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Protokół Nr XXXIII/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
która odbyła się pod przewodnictwem 

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

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 2 października 2017 roku 

 
 
 
 
Obecni na XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Miejskiej: 
 

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

 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 

Miejskiej Bielska-Białej za 2016 rok. 
 

6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2017 roku. 
SPR. NR 72 

 
7. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
SPR. NR 73 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 657 + II WERSJA 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
DRUK NR 658 + 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 659 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii  
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2016 oraz prognozy na lata 2017-2019. 
DRUK NR 622 

 
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 sprzętu komputerowego oraz medycznego. 
DRUK NR 656 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/85140.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/85141.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_657.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_657_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_658.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_658_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_659.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_622.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_656.pdf
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13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017. 
DRUK NR 650 

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

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 
DRUK NR 651 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018. 
DRUK NR 649 + II WERSJA 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych  
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 648 

 
17. 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 655 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
(Wnioskodawca: Casinos Poland Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President") 
DRUK NR 652 

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

(Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENTS Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel 
"President") 
DRUK NR 653 

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

położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. 
DRUK NR 654 

 
21. Sprawy różne. 
 
22. Zakończenie obrad.  

 
 
 
 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_650.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_651.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_649.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_649_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_648.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_655.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_652.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_653.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_654.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 2 października 2017 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny Maurycy Rodak – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXXIII sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

 
Do porządku XXXIII sesji RM, zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława 
Klimaszewskiego, nie wprowadzono zmian wymagających głosowania, natomiast Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informację uzupełniającą do porządku obrad, tj. wykaz 
projektów uchwał, do których przekazane zostały II wersje. Uwzględniając powyższe Rada Miejska 
obradowała: 

▪ w punkcie 8 – nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 657,  

▪ w punkcie 9 – nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 658,  

▪ w punkcie 15 – nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 649 (wprowadzającą zmianę tytułu 
projektu). 

 
Porządek XXXIII sesji RM: str. 1-2. 

  
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
W tym punkcie obrad 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  
21. „Sprawy różne”. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 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 Januszowi Buzkowi 
- Wiceprzewodniczącemu Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w punkcie 
21. „Sprawy różne”. 
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2) Wniosek Pana Jacka Pawluczuka Dyrektora ds. Rozwoju CASINOS POLAND Sp. z o.o.  
o udzielenie głosu na sesji RM w punktach 18 i 19 porządku obrad. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania       u d z i e l i ł a   g ł o s u     Panu Jackowi Pawluczukowi  
- Dyrektorowi ds. Rozwoju CASINOS POLAND Sp. z o.o. w punktach 18 i 19 porządku obrad. 
 
 
 

3) Wniosek Pana Łukasza Czernika – Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Bielsko o udzielenie 
głosu na sesji RM w punkcie 20 porządku obrad. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania       u d z i e l i ł a   g ł o s u     Panu Łukaszowi Czernikowi  
– Przewodniczącemu Rady Osiedla Stare Bielsko w punkcie 20 porządku obrad. 
 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski zgłosili:1 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „uruchomienia PSZOK w Wapienicy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.132.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „przywrócenia dzwonów na szkło przy stadionie w Wapienicy”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.133.2017. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radnego Dariusza Michasiów na sesji RM: 

▪ Interpelacja wspólna Radnych RM: Adama Ruśniaka i Dariusza Michasiów w sprawie „stanu prac nad 
wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku” – przedstawiona 
przez Radnego Adama Ruśniaka. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.146.2017.  

 

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

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Konrad Łoś  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „konieczności rozszerzenia zakresu kontroli społecznej w procesie 
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.134.2017. 

Interpelacja i wniosek, które nie zostały wygłoszone przez Radnego Konrada Łosia na sesji Rady Miejskiej: 

▪ Interpelacja w sprawie „stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym  
w Bielsku-Białej przy ul. Saperów oraz dbałości o estetykę i stan techniczny mogił poległych żołnierzy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.124.2017. 

