego, będzie jego składową, ale to absolutnie dzisiaj  
nie przesądza o tym, że jak dzisiaj będzie tutaj taki zapis, to po prostu tego nie można będzie zmienić,  
bo to Rada Miejska będzie podejmowała uchwałę o zmianie Studium. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

ja bym chciał tutaj zaapelować jednak o jakby uzgodnienie jakiejś takiej procedury, która by pozwoliła 
nam tego typu i tą uchwałę uchwalić w taki sposób dosyć przede wszystkim rzetelny. Jeżeli w dniu 
dzisiejszym większość z Radnych – jak nie wszyscy – Radni nie mieli możliwości nawet zapoznania się  
z drugą wersją, nie mamy gwarancji, czy jest ona w pełni jakby pozbawiona wad i różnego rodzaju 
uchybień. Tutaj już Pan Radny Pan dr Konrad Łoś wskazał na pierwszej stronie tej uchwały – bo Panie 
Przewodniczący na pewno się nie zdążył wgłębić w 261 stron tej uchwały – znalazł błędy na pierwszej 
stronie. Pytanie (…) tego typu: nie mamy gwarancji co jest dalej.  

W związku z powyższym mam taki apel, prośbę do wszystkich Państwa Radnych – to nie spowoduje 
żadnych perturbacji, da możliwość zapoznania się wszystkim Radnym z drugą wersją, znalezienie 
ewentualnie jakichś drobnych nieścisłości, dopracowanie tego dokumentu; bo ten dokument ma być 
właśnie dokumentem zbiorczym, rejestrującym ja to rozumiem historyczne działanie (…) dotychczasowego 
stanowiska w stosunku do wniosków mieszkańców. Ma być to dokument, który będzie jako uchwała 
zamieszczony w internecie i ma to być dokument czytelny, z którego (…) nie tylko Radni, ale wszyscy będą 
mogli skorzystać. 

Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki, Koledzy Radni, Panie Przewodniczący, w związku z powyższym 
apeluję o to i wnioskuję – teraz składam wniosek formalny – o to żeby zdjąć z dnia dzisiejszego porządku 
obrad Druk Nr 639 w drugiej wersji, przepracowanie go na Komisji, żeby nie przedłużać tej dyskusji  
i przyjąć na kolejnej sesji Rady Miejskiej. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Wniosek formalny, zgodnie z procedurą obowiązującą nasze postępowanie na sesji, podlega głosowaniu. 

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

Głosów za zdjęciem 10, głosów przeciwnych 11 

Wniosek nie przeszedł. 

Proszę bardzo powracamy do dyskusji.  

Ad vocem ponownie – któryś raz, ale proszę bardzo – Pani Barbara Nalepa. Barbara Waluś. Przepraszam.”.  
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Radna Barbara Waluś (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja tym razem do Pana Wiceprezydenta Kamińskiego. 

Swego czasu na Komisji Gospodarki Przestrzennej akurat pytałam się, na jakim etapie jest akurat mój 
prywatny wniosek do otrzymania zabudowy mieszkaniowej – tam było jednorodzinnej – przy ulicy 
Chełmskiej, Tarnowskiej. I po prostu złożyłam go 5 października 2015 i do dzisiaj nie wiem dalej, co się  
z nim dzieje. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę, czy ktoś jest w stanie Panie Prezydencie odpowiedzieć na to?”. 

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

„Na to pytanie ja teraz nie odpowiem. Natomiast Szanowni Państwo znaczy ja tu jeszcze odnośnie Pana 
Przewodniczącego Drabka. Nie jest prawdą, że Radni, nie wiem, coś nie wiedzą albo nie byli 
poinformowani. My mówimy o tym, że Państwo macie przed sobą dokument, nad którym pracujecie co rok 
w cyklach rocznych. Tych wniosków sumarycznie jest 321, ale to Rada Miejska ustaliła sobie, że my nie 
będziemy tego robić zbiorczo raz na kadencję, tylko będziemy robić to co rok i tak naprawdę  
to, co Państwo tutaj macie, ten każdy wniosek w wielu przypadkach był kilkukrotnie analizowany, dlatego 
że kilkukrotnie były składane wnioski. Więc to jest uważam, że troszkę za dużo powiedziane, że Państwo 
Radni nie wiedzą, co w tym dokumencie jest. Nic innego jak zbiorówka z czterech lat, którą Państwo  
za każdym razem opiniowaliście. To były naprawdę ciężkie godziny pracy. Bo gdybyśmy my chcieli teraz  
na przykład (…) umówić się i możemy oczywiście na nowo to przeanalizować, (…) to mówię, że 24 godziny 
na pewno Państwu na to zabraknie. Dlatego to podzieliliśmy na konkretne lata. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, 

biorąc pod uwagę, że patrząc na maila, którego otrzymałem po godzinie ósmej w dniu dzisiejszym,  
o godzinie dziewiątej było posiedzenie Komisji, o godzinie dziesiątej się rozpoczęła sesja, to trudno mi 
sobie wyobrazić, nie wiem kto z Państwa Radnych może podnieść rękę i powiedzieć, że strona po stronie 
udało mu się przejrzeć ten dokument w drugiej wersji, który otrzymał. To jest tylko i wyłącznie 
domniemanie…”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Radny powiem jeszcze raz, bo może nie wiem…”. 

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

„Proszę bardzo.”. 

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

„… czy Pan nie usłyszał być może tego. 

Ta wersja to jest ten sam dokument, który dostaliście Państwo dwa tygodnie temu, tylko że na kartach, 
które są załącznikiem po prostu są liczby porządkowe na nowo przepatrzone wszystkie, żeby nie było 
wątpliwości.”. 

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

„Bardzo proszę – Pani Barbara Waluś. Mamy określony Statut, który mówi, ile razy ad vocem Pani ma 
możliwość zabrania głosu. Sprawa jest ważna, ale proszę bardzo nie rozszerzać tej dyskusji na tematy 
indywidualne.  

Bardzo proszę – ad vocem Pani Waluś.”. 

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

„Ja chciałam powiedzieć, że nie dostałam odpowiedzi od Pana Wiceprezydenta Kamińskiego na moje 
pytanie. 

Dziękuję.”. 

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

„Ale to akurat (…) Pan [powiedział], że nie odpowie dzisiaj na to pytanie...”. 

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

„Ja odpowiedziałem Pani, że nie odpowiem.”. 

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

„…, a nie jest to przedmiot dyskusji naszej.”. 
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Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„No nie jest to akurat przedmiot. Taki detaliczny. Były rozpatrywane wszystkie uwagi i to jest tylko zestaw 
tego, co zostało rozpatrzone.  

Proszę bardzo (…) – ad vocem Pan Przemysław Drabek. 

Proszę bardzo Panie Przewodniczący.”. 

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

„Panie Prezydencie, Pan wybaczy, ale wolałbym sam zobaczyć ten dokument niż czytać go Pańskimi 
oczami. Wolałbym go zobaczyć w dniu dzisiejszym. 

Dziękuję bardzo...”.  

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

„Trzeba było dwa tygodnie temu przeczytać.”. 

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

„Ja Panu ufam, że tak jest, ale wolałbym mimo wszystko zobaczyć projekt uchwały i móc się z nim 
zapoznać, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Rozumiem, że nie czytał Pan pierwszej wersji. Tak?”. 

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

„Czytałem pierwszą wersję, ale drugiej nie i chciałbym ją zobaczyć. 