▪ Wniosek w sprawie „usunięcia odpadów pozostawionych wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku  
od drewnianej kładki w okolicy ul. Celtyckiej do terenów rekreacyjnych przy ul. Leśników oraz objęcie 
przedmiotowego terenu szczególnym dozorem”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.125.2017. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dostępu do energii elektrycznej w miejscach użyteczności 
publicznej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.129.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia przeglądu i napraw w parku przy ul. Wyzwolenia”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.128.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Sarni Potok”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.126.2017. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji RM przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Przemysława Drabka: 

▪ Interpelacja wspólna Radnych RM: Radnego Bronisława Szafarczyka i Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Przemysława Drabka w sprawie „skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka  
w ruchu drogowym” – przedstawiona przez Radnego Bronisława Szafarczyka. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.142.2017. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury  

i sztuki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.127.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „instalacji monitoringu w centrum Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.135.2017. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ulicy Kalinowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.131.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy hotelu Beskidy Park”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.130.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „umieszczenia defibrylatora AED w Bielskim Centrum Kultury  

i oznaczenia miejsc, w których już występują w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.136.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „Poszerzenia pobocza w dzielnicy Lipnik”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.137.2017. 
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Radna Renata Gruszka  
Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radną Renatę Gruszkę na sesji RM: 

▪ Interpelacja w sprawie „kontynuacji budowy ciągu pieszego w ulicy Barkowskiej.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.138.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na ul. Witosa”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.140.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.141.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Przemysławem Drabkiem w sprawie „skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka  
w ruchu drogowym”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.142.2017. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji RM przez Radnego Bronisława Szafarczyka: 

▪ Interpelacja w sprawie „nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.139.2017. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „byłego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Kazimierza 

Wielkiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.143.2017. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta (tj. Katarzynę Balicką, 

Ryszarda Batyckiego, Marcina Lisińskiego, Adama Ruśniaka, Leszka Wieczorka, Szczepana Wojtasika)  
w sprawie „nadania imienia nowo powstającemu rondu przy ulicy Ks. Stojałowskiego śp. Majora Jana 
Wawrzyczka”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.144.2017. 

 
Radny Adam Ruśniak  

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „stanu prac 
nad wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.146.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy chodnika w ciągu ulicy Portowej w Starym Bielsku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.145.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania monitoringu na przygotowanym w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w terenie „Zielonego Zakątka” znajdującego się na osiedlu Beskidzkim. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.147.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania remontu zabytkowego zegara w Gimnazjum nr 22  
w Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.148.2017. 
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Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radnego Marcina Lisińskiego na sesji RM:  

▪ Interpelacja w sprawie „wykonania projektu remontów niecek basenowych w szkołach na terenie 
naszego miasta”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.149.2017. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Miejskiej Bielska-Białej za 2016 rok 

 
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2016 rok przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu.  

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2017 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.   

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Informacje nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski.  

 



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

  

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 2 października 2017 roku  

RM.0002.9.2017 

 

  Strona 8 z 23 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

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

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 12_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 72) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach – Załącznik Nr 10 do protokołu. 
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 4200/I/153/2017 z dnia  
21 września 2017 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 72. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. 

 
Ad 7 
Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

 
O godzinie 11.38 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Barbara Waluś. 

 
Informacje nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawił 

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

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 12_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 73) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 73. 

  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 
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. 

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

na 2017 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (I wersja), 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I 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 657) 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 657. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/616/2017 

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 (I wersja), 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (I wersja), 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I 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 658) 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 658. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/617/2017 

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. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 659) 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 659. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/618/2017 

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). 