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Proszę – wniosek formalny – bardzo proszę Pan Przewodniczący Jazowy. 

Bardzo proszę.”. 
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Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, 

chciałem złożyć wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.”. 

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

„Każdy wniosek wymaga głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za zamknięciem dyskusji i przejściem do głosowania? Dziękuję.  
Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Za – 11, przeciw – 10 wstrzymało się – 1. 

Wniosek przeszedł. Dziękuję uprzejmie. 

Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została podjęta głosami 11 Radnych przy 10 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.”.  

 
Ad 34a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę w ratach wierzytelności przypadających 
Miastu Bielsko-Biała, z tytułu zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie S.A. względem 
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej 

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

Przechodzimy do punktu przeniesionego z punktu 15 obrad – ppkt 34a, tj. (…) projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na spłatę w ratach wierzytelności przypadających Miastu Bielsko-Biała, z tytułu 
zobowiązań Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie względem Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Bielsku-Białej – jednostki budżetowej. 

Proszę teraz o przedstawienie tej wersji ostatecznej.  

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”.  

 
Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Grzegorz Jania 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Pan Prezydent przedstawił tą wersję już wcześniej. My żeśmy sobie pozwolili, na wniosek Radnych, 
przygotować na piśmie projekt uchwały numer 2 – zmienionej. Odpowiadam od razu na pytanie: Podstawy 
prawne zostały zweryfikowane oczywiście. I ten projekt zawiera, tak jak było dzisiaj na Komisji, zmianę  
w stosunku do pierwotnej wersji, czyli umorzenie i rozłożenie na raty, całą kwotę rozłożenia na raty.  
Tak że bardzo proszę o podjęcie głosowania.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak jest. Bardzo dziękuję. Teraz jesteśmy zgodni. 

Szanowni Państwo możemy (…) przystąpić do głosowania.  

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

Przy (…) 2 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta przez pozostałych Radnych. 

Szanowni Państwo oddaję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu. 

Bardzo proszę i dziękuję.”.5  

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za sprawne poprowadzenie (…) dotychczasowego przebiegu 
sesji.”.  

 
Ad 35 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu 35. Sprawy różne. 

Na początku sesji głosowaliśmy udzielenie głosu. Jest z nami Pan Janusz Buzek – dziękujemy  
za cierpliwość i prosimy o podejście i zabranie głosu.”. 

 
Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pan Janusz Buzek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

serdecznie dziękuję za ten przywilej i możliwość zabrania głosu przed tak czcigodnym gronem.  

O czym będę mówić? Będę mówić krótko o założeniach programu Beskidzkie Laboratoria Młodych 
Odkrywców, a na końcu zwrócę się do Pana Prezydenta z prośbą o ujęcie tego programu w projekcie 
budżetu miasta na 2018 rok. 

(…) Program został przygotowany przez członków Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej 
Prawicy, pod kierunkiem Pana Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie Pana Marcina Litwina. 
Korzystaliśmy także z naszego zaplecza merytorycznego, z naszych ekspertów związanych z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertów związanych z trzecim sektorem. Dlaczego? Potrzebowaliśmy 
fachowców, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu tego typu projektów. A zatem proszę 
kolejny slajd.6 

Uważam, że potrzebujemy być wdzięczni Panu Bogu za miejsce, w którym żyjemy, za miasto Bielsko-Białą, 
bo jest to miasto, w którym (…) cieszymy się relatywnie wysokim poziomem życia. Jest to miasto  
o relatywnie dobrej edukacji i posiadające ponadto tradycje przemysłowe i akademickie. Kiedy (…) 
rozmawiamy z naszymi rodzicami, z naszymi dziadkami często podkreślają, że nawet w czasach PRL-u było 

                                                           
5 Godzina 12.58. 
6 Pokaz slajdów. 
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tutaj dużo prywatnej inicjatywy. Nasi mieszkańcy są kreatywni, są przedsiębiorczy, jest na czym budować, 
mamy szereg przewag, ale komu wiele dano od tego należy wiele wymagać. A zatem powinniśmy także 
wpływać na rozwój intelektualny, społeczny i ekonomiczny całego regionu, w którym żyjemy. Poproszę  
o kolejny slajd. 

Należy zatem położyć nacisk – tak to widzimy – na kształcenie dzieci i młodzieży, które w przyszłości 
zaowocuje trwałym ożywieniem gospodarczym i społecznym. Poproszę kolejny slajd. 

Ponadto stoimy przed wyzwaniem, aby przekształcać charakter naszego rynku z prowincjonalnego  
na konkurencyjny w skali europejskiej i globalnej. Właśnie w tym momencie na sali (…) sejmiku śląskiego 
wybierany jest szef metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Pisząc ten program też mieliśmy to na uwadze 
– dlaczego? W centrum województwa powstaje silne centrum grawitacyjne pod kątem społecznym  
i gospodarczym. Nie chcemy żeby było tak, żeby w przyszłości nasze piękne miasto i nasz piękny region 
omijali inwestorzy. Sami Państwo doskonale wiecie i wie to także, ma tego świadomość Wydział Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, że brakuje w naszym mieście inżynierów. Mają 
przedsiębiorcy bielscy i z naszego regionu problem ze znalezieniem właściwych ludzi (…) bardzo dobrze 
wykształconych. Zaniedbaliśmy przez ostatnie 25 lat – ja nie mówię miasto Bielsko-Biała, ale w ogóle 
Polska, społeczeństwo – kształcenie w kierunku technicznym i inżynierskim, a to uważam jest podstawą 
trwałego rozwoju gospodarczego, (…) uzyskiwania przewag gospodarczych. Przy tej okazji też pragnę 
wspomnieć, że ten pomysł, który opracowaliśmy, a więc Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców, 
wpisuje się w strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego, a także 
wpisuje się w dwie ustawy o innowacyjności autorstwa naszego lidera, czyli Wicepremiera Jarosława 
Gowina. Poproszę o następny slajd; a to już jest.  

Krótko podstawowe informacje o tymże projekcie. Beneficjentami będą wszystkie dzieci przedszkoli, szkół 
podstawowych i szkół średnich. Ja pozwolę sobie używać już tej nomenklatury „szkoła podstawowa  
i średnia”. Mam świadomość, że jeszcze przez dwa lata będą wygasać gimnazja; w uproszczeniu będę 
mówił cały czas „szkoły podstawowe, średnie i przedszkola”. Widzimy to tak, że program powinien ruszyć 
już 1 września 2018 roku, a więc mamy dokładnie rok na przygotowywanie się solidne do tego programu. 
I powinien on być bezterminowy i trwale wpisać się w środowisko edukacyjne naszego miasta; nie tylko 
środowisko edukacyjne, bo jeszcze powiem o naukowym, biznesowym i przemysłowym.  

Kto będzie realizował ten program? Uważamy, że powinien to przede wszystkim robić Miejski Zarząd 

Oświaty. W dwóch formach to można przyjąć: bo albo będą to realizować MZO i szkoły, dyrekcje szkół, 
grono pedagogiczne, albo jakiś podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Ale kiedy pytaliśmy naszych 
ekspertów, oni mówili tak: «jeżeli za ten program nie wezmą odpowiedzialność nauczyciele, pasjonaci, 
którzy zapalą młodzież do chodzenia na zajęcia dodatkowe – bo to będą również zajęcia dodatkowe,  
o czym zaraz – to ten program się nie powiedzie». Więc raczej nie jesteśmy za takim rozwiązaniem, aby 
ten program miał realizować podmiot zewnętrzny. 

Źródła finansowania widzimy trzy: budżet miasta – ja jeszcze na końcu będę więcej o tym mówić – (...) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego działanie 11.1.4 dla szkół oraz działania 11.1.1 
oraz 11.1.2 dla przedszkoli, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które realizuje od paru lat 
fascynujący program Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Tutaj w tym momencie zdradzamy odsłaniamy 
inspirację co do nazwy Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców, patrzymy co robi nasz lider, a więc 
Jarosław Gowin. Proszę kolejny slajd.  

Krótko o celach. Program służy popularyzacji nauki oraz badań naukowych i zastosowań gospodarczych 
wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. Zależy nam na rozbudzeniu ciekawości poznawczej 
młodego pokolenia, stymulowania intelektualnego i społecznego rozwoju młodych ludzi, inspirowaniu 
dzieci i młodzieży do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji, a ponadto brania udziału, 
żywego udziału w życiu w aktywności lokalnej i społecznej. Poproszę kolejny slajd.  

Jeszcze krótko o celach naszego programu. Chcemy tym programem również propagować kulturę 
innowacyjności, propagować kulturę techniczną wśród dzieci i młodzieży, zapoznać tę grupę docelową  
ze środowiskiem akademickim oraz gospodarczym. Poproszę o kolejny slajd.  

Może będzie łatwiej Państwu śledzić to teraz na stronie czwartej, ten krótki ramowy model funkcjonowania 
programu. Zwrócę uwagę teraz na lewą stronę tego blokowego schematu, a zatem chodzi mi tutaj  
o przedszkola oraz szkoły podstawowe w aspekcie klas 1-3, a więc grupę docelową pięciolatków i grupę 
docelową klas 1-3. Widzimy, żeby w pierwszej połowie 2018 roku kupić gry, zabawy stymulujące 
kreatywność, innowacyjność młodego pokolenia. Uważamy, że na (…) każde przedszkole to powinna być 
średnia kwota 5000 zł, na szkołę podstawową 10 000 zł i na bazie tych pomocy dydaktycznych powinny 
być prowadzone zajęcia w wymiarze 20 godzin rocznie. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten program powinien 
być powszechny, a więc obejmować szkoły i przedszkola, które są prowadzone przez Urząd Miasta,  
ale także szkoły społeczne, a więc dotowane przez Urząd Miasta.  
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A teraz przechodzę do klucza, bo w samej nazwie mamy «Laboratoria Młodych Odkrywców», a więc nie 
tyle do klucza, co do clou tego programu, a więc powołania do życia Laboratoriów Młodych Odkrywców. 
Zauważcie Państwo, że – patrząc tak od środka na prawą stroną tego modelu – kiedy mówimy o szkołach 
podstawowych i szkołach średnich mamy w tym schemacie zapisane Laboratoria Młodych Odkrywców. 
Chodzi o stworzenie bazy sprzętowej, bardzo dobrze wyposażonej bazy sprzętowej. Szacujemy,  
że to powinno być średnio 50 000 zł na placówkę, na szkołę podstawową, na szkołę średnią. Dokładne 
liczby uważamy, że powinien… – mówię o liczbach średnich – dokładne wartości powinien oszacować 
Miejski Zarząd Oświaty według kryteriów wielkości tej szkoły. Ale teraz, co to ma być za sprzęt. Tutaj 
chcemy dać wolną rękę radom pedagogicznym oraz radom rodziców, tak aby to one dokonały wyboru,  
czy dane Laboratorium idzie w kierunku np. chemicznym, biologicznym, elektronicznym, informatycznym, 
automatycznym, przede wszystkim na podstawie tego, jakich mają nauczycieli, jakich mają pasjonatów, 
którzy potrafią zapalić młode pokolenie do wejścia w ten program. A zatem widzimy, że na terenie Bielska 
powstanie prawie sto Laboratoriów Młodych Odkrywców różnie sprofilowanych. W przyszłości będzie 
dobrze, jeżeli te Laboratoria również będą się sieciować i widzimy możliwość przepływu młodych ludzi 

pomiędzy laboratoriami w różnych szkołach. Laboratoria będą bazą do prowadzenia zajęć w ramach 
obowiązkowych zajęć szkolnych. Powinno to być mniej więcej 8 godzin rocznie na każdego ucznia  
w ramach obowiązkowych zajęć, ale mają powstać na bazie tych Laboratoriów „Warsztaty Młodego 
Odkrywcy”, a więc już takie koła zainteresowań dla tych, którzy się fascynują techniką, nauką. W każdej 
szkole powinny powstać dwie grupy od 12 do 24 osób, dwie grupy, które będą co dwa tygodnie 
naprzemiennie uczestniczyć przez 3 godziny w Warsztatach Młodych Odkrywców; ale to nie koniec.  

Schemat blokowy pokazuje, że nie tylko Warsztaty Młodych Odkrywców będą miały opiekuna szkolnego, 
ale także opiekuna akademickiego, opiekuna naukowego w postaci pracownika nauki jednej z uczelni 
śląskiej bądź też małopolskiej, a także partnera przemysłowego. Ważne, żeby młodzi ludzie z jednej strony 
wdrażali się w rygory albo quasi rygory naukowości, za które będzie odpowiadał partner naukowy,  
a z drugiej strony, żeby to co robią nie abstrahowało od zdarzeń gospodarczych, od rzeczywistości 
gospodarczej. Partner przemysłowy – liczymy, że w wielu przypadkach to nie będzie tylko tytularny 
partner, ale to będzie partner, który weźmie odpowiedzialność również za finansowanie dodatkowego 
sprzętu dla Laboratorium Młodego Odkrywcy, który na przykład będzie finansował…”. 

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

„Panie Januszu, jeśli mogę tylko przerwać. Prosiłbym tylko – bo mieszkańcy tutaj mają czas taki  
do 10 minut, nie chciałbym robić wrażenia równych i równiejszych – tak te najistotniejsze informacje, bo 
mnie się podoba ten pomysł, natomiast widzę w opracowaniu, że jest cały harmonogram plus budżet. 
Jakby się dało tak najważniejsze [informacje], tak żebyśmy się zmieścili w jakimś racjonalnym czasie. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pan Janusz Buzek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Skończę w takim razie, Panie Przewodniczący, tylko o tych partnerach przemysłowych, a więc jak 

wspomniałem, liczymy że część z nich weźmie naprawdę odpowiedzialność za rozwój młodych ludzi. 
Proszę teraz o dwa slajdy do przodu. 

A więc krótko o harmonogramie wdrożenia; będę już przyspieszał moją prezentację. I jeszcze kolejny 
slajd. Ten program powinien ruszyć operacyjnie – jak wspomniałem – czyli zajęcia powinny być 
realizowane od 1 września 2018 roku, ale powinniśmy przystąpić do prac już teraz, czyli od września  
2017 roku. Uważamy, że kompetentnie opracowaliśmy budżet tego projektu, ale naturalnie urzędnicy, 
specjaliści z MZO powinni go doprecyzować. I jednocześnie moje wystąpienie służy temu, żeby Pan 
Prezydent… – z pokorną prośbą występuję do Pana Prezydenta o włączenie tego projektu do (…) projektu 
budżetu miasta. A więc tu mamy wrzesień 2017. Proszę o kolejny slajd.  