 
O godzinie 11.56 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2016 oraz prognozy na lata 2017-2019 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2016 oraz prognozy 

na lata 2017-2019, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 622) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 622. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/619/2017 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  

– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,  

na podstawie Raportu za rok 2016  
oraz prognozy na lata 2017-2019 

 

 

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 sprzętu komputerowego oraz 
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 sprzętu 

komputerowego oraz medycznego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 656) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 656. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/620/2017 

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 sprzętu komputerowego 
 oraz medycznego  

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 650) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 650. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/621/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  
na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
na rok 2017 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 

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

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r., przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 651) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 651. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/622/2017 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Marek Stańco. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja wraz z autopoprawką), 
▪ 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 649) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 649. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/623/2017 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie i parkowanie pojazdu  

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  
od usunięcia pojazdu na rok 2018 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 648) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 648. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/624/2017 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 17 
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 Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha. 

 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 655) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 655. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/625/2017 

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). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
Wnioskodawca: Casinos Poland Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President" 

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

Białej o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 652) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 652. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 6 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/626/2017 

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

 
Red. 

Wnioskodawca: Casinos Poland Sp. z o.o.;  
Pozytywna opinia o lokalizacji kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President" 
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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: TULLOS INVESTMENTS Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President") 

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

Białej o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 653) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 653. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/627/2017 

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

 
Red. 

Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENTS Sp. z o.o.; 

Pozytywna opinia o lokalizacji kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President" 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wnioskodawca – Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko  
Pan Łukasz Czernik, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta Miasta 

Pan Przemysław Kamiński, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński oraz Dyrektor  
Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 654) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu nie wymagały rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej 

(głosowania przeprowadzono na sesji RM w dniu 23 maja 2017 roku). 
 
Załącznik Nr 11 do protokołu – Stanowisko Biura Rozwoju Miasta wobec kwestii ewentualnego ponownego 
głosowania przez Radę Miejską uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego po jego ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu (dot. Druku Nr 654 w punkcie 20) 
wraz z opinią Radcy Prawnego Pani mgr Krystyny Dadok. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 589. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 11 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIII/628/2017 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w Starym Bielsku,  
pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  

Aleją gen. Władysława Andersa,  
ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

 

 

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

 
Ad 21 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Szczepan Wojtasik,  Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny 
Adam Ruśniak, Radny Marcin Lisiński, Radna Barbara Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Roman Matyja, Radna Grażyna Nalepa, Radny Karol 
Markowski, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński, 

Wnioskodawca – Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik (ws. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą). 

 
 

 

Ad 22 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.20. 

 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 
 
 

Ryszard Batycki  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 2 października 2017 roku 
   

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

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

Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta wraz  
z Zastępcami i Pełnomocnikami. Witam szefów jednostek miejskich i spółek. Witam serdecznie 
przedstawicieli mediów, mieszkańców, którzy nas oglądają w transmisji i tych, którzy zechcieli przyjść  
na dzisiejszą sesję.  

Zanim zaczniemy procedować, akurat tak się złożyło, że mamy dzisiaj też małe święto jednego z Radnych. 
W dniu dzisiejszym urodziny obchodzi Pan Przewodniczący Przemysław Drabek i chciałem w imieniu 
wszystkich złożyć mu życzenia wszelkiej pomyślności. 

A teraz przystępujemy do procedowania. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 2 Regulaminu Rady Miejskiej 
stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji, Rada posiada quorum do procedowania. 

Na tą chwilę nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące zmian w proponowanym porządku obrad, który 
zgodnie z procedurą w odpowiednim czasie został Radnym przedstawiony. 

Informacyjnie chciałem tylko dodać, że nad drugimi wersjami projektów uchwał będziemy obradować  

w punkcie 8 – Druk Nr 657, w punkcie 9 – Druk Nr 658, natomiast w punkcie 15 w drugiej wersji – numer 
Druku 649 – wprowadza [się] tylko zmianę w tytule projektu uchwały i brzmi on: w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  
od usunięcia pojazdu na rok 2018.  

Jeżeli teraz nie padną żadne wnioski o zmianę porządku obrad uznam, że jest on przyjęty.  