Należy też dokonać szybko (przed listopadem, grudniem, jeżeli tego nie ma – tej wiedzy ja nie mam) 
analizy potrzeb edukacyjnych szkół, przynajmniej wybranych szkół, tak aby móc na przełomie listopada  
i grudnia aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Proszę  
o kolejny slajd.  
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Styczeń i luty 2018 roku to decyzje rad pedagogicznych i rad rodziców, w którą stronę idziemy, jeśli chodzi 
o zakupy Laboratoriów Młodych Odkrywców, jak będziemy profilować w danej szkole dane Laboratorium, 
jakie gry i zabawy kupujemy dla uczniów 1-3 oraz dla pięciolatków w przedszkolach. Proszę kolejny slajd.  

Od mniej więcej marca do czerwca 2018 roku to zakupy sprzętu, wybór partnerów naukowych, wybór 
partnerów przemysłowych.  

I może już ostatni slajd, jeśli chodzi o harmonogram – czyli slajd harmonogram wdrożenia 6.6 (jeszcze 
jeden proszę), tak aby już również z programami nauczania ruszyć od 1 września 2018 roku. 

I teraz krótko o (…) budżecie tego projektu. Oszacowaliśmy, że w 2018 roku wartość tego projektu 
wyniesie (…) około 6,4 mln zł. Państwo znacie kontekst takiej kwoty. Wiecie, że to jest około 2% 
wszystkich wydatków na oświatę i wychowanie, że to jest około 0,6 % wydatków budżetu w ogóle.  
Ale czym można sfinansować ten projekt, jak widzimy sfinansowanie tego projektu. W 75% z budżetu 
miasta a w około 25% z Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego oraz Uniwersytetu Młodego 
Odkrywcy (wspomniany program), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Krótko powiedziałem o tym programie i na początku mojego wystąpienia zapowiedziałem, że zwrócę się  
z oficjalną prośbą do Pana Prezydenta o ujęcie tego (…) programu w projekcie budżetu miasta  
na 2018 rok. I zwracam się również do czcigodnych Radnych, jeżeli Pan Prezydent zechce wprowadzić  
ten pomysł w projekt budżetu, zechciejcie Państwo – bardzo Was proszę – go poprzeć w głosowaniach. 

Przeczytam tylko dwa akapity – pierwszy i ostatni – listu do Pana Prezydenta. 

«Szanowny Panie Prezydencie, w związku z rozpoczynającymi się pracami nad projektem budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2018 rok, prosimy o uwzględnienie w przedmiotowym projekcie budżetu programu 
edukacyjnego wychowanków przedszkoli i szkół w Bielsku-Białej pt. Beskidzkie Laboratoria Młodych 
Odkrywców.» I ostatni akapit: «Bielsko-Białą stać, aby jeszcze bardziej zainwestować w rozwój 
intelektualny dzieci i młodzieży. Służyć temu będzie program Beskidzkich Laboratoriów Młodych 
Odkrywców.»  

Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – (…) jesteśmy w punkcie Sprawy różne – w odniesieniu do tego, co mówił Pan Janusz 
Buzek, oczywiście przyjmujemy zawsze pewnie chętnie pomysły, jeśli są ciekawe, natomiast żaden 
samorząd nie cieszy się, że ma do danego przedsięwzięcia dołożyć 75% – to jest oczywiste. Na ogół przy 
programach unijnych ta proporcja jest odwrotna, w najgorszym wypadku. Ale tu za Pana Prezydenta 
oczywiście nie mogę odpowiadać, ale na pewno Radni to przeanalizują. Też trzeba pamiętać, że taki 
program nie jest – jak rozumiem – tylko na jeden rok, tylko wymaga kontynuowania w przyszłości już, 
żeby to pokrywać w stu procentach. Tak że to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale to tyle.  

Oczywiście dziękuję za to przedstawienie.”. 

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak. A jak się upomniałem to mam.  

Bardzo proszę.”. 
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Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pan Janusz Buzek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

ten program w kolejnych latach będzie tańszy. Pierwszy rok to zakup tego sprzętu – rzeczywiście to jest 
duża wartość – a więc potem wydatki na ten program relatywnie zostaną obniżone.”. 

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

„Rozumiem, koszty wejścia są wyższe niż potem utrzymanie. 

Dziękuję. 

Czy Pan Prezydent chciał się odnieść do tego wystąpienia?  

Nie. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do dalszych wystąpień. 

Bardzo proszę, mamy dwa ad vocem. Przepraszam, Pan Przewodniczący.  

Pierwsze ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

dzisiaj miałem okazję wysłuchać świetnej prezentacji. Po pierwsze wpisuje się to w duch rozwoju naszego 
gospodarczego, naszego miasta, ale nie tylko; myślę, że to jest pomysł na całą Polskę. Oczywiście 
rozumiem, że czas, jaki został poświęcony dzisiaj przy tym wystąpieniu, to ogranicza autorów pomysłu  
na to, żeby temat dalej rozszerzyć. Szkoda, że Prezydent nie odpowie, tak ad hoc, jak to widzi. Szkoda,  
że nie ma głównego Prezydenta. Niemniej jednak, jako szef Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego miasta, myślę, że nad tak poważnym i tak mocno przygotowanym projektem Panie 
Przewodniczący należałoby się mocniej pochylić, oczywiście w porozumieniu z Panem Prezydentem. Dzisiaj 
wszyscy wiemy, że inżynierów nie ma. Jestem co prawda niepraktykującym inżynierem w swoim zawodzie, 
ale wykorzystuję swoją wiedzę i m.in. uczestniczę obecnie w projekcie takim unijnym EduMATRIX, 
dotyczącym m.in. edukacji – w tej chwili będzie to EduMATRIX Junior. I chcę Państwu powiedzieć,  
że przez przypadek wysłuchałem dzisiaj świetnie przygotowaną prezentację i wpisuje się to w (…) takie 
ramy m.in. tego projektu, w którym uczestniczę. Dlatego Panie Przewodniczący…”. 

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

„Czy Pan Radny chce go zaprezentować?”. 

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

„Nie, nie, nie. Nie, nie, broń Boże. Ja chcę zachęcić Pana Przewodniczącego do podjęcia działań w ramach 
oczywiście naszej Rady, ale również do podjęcia działań, żebyśmy nie przeszli do porządku dziennego nad 
myślę, że bardzo dobrym i chyba pierwszym w Polsce takim projektem. 

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

„Dziękuję. 

Tego typu projekty już były, typu Unikids itd. – moje dzieci nawet w tym uczestniczyły – ale to nie znaczy, 
że tutaj to nie jest coś ciekawego; będziemy to pewnie oceniać. 

Bardzo proszę, bo już spogląda na mnie znacząco, Pani Radna Małgorzata Zarębska. Też ad vocem, 
pewnie do wystąpienia Pana Janusza Buzka. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo. Za uwagę co do mojego spojrzenia również dziękuję. 

Panie Przewodniczący ja chciałam powiedzieć, że tutaj inicjatywa, o której mówił Pan Janusz Buzek (…) 
wydaje się być jak najbardziej zasadna. Ja mam tylko taką prośbę o to, żeby Pan powiedział, o jakich 
ekspertach i autorytetach Pan mówił, bo wspominał Pan o Jarosławie Gowinie. Rozumiem,  
że to nawiązanie do jego polityki i pewnego spojrzenia na edukację, ale również chciałabym zasięgnąć tej 
wiedzy, mieć tę wiedzę, jacy to eksperci w kwestii pedagogiki i wychowania pedagogicznego, zajmowania 
się młodzieżą i dziećmi wypowiedzieli się w tej sprawie. To jest jedna rzecz.  

Druga, trochę (…) przy akceptacji wszelkich założeń (…) – naprawdę program wydaje się być bardzo 
dobry i w dobrym kierunku idący – trochę ubolewam nad rozwojem, zbytnim rozwojem społeczeństwa 
technokratycznego i zastanawiam się, gdzie by jeszcze można było, czy dałoby się, Panów zdaniem, 
umieścić, umożliwić jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe dla tych, którzy mają dusze humanistów. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„I artystów. 

Pewnie Pan Janusz się będzie chciał odnieść do tego czy nie? Ale to za chwilę, bo jest jeszcze jedno  
ad vocem, to może grupowo. 

Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„No cóż, prezentacja godna uwagi, natomiast od prezentacji do realizacji to jest długa droga. 

Proszę Państwa, przed nami wielka reforma systemu edukacji w Polsce. Kształcenie młodych ludzi  
od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią to jest nasza przyszłość i tu się muszę zgodzić,  
że potrzeba jest specjalistów, ekspertów w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb rynku, gdzie  
nie wiemy jeszcze, czy takie potrzeby rynku zostały zbadane, kogo nam brakuje, jakich specjalności, jakich 
zawodów. Natomiast – co już kiedyś było dyskutowane, jeśli dyskutowaliśmy w ogóle zasadność wejścia 
reformy edukacji – chcę przypomnieć, że według raportu Pearson, Polska jest na (…) czternastym miejscu 
albo jedenastym, jeśli chodzi o kształcenie wczesnoprzedszkolne, szkolne (…), chyba że chcemy już  
na pierwszą pozycję tutaj lansować, natomiast za nami była Belgia, Niemcy, Stany Zjednoczone. Uważam, 
że wiele jest do zrobienia, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe. Tak że to jest taka moja uwaga, ponieważ już 
wielokrotnie na ten temat tutaj na tej sali sesyjnej była rozmowa.  

Ja chciałam zapytać tylko jeszcze – to już Pani Radna Zarębska zapytała – o tych ekspertów,  
o ich przygotowanie, kto będzie decydował, jakie te pomoce naukowe, jakie gry przygotowujące młodych 
ludzi do pracy odkrywczej tutaj będą, jak to będzie wybierane. Czy Państwo to przemyśleli w tym swoim  
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projekcie, bo to jest bardzo ważne, bo to jest edukacja wczesnoprzedszkolna czy szkolna, wpływa potem 
na rozwój naukowy młodego człowieka. I dobrze jest sformułować taki program, ale kto to będzie robił, 
jakie ma przygotowanie i jakie ma kwalifikacje. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Bo mamy jeszcze – Panie Januszu, jakby Pan… – bo mamy kolejne jeszcze pytania, to żeby Pan tak nie 
biegał w tę i we w tę, to może pogrupujmy to. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący. 

Ja odniosę się tylko do tego programu, bo to jest bardzo dobra idea i tutaj Pani Radna powiedziała,  
że długa droga, ale każdą drogę zaczynamy od pierwszego kroku. 

Idea jest właściwa i ważna, może właśnie potrzeba też dłuższej i szerszej dyskusji, niekoniecznie w dniu 
dzisiejszym w punkcie Sprawy różne, tylko na przykład można by było podyskutować na Komisji 
merytorycznej.  

Ja mam takie pytanie, bo ja rozumiem, że ja w lutym tego roku wnioskowałem tutaj do Pana Prezydenta  
w interpelacji o próbę współdziałania właśnie w zakresie działania i realizacji pomysłu Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w zakresie utworzenia w Bielsku-Białej stref odkrywania wiedzy aktywnej (…)  

– czyli tych elementów właśnie pobudzania ciekawości u najmłodszych – i budowania takiego centrum 
wiedzy interaktywnej (bym tak nawet powiedział mini centrum wiedzy Kopernik w Bielsku-Białej), dlaczego 
byśmy tego nie mogli zrobić, czy jakby te elementy (…) połączyć: edukacji na poziomie poszczególnych 
działań w szkołach, zbudowania tego i zbudowania właśnie takiego centrum wiedzy aktywnej, które byłoby 
takim zwieńczeniem tej edukacji i takim może też miejscem, w którym ta iskra rozpalałaby (…) taką chęć 
do pozyskiwania, jakby do szukania wiedzy szerzej, już w ramach tych zespołów. Ja rozumiem, że tutaj też 
padają bardzo szczegółowe pytania, ale po to miałyby zostać powołane odpowiedniego rodzaju grupy 
robocze, oparte o Miejski Zarząd Oświaty, żeby (…) te pytania właśnie przepracować też o wiedzę też taką 
ekspercką, którą Miejski Zarząd Oświaty myślę, że posiada. Temat bardzo ciekawy, mam nadzieję,  
że do dyskusji jeszcze i właśnie o uzupełnienie o te dodatkowe elementy w przyszłości. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowna Pani doktor, 

oczywiście ja może troszkę inaczej podejdę jako inżynier do zapotrzebowania. Mam świadomość,  
że brakuje na pewno lekarzy i na pewno inżynierów, a już nie mówię o odkrywcach. 
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Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że etap prostego zarabiania pieniędzy, przy pomocy prac fizycznych 
lub może bez rozwoju intelektualnego, w Polsce się zakończył – przykład Japonii, Korei i obecnie Chin. 
Myślę, że kto może zrobić w cudzysłowu „rewolucję” – tylko młodzi, którzy mają potencjał. Trzeba w nich 
rozbudzić zainteresowanie. I ten projekt wpisuje się w bardzo dobry czas, tak że zachęcam Pana 
Przewodniczącego, a szczególnie Pana Prezydenta. Czym innym jest – to, co podniósł zresztą Pan 
Przewodniczący Klimaszewski – finansowanie. To tutaj należałoby zastanowić się – ale to już nie ten etap 
– bo jednak obciążenie, mimo tego że Pan powiedział 0,6 budżetu w skali rocznej, ale to jest potężne; 
6 mln dla miasta to jest duże obciążenie. Niemniej jednak, w momencie kiedy podjęlibyśmy się dyskusji, 
przy jakimś takim etapie już bardziej roboczym, należałoby się zastanowić nad sposobem finansowania. 
Niemniej jednak uważam, że krok za Koreą Południową, (…) duży krok za Japonią i na pewno nie  
za Chinami, ale (…) to jest jedyny sposób na rozwój Polski, a zrobią to tylko młodzi na pewno wynalazcy.”.  

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

„Dziękuję. 

Tak Panie Przewodniczący, nawet tutaj w całości się zgadzam z Pańską wypowiedzią. 

I na koniec pewnie będzie się chciał Pan odnieść. Ja ma takie pytanie, że skoro Pan minister Gowin 
zajmuje się szkolnictwem – znaczy wychowaniem przedszkolnym i szkołami podstawowymi i średnimi –  
to czy teraz Pani minister Zarębska zajmie się szkolnictwem wyższym? Zalewska – przepraszam.”.  

 
[Śmiech] 

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

„(…) Czy to jest jakiś symptom zamiany miejsc na przykład? Bo Pan jest tam bliżej, to będzie Pan wiedział.  