Nie widzę. Procedujemy w takim razie dalej.”. 

 
 Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej 

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

„Zgodnie z procedurą protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wystawiony do wglądu, do dziś nie 
wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz się nie pojawią, to uznam protokół z poprzedniej sesji za przyjęty 
– co niniejszym czynię. 

Mamy wnioski o udzielenie głosu na dzisiejszej sesji.  

Jako pierwszy – wniosek Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy 
Pana Marcina Litwina o udzielenie głosu na sesji Panu Januszowi Buzkowi w punkcie „Sprawy różne”. 

Przystępujemy do głosowania.  

                                                           
1 Godzina 10.13. 
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Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję.  

Informuję, że głos nie został udzielony. 

Kolejny wniosek – Pana Jacka Pawluczuka, Dyrektora ds. Rozwoju Casinos Poland o udzielenie głosu  
w punktach 18 i 19, jeżeli będą jakieś pytania – z takim zastrzeżeniem, czyli warunkowo – ale oczywiście 
musimy to przegłosować.  

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

Informuję, że Rada udzieli Panu głosu, jeżeli będzie to konieczne. 

I wniosek trzeci – Pana Łukasza Czernika, Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Bielsko. Prośba  
o udzielenie głosu w punkcie 20 porządku obrad. 

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

Informuję, że Rada jednogłośnie udzieliła głosu Panu Przewodniczącemu Czernikowi. 

W ten sposób wstępne, przygotowawcze sprawy mamy rozstrzygnięte.”. 

 
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. 

W tym punkcie, zanim te interpelacje jeszcze poproszę (bo jest ich 26), o ich przestawienie, mam 
[prośbę], bo myślę, że nie trzeba tego robić regulaminowo, ale prośba, w zasadzie w imieniu pracowników 
Biura Rady, jeżeli dałoby się składać te interpelacje, nie mówię już dzień wcześniej, ale do godziny 9.30 
przed sesją, ułatwiłoby to bardzo pracę i – gorąco do Państwa Radnych apeluję – nie rozpoczynalibyśmy 
wówczas z opóźnieniem. Bardzo o to proszę. Rozmawiałem tutaj też z Panem Przewodniczącym Drabkiem 
– wygląda, że da się to zrobić i bardzo o to proszę. 

A teraz przystępujemy do przedstawiania interpelacji.  

Jako pierwsza interpelacja – Pan Radny Dariusz Michasiów: interpelacja dotycząca uruchomienia PSZOK  
w Wapienicy. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Dariusz Michasiów2  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „uruchomienia PSZOK w Wapienicy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.132.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „przywrócenia dzwonów na szkło przy stadionie w Wapienicy”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.133.2017. 

 

                                                           
2  Ponadto Radni RM: Dariusz Michasiów oraz Adam Ruśniak złożyli wspólną interpelację w sprawie „stanu prac nad 

 wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”. Interpelacja znajduje się w zbiorze  
 pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.146.2017. Interpelację przedstawił Radny Adam Ruśniak. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie wniosku i jeżeli dobrze liczę dwóch interpelacji, Pana Radnego 
Konrada Łosia.  

Wniosek dotyczy usunięcia odpadów pozostawionych wzdłuż rzeki Wapienica, a interpelacja:  

▪ pierwsza w sprawie stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Bielsku-
Białej  

▪ i [druga] w sprawie konieczności rozszerzenia zakresu kontroli społecznej w procesie rozpatrywania  
i załatwiania wniosków za najem lokali mieszkaniowych z zasobu Gminy Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę Panie Radny.”.  

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie,  

z uwagi na ograniczony czas zacznę od tej ostatniej interpelacji i być może (…) – ta pierwsza [interpelacja] 
i wniosek będę prosił o udzielenie pisemnej informacji.”. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „konieczności rozszerzenia zakresu kontroli społecznej w procesie 
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.134.2017. 