Bardzo proszę. 

Czy to będzie pierwsza rekonstrukcja?”. 

 
Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pan Janusz Buzek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To zacznę od ostatniego pytania. Zachęcam Pana Przewodniczącego do wejścia na strony internetowe 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – znajdują się tam programy, które mają służyć popularyzacji 
nauki i nauki badań naukowych wśród dzieci i młodzieży, żeby ich już wdrażać w te rygory naukowości, 
żeby rozbudzać ich ciekawość. I takim programem jest wspominany już program Uniwersytet Młodego 
Odkrywcy.”. 

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

„Dziękuję zatem, bo trochę się bałem. 

Bardzo proszę kontynuować.”. 
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Wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Pan Janusz Buzek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Trochę jeszcze nawiązuję do tego, co Pan Przewodniczący Drabek mówił. Otóż Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Centrum Nauki Kopernik ma taką inicjatywę „Naukobus”. „Naukobus” 
był niedawno w Zwardoniu dzięki działaczom naszej partii, niestety nie może być w Bielsku-Białej,  
bo on może przyjechać do gmin do 140 tys. mieszkańców. I naprawdę jest to fantastyczne, są to gry  
i zabawy i chyba też Pan o tym wspominał. 

Teraz (…) postaram się odpowiedzieć – dziękuję za wszystkie pytania; ufam, że wszystkie zapisałem. 
Któraś z Pań Radnych zapytała mnie, «jakie pomoce naukowe, kto będzie o tym decydował». W swoim 
wystąpieniu powiedziałem, że decyzja powinna leżeć po stronie rady pedagogicznej, która przede 
wszystkim zna swoich nauczycieli, bo jak wspomniałem istotą tego programu albo właściwie ciężar główny 
tego programu, powodzenia tego programu, będzie leżał na nauczycielach. A więc dyrekcje,  
rady pedagogiczne oraz rady rodziców będą o tym decydować, w którym kierunku idziemy: czy w profilu 
bardziej na przykład elektronika czy w kierunku automatyka, czy w kierunku chemia czy w kierunku 
biologia. 

Padło pytanie także o osoby, które się radziliśmy. To jeśli chodzi o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego mogę skontaktować Panią Radną np. z Panem Ryszardem Adamczakiem czy Michałem Wypijem, 
którzy służyli nam bardzo pomocą. Tutaj na galerii jest nasz Wiceprzewodniczący, nie został już 
wpuszczony, limit widocznie wyczerpaliśmy, nie został wpuszczony na dół, Wiceprzewodniczący Regionu 
Podbeskidzie Polski Razem Pan dr Wojciech Legierski, który ma duże doświadczenie, jeśli chodzi  
o zagadnienie innowacyjności w informatyce, tworzenie start-upów oraz popularyzacji nauki wśród 
młodych ludzi. 

Trzeci sektor, ja wspominałem, że nam pomagał w pisaniu tego programu. Znacie może Państwo takie 
Stowarzyszenie na terenie Górnego Śląska, które realizuje sporo programów a przynajmniej pisze sporo 
programów dla innych podmiotów trzeciego sektora, m.in. na naszych terenach, Stowarzyszenie Pokolenie. 
Z tego działania, o którym wspomniałem 11.1.4, cokolwiek oni napiszą to zostaje wdrażane i na przykład 
w Cieszynie ich program jest realizowany. Bardzo dużo fachowych porad w trakcie pisania tego programu 
mam przedstawiali. Chyba mogę wymienić nazwisko Bartosza Wilczaka na przykład. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Myślę, że ten ciekawy przecież temat omówiliśmy wystarczająco szeroko. Przechodzimy do wystąpień 
Radnych w ramach punktu Sprawy różne. 

Bardzo proszę – Szczepan Wojtasik, Straconka.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, ale tematy są ogólnomiejskie. Po raz kolejny wrócę do tematu 
Bulwarów Straceńskich.”.  

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

„W rzeczy samej.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Często jestem tam i często też muszę odpowiadać na pytania, ale na to pytanie nie byłem w stanie 
odpowiedzieć. Głównie chodzi o to, że rodzice zwrócili się do mnie (…), kiedy zostaną uruchomione punkty 
gastronomiczne, które w jakiś sposób to kilkugodzinne przebywanie (…) całej rodziny będzie w jakiś 
sposób zaspokojone – sprawa chociażby kupienia wody czy innych rzeczy. Ja nie występuję przeciwko tym 
punktom, które działają na obrzeżach i prosperują bardzo dobrze w okolicach Bulwarów Straceńskich.”. 

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

„A jakie jest pytanie albo sprawa?”. 

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

„O punkty gastronomiczne, kiedy powstaną Panie Przewodniczący.”. 

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

„Okej.”. 

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

„Druga sprawa dotyczy oświetlenia boisk wielofunkcyjnych. Ten temat jest od dawna podnoszony.  
Ja myślę, że teraz jesień, kiedy zbliża się zmiana czasu i grupy, które rzeczywiście grają na tych boiskach 
wielofunkcyjnych chcą dłużej pograć, mają problem. I w niektórych sytuacjach samo doświetlenie boisk 
rozwiązałoby ten problem. Bardzo apeluję tutaj do Pana Prezydenta Zawieruchy o to (…), zwłaszcza że już 
kończymy budowę przy szkołach tych boisk wielofunkcyjnych. 

I jak zwykle sprawy drogowe – mam dwie.  

Sprawa parkingu przy Broniewskiego. Chodzi o to, że ten parking w czasie kiedy funkcjonuje targowisko 
jest obłożony – bardzo dużo tych samochodów funkcjonuje – ale samo przejście z placu targowego  
na parking jest przez płyty ażurowe. I wiele razy widziałem jak osoby o kulach czy osoby ciągnące wózki 
już z zakupami mają problem, bo to przejście – chociażby jedno w ciągu przejścia z placu targowego  
na parking – powinno być wykonane z kostki brukowej. 

I czwarta sprawa – sprawa ulicy Urodzajnej, bo rzeczywiście kiedyś pytałem, na jakich zasadach MZD dało 

zgodę na przejazd przez ścieżkę rowerową. Myślę, że ci, którzy tam jeżdżą to widzą efekt tych przejazdów. 
I pytanie do MZD: Dlaczego w uwarunkowaniach nie dało inwestorowi kilka zaleceń co by tą ścieżkę nie 
zniszczyło, a zwłaszcza wtedy, kiedy warunki atmosferyczne są takie, że to wszystko później na drodze, 
jak i na na tym przejeździe widoczne (…) [jest]. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny za poruszenie tych istotnych spraw. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński (…).”. 
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Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Dwie sprawy.  

Jedna to podziękowania dla Miejskiego Zarządu Dróg za realizację zarówno ulicy Wadowickiej, jak i ulicy 
Drobniewicza i to przejścia oczekiwanego, przejścia dla pieszych na wyniesieniu; będzie tam bezpiecznie 
na pewno. 

A druga sprawa – i prosiłbym o slajdy – to tak: To ulica Karpacka i wjazd na osiedle Beskidzkie – może ten 
następny slajd bardziej zobrazuje. Chodzi o ten skręt w prawo z ulicy Karpackiej na ulicę Sterniczą. Teraz 
on w zasadzie to jest widoczny ten wjazd, natomiast kiedy się od ulicy Karpackiej jedzie, to pierwszy znak, 
który się pojawia to zakaz wjazdu i on bardzo wprowadza duże zamieszanie, jeśli chodzi o wjazd  
na to osiedle, ponieważ jadąc samochodem w zasadzie kierowca nie wie, czy skręcić w prawo, a nagle  

za tym znakiem pojawia się ulica ze skrętem. (…) Kiedy staniemy przed tym, to wydaje się to być logiczne, 
natomiast jadąc samochodem jest to, że tak powiem dosyć dziwne, bo przy skręcie w prawo od razu 
widzimy ten zakaz wjazdu. Prosiłbym o wyjaśnienie tego, ewentualnie zgłoszenie to na Komisję BRD, żeby 
może to poprawić. Jest to bardzo nieczytelne dla samych mieszkańców. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. Nie wiem czy tam ten samochód, bo nie przeczytałem numerów rejestracyjnych, 
nie wiem czy on nie stał na zakazie?”. 

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

„On nie stał na zakazie, bo tam jest wjazd na posesję.”. 

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

„Nie, bo się martwiłem, ale nie są czytelne numery, nie wiem czyj to jest samochód. 

Bardzo proszę Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie sprawa, która mnie mocno dziwi, żeby nie powiedzieć bulwersuje. Ulica Tartaczna  
– inwestycja, przebudowa. W ubiegłym roku zgłaszałem wiele uwag dotyczących tej inwestycji, sposobu 
realizacji, organizacji ruchu, geometrii itd., itd. Te uwagi przekazywałem zarówno do MZD, jak i do Pana 
Prezydenta. Mam przed sobą fragmenty protokołu odbioru, gdzie stwierdzono, że «w zakresie zgodności 
robót z dokumentacją jest zgodnie z zatwierdzonymi zmianami nieistotnymi. Ogólna ocena wykonanego 
obiektu jest dobra.» Tymczasem, jak stwierdziłem osobiście w lipcu – czyli stosunkowo niedawno – jakość 
wykonanych robót, sposób wykonanych robót, geometria, organizacja ruchu zdecydowanie odbiegają  
od zatwierdzonego projektu organizacji ruchu...”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Mamy jakieś slajdy, bo…”. 

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

„…jaki został… – to było mniej więcej również w interpelacji.”. 

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

„…bo przyzwyczaił nas Pan, że jest…”. 

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

„…od zatwierdzonej organizacji ruchu i ten projekt, który został mi udostępniony przez Wydział 
Komunikacji.  

Natomiast projekt organizacji ruchu, którym dysponuje Miejski Zarząd Dróg – udostępniony przez Miejski 
Zarząd Dróg – tak samo jest różny od tego co zostało wykonane w terenie. I nie dość na tym, żeby było 
ciekawiej, to zarówno projekt organizacji ruchu, którym dysponuje MZD, jak i projekt zatwierdzony różnią 
się między sobą. Jak to jest? Nie dość na tym – wykonano rozwiązania, gdzie Wydział Komunikacji od kilku 
tygodni nie potrafi mi odpowiedzieć, jakie panują zasady ruchu w danym miejscu, kto ma pierwszeństwo 

przejazdu. Czy więc nad tą inwestycją był prowadzony jakikolwiek nadzór ze strony zarządzającego 
ruchem? Czy zarządzający ruchem bierze udział w odbiorach? Dlaczego tak się dzieje? 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Piotr Ryszka, Wapienica.”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

 „Tak jest, tak jest. Panie Przewodniczący ja tylko dwie krótkie sprawy.  

Jedna sprawa dotyczy ulicy Cieszyńskiej, bo czekamy na rozstrzygnięcie NSA, co jest faktem i wcale  
nie apeluję w tej chwili o jakieś tam wielkie remonty, natomiast faktem jest, że wtedy, gdy pada deszcz, 
chociaż nie za często w tym roku…”. 

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

„Dzieci się nudzą.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.8.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 29 sierpnia 2017 roku 

 
 

Strona 65 z 70 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Też, taka jest tylko piosenka, natomiast faktem jest, że od stacji benzynowej, aż do skrzyżowania z ulicą 
Międzyrzecką ta droga jest zalana wodą, po prostu nie działają dziś te kratki. Dlatego proszę 
interwencyjnie tą sprawę usunąć, bo jest to wielka uciążliwość, nie mówiąc już (…), że ci, co idą wtedy 
chodnikiem mają kąpiel za darmo. 

Druga sprawa dotyczy seniorów, którzy się do mnie zgłosili (65+, bo tak to jest teraz ujęte) odnośnie ceny 
biletów na kolejkę linową. W poprzednim rozdaniu – czyli cenniku, jaki był – ta różnica między seniorami 
była znacznie wyższa niż w tej chwili; dzisiaj ona jest niezbyt wysoka. Dlatego seniorzy zwrócili się,  
czy jest możliwość – może, jeżeli nie od 65 to od 70 – żeby mogli wyjeżdżać kolejką linową taniej niż  
to ma [miejsce] w tej chwili; oni w tej chwili są na równi ze studentami. W związku z tym proszę  
o rozpatrzenie. Jeżeli taka jest możliwość to dobrze by było, żeby tych aktywnych naszych seniorów 
bardziej zachęcić jeszcze do jeżdżenia. 

Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że nie brałem udziału w tej rozmowie, poprzedniej dyskusji, myślę,  
że będąc ostrożny w słowach, a tym bardziej w jakichkolwiek decyzjach czy można powiedzieć obietnicach, 
uważam, że Komisja oświaty i kultury jest odpowiednią by ten projekt Beskidzkiego Laboratorium Młodych 
Odkrywców przeanalizować dogłębnie, o co będę prosił również wszystkich członków.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący, jak zwykle salomonowa decyzja. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Tu już mój Kolega Radny Wojtasik wspomniał, że nadchodzi jesień i niestety – ja już to zgłaszałam  
w zeszłym roku, na początku tego roku – wiele lamp ulicznych (…) albo nie świeci czy żarówki są… Długie 
odcinki i to ulic dość (…) dużo uczęszczanych są nieoświetlone. Jest jeszcze czas przed rozpoczęciem 
takiego sezonu – że będą musiały (…) dłuższy czas świecić te lampy w ciągu doby – żeby przeglądać  
te wszystkie oświetlenia uliczne i to, co możliwe to jakoś pouzupełniać, ponaprawiać.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę, a teraz Pan Prezydent Kamiński chce odpowiedzieć Pani Radnej Waluś w tym punkcie  
na jej pytania wcześniej. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, ja mam bardziej może prośbę do Pani Radnej, dlatego  
że oczywiście…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście, Pani Radna pewnie jakąś prośbę przyjmie.”. 

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

„... Ja, jak każdy, w większym albo mniejszym stopniu, pewnie jakąś tam sklerozę mam już. Okazuje się  
– bo akurat dostałem informację w trakcie sesji – Pani Radna przekazywała mi ten dokument z prośbą  
o informacje. Ja owszem Pani nie odpowiadałem, natomiast poprosiłem pracownika Urzędu. I chciałem 
Pani przypomnieć, że 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.55 odbyła się z Panią rozmowa telefoniczna  

i mam również informację, że Pani przyjęła wyjaśnienia, które zostały Pani złożone.  