Interpelacja i wniosek, które nie zostały wygłoszone przez Radnego Konrada Łosia na sesji Rady Miejskiej: 

▪ Interpelacja w sprawie „stałego utrzymywania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym  
w Bielsku-Białej przy ul. Saperów oraz dbałości o estetykę i stan techniczny mogił poległych żołnierzy”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.124.2017. 

▪ Wiosek w sprawie „usunięcia odpadów pozostawionych wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku  
od drewnianej kładki w okolicy ul. Celtyckiej do terenów rekreacyjnych przy ul. Leśników oraz objęcie 
przedmiotowego terenu szczególnym dozorem”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.125.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Przechodzimy do kolejnych interpelacji. Nasz dzisiejszy jubilat mimo urodzin ciężko pracuje, jak widzę,  
bo przygotował trzy interpelacje i jeden wniosek: 

▪ interpelacja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Sarni Potok,  

▪ kolejna w sprawie przeprowadzenia przeglądu i napraw w parku przy ul. Wyzwolenia, 

▪ kolejna w sprawie dostępu do energii elektrycznej w miejscach użyteczności publicznej 

▪ oraz wniosek w sprawie skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka w ruchu drogowym. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ten ostatni dokument jest wspólną naszą interpelacją i wnioskiem moim i Pana Radnego Bronisława 
Szafarczyka.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„No właśnie brakowało mi go w tej tematyce…”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek3  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dlatego poproszę żeby Pan Radny Szafarczyk może wykorzystał ten czas, którego ja nie wykorzystam  
na odczytanie tej wspólnej interpelacji. Ja tylko przekażę pobieżnie informację, że to są interpelacje, które 
złożyłem pomiędzy sesjami 22 września i 8 września.”. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dostępu do energii elektrycznej w miejscach użyteczności 
publicznej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.129.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przeprowadzenia przeglądu i napraw w parku przy ul. Wyzwolenia”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.128.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Sarni Potok”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.126.2017. 

Kończąc: 

„I tak jak wspomniałem, te trzy minuty bardzo bym prosił Panie Przewodniczący o przekazanie Radnemu 
Szafarczykowi, który odczyta nasz wspólny wniosek.”. 

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

„Generalnie nie ma takiej procedury, ale z okazji dzisiejszego święta tak też uczynię, czyli Pan Radny 
będzie miał dodatkowe trzy minuty, które i tak mogą Panu nie starczyć jak znam życie, ale postaramy się 
myślę razem.  

Szanowni Państwo, kolejna… – jedna interpelacja i jeden wniosek: 

▪ interpelacja w sprawie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury i sztuki  

▪ oraz wiosek w sprawie instalacji monitoringu w centrum Kamienicy. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury  

i sztuki”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.127.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „instalacji monitoringu w centrum Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.135.2017. 

 

                                                           
3 Ponadto Radni RM: Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysław Drabek i Radny Bronisław Szafarczyk złożyli wspólną 
interpelację w sprawie „skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka w ruchu drogowym”. Interpelacja znajduje się 
w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.142.2017. Interpelację przedstawił Radny Bronisław 
Szafarczyk. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

A teraz dwie interpelacje Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk.  Pierwsza dotyczy ulicy Kalinowej,  
a druga dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy hotelu Beskid Park.  

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „ulicy Kalinowej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.131.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy hotelu Beskidy Park”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.130.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz interpelacja w sprawie umieszczenia defibrylatora AED w Bielskim Centrum Kultury oraz druga  
w sprawie poszerzenia pobocza w dzielnicy Lipnik. 

Bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor. (…)”.  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „umieszczenia defibrylatora AED w Bielskim Centrum Kultury  

i oznaczenia miejsc, w których już występują w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.136.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „Poszerzenia pobocza w dzielnicy Lipnik”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.137.2017. 