Więc ja na przyszłość, żeby (…) unikać tego typu sytuacji, prosiłbym Panią: czy Pani ma oczekiwanie, 
żebym ja do Pani osobiście zadzwonił? A w związku z powyższą sytuacją, ja również udzielę Pani  
na ten wniosek, który wtedy Pani złożyła na piśmie, informację (przekażę). 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Tak myślałem, że tak… – bardzo proszę, Pani Radna Barbara Waluś ad vocem, uruchomiona przez Pana 
Prezydenta.”. 

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

„Jak najbardziej Panie Wiceprezydencie proszę o odpowiedź na piśmie, bo słowa są ulotne. Jeżeli były,  
to gdzieś uleciały i tak to wygląda. 

Dziękuję.”. 

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

„Tak, tak, ale czasami piękne. 

Bardzo proszę o parę pięknych słów Panie Prezydencie.”. 

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

„Może pięknych słów to…”. 

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

„Ale Pan potrafi.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To będzie trudne, ale może tak postaram się krótko i na temat. 

Pan Kolega Szczepan Wojtasik – punkty gastronomiczne na bulwarach. 

Gmina nie będzie na pewno realizować punktów gastronomicznych we własnym zakresie. Jeżeli będą 
wnioski to je rozpatrzymy (o jakieś punkty, np. lody sprzedawać). 

Jeżeli chodzi o boiska wielofunkcyjne. 

Faktycznie program realizacji boisk przyszkolnych się kończy. Nieliczne projekty obejmowały oświetlenie. 
Chcę powiedzieć, że Gmina zrobiła ogromny wysiłek żeby te boiska były przy każdej szkole. Kończymy  
to już, to się wkrótce skończy. Kwestia oświetlenia jest to problem, bo trzeba by robić się od nowa, a poza 
tym jest to koszt. Jest kilka boisk oświetlonych, tak że myślę, że to na ten moment musi niestety 
wystarczyć. A to, że zbliża się zima, to zimą mimo wszystko szybciej zapada zmrok, a raczej trudno grać 

na boiskach wielofunkcyjnych czy uprawiać sport wieczorem. 

Parking przy ulicy Broniewskiego. 

Rozumiem, że tutaj Kolega ma apel do Fundacji Rozwoju Miasta, która dzierżawi teren, ten plac przy 
parkingu na Broniewskiego, bo to oni są za to odpowiedzialni, oni mają umowy dzierżawy.  

Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową przy ulicy Urodzajnej, to ja [tam] byłem niemalże niezwłocznie,  
jak Kolega Radny dwa miesiące temu o tym mówił. Faktycznie przez tą ścieżkę rowerową były 
przeciągnięte takie dechy, coś takiego, było trochę błota. Potem nie zauważyłem tego, ale faktycznie 
trzeba się temu przyjrzeć, w jaki sposób ten deweloper uzyskał zgodę na to przekraczanie w taki sposób 
ścieżki rowerowej. Ja jestem przekonany – nie wiem, nie widziałem dokumentu – że na pewno, jeżeli 
jakiekolwiek szkody powstaną to musi to być (…) przewrócone do stanu poprzedniego, a ten fragment 
ścieżki rowerowej na razie nie jest włączony w system ścieżek rowerowych. (…) Ja raz jechałem tym 
fragmentem, ale tam raczej na razie się ten ruch nie odbywa, będzie się odbywał w przyszłości.  

Kolega Radny Lisiński. 

Ja miałbym kłopot wjechać z Karpackiej. Jestem kierowcą normalnym, standardowym, ale miałbym kłopot 
przy tym znaku. Jeżeli byłbym mieszkańcem tam wyższej części na pewno bym wjeżdżał, bo bym wiedział, 

ale za pierwszym razem faktycznie to wymaga bardzo szybkiego (…) rozpatrzenia. 

(…) Kolega Radny Piotr Ryszka – ulica Cieszyńska, (…) odwodnienie i kanalizacja. 

Czyli jeżeli coś takiego ma miejsce i to są fakty to – to wymaga na pewno, bez względu na wszystkie tam 
projekty i (…) przebudowę w przyszłości ulicy Cieszyńskiej – to wymaga udrożnienia, bo to tak być  
nie może. 

A jeśli chodzi o seniorów 65+ i zrównanie ich niemalże ze studentami. Co to jest za wiek Kolego?  
65 lat – żaden. Żaden. Tak że mimo wszystko…”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„…ja też, tak że o tym właśnie mówię. 

I lampy uliczne, niedoświetlone, nieoświetlone [ulice]. 

Odwieczny problem, który leży nam na sercu i nasze problemy z Tauronem. Tak że tu cały czas staramy 
się dążyć do polepszenia tego stanu, ale to nie wszystko od nas zależy; nie wszystko od nas zależy. 

I jeszcze na pytanie Kolegi Radnego Szafarczyka tutaj Pan Lubomir Zawierucha Prezydent.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zbadamy tą całą sprawę, czy rzeczywiście jest spójność pomiędzy projektem a tym, co zostało odebrane, 
jak również ewentualny udział w zatwierdzaniu tego wszystkiego i sprawdzaniu Wydziału Komunikacji.  
Tak że dostanie Pan Radny na ten temat na pewno informację. Osobiście zadbam, pojadę tam i sprawdzę, 
czy jest zgodność czy nie ma zgodności (…), ewentualnych niezgodności – (…) musiałyby wyniknąć,  
jeśli tak by było oczywiście. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem – zapewnie w sprawie lodów na Bulwarze Straceńskim – Pan Szczepan Wojtasik.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. To konkretnie dotyczy parkingu na Broniewskiego. Ja myślę Panie Prezydencie, że wizja w terenie  
da już definitywną odpowiedź, czy to jest nasze czy to jeszcze Fundacji. Ja myślę, że to jest nasze, 
ponieważ to jest ten cały teren wyłożony płytami ażurowymi, on się ciągnie wzdłuż naszego parkingu,  
a później jest plac targowy czy też plac, którym zawiaduje Fundacja. Ja myślę, że to jest od strony 
południowej parkingu. Myślę, że w terenie bardziej to będzie widoczne.”. 

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

„Ja rozumiem, przyjąłem też tą uwagę.”.  

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Radna Barbara Waluś – bardzo proszę.”.  

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

„Dziękuję. 

A ja w sprawie lamp, które należą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponoć. To są trzy 
lampy przy Skowronków i trzy przy Nowo-Polnej.”. 

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

„Ale wyciąć czy nie świecą?”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Miasto nie ma obowiązku ich oświetlić – swego czasu wymieniało żarówki prawda, ale od pewnego czasu 
nie wykonuje tego. I czy miasto w tej sprawie interweniuje do Generalnej Dyrekcji czy nie?”. 

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

„Panie Prezydencie, w sprawie tych trzech lamp, co poruszała właśnie Pani Barbara, interweniujecie  
w Generalnej Dyrekcji? Powiedzcie nam. Trzy lampy, w którym miejscu, jakby Pani Radna powtórzyła,  
bo Pan Prezydent nie usłyszał.”. 

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

„Przy Skowronków, to jest zaraz…”. 

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

„Przy Skowronków.”. 

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

„…za Lewiatanem na zakręcie. A Nowo-Polna jak się zaczyna – idąc od centrum – od mostu do kościoła 
parafialnego w Lipniku.”. 

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

„Czyli działacie Panowie – tak? To dobrze.”. 

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

„Dziękuję.”. 
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Ad 36 
Zakończenie obrad  

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

„Szanowni Państwo, 

wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XXXII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

 

                                                           
7 Godzina 13.51. 