Kończąc powiedziała, m.in. cyt.: 

Proszę o zbadanie tej sprawy. Tam właśnie przy tym zakręcie koło kościoła jest takie bardzo wąskie 
pobocze, jest barierka, (…) z której też wyrastają krzaki i można kołem wpaść w to miejsce.  Odchodzi 
ulica w dół i to jest taki punkt, kiedy dochodzi do kolizji między samochodami. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

A teraz bardzo proszę – interpelacja dotycząca kontynuacji budowy ciągu pieszego w ulicy Barkowskiej.  

Bardzo proszę – Pani Radna Renata Gruszka.”. 
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Radna Renata Gruszka  
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja bardzo proszę o pisemną odpowiedź.  

Dziękuję.”. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radną Renatę Gruszkę na sesji RM: 

▪ Interpelacja w sprawie „kontynuacji budowy ciągu pieszego w ulicy Barkowskiej.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.138.2017. 

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

„Tak też się stanie. Bardzo dziękuję. 

I przechodzimy do trzech interpelacji Pana Bronisława Szafarczyka. Mamy małe święto – Pan Radny 
przekroczył liczbę 50 interpelacji, w związku z tym proszę o ich przedstawienie. Pierwsza – numer 50 – 
właśnie dotyczy nadzoru nad drogami i organizacją ruchu i robotami drogowymi. Kolejna – poziomu 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Witosa. I numer 52 – stosowania obowiązujących 
przepisów prawa w ruchu drogowym. 

Bardzo proszę – ma Pan 9 minut, zgodnie z obietnicą. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowny Panie Prezydencie, na ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyłem interpelację w sprawie nadzoru 
nad robotami drogowymi, nad drogami, nad inżynierią ruchu i prawie na żadne z zadanych tam pytań nie 
udzielono mi odpowiedzi. Dlatego ta interpelacja powtarza tamte pytania i pozwolę sobie nie czytać  
ze względu na oszczędność czasu. Powiem tylko tyle, że wbrew temu co twierdzi Pan Prezydent 
Zawierucha w piśmie kierowanym do mnie, na ulicy Tartacznej w dalszym ciągu organizacja ruchu nie 
odpowiada zatwierdzonemu projektowi organizacji ruchu ani też wymogom sformułowanym  
w rozporządzeniu ministra o warunkach technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Nadto zarządzającemu ruchem chciałbym zasugerować wizytę na ulicy Rucianej, gdzie  
w dniu dzisiejszym zastałem ciekawą kartkę z odręcznie napisanym takim napisem «Objazd».”. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radnego Bronisława Szafarczyka na sesji RM: 

▪ Interpelacja w sprawie „nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.139.2017. 

Ponadto Radny Bronisław Szafarczyk:  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na ul. Witosa”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.140.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.141.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Przemysławem Drabkiem w sprawie „skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka  
w ruchu drogowym”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.142.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelacja Pana Radnego Karola Markowskiego, która dotyczy byłego Miejskiego Schroniska  
dla Zwierząt przy ulicy Kazimierza Wielkiego. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „byłego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Kazimierza 

Wielkiego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.143.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A w tej chwili interpelacja Klubu Radnych Pana Jacka Krywulta – dotyczy nadania imienia nowo 
powstającemu rondu przy ulicy Ks. Stojałowskiego im. śp. majora Jana Wawrzyczka.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Ryszard Batycki.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
▪ Przedstawił interpelację złożoną przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta (tj. Katarzynę Balicką, 

Ryszarda Batyckiego, Marcina Lisińskiego, Adama Ruśniaka, Leszka Wieczorka, Szczepana Wojtasika)  
w sprawie „nadania imienia nowo powstającemu rondu przy ulicy Ks. Stojałowskiego śp. Majora Jana 
Wawrzyczka”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.144.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz interpelacja w sprawie stanu prac nad wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej 
nr 31 w Starym Bielsku. Jest to wspólna interpelacja Pana Radnego Adama Ruśniaka i Dariusza Michasiów. 
I od razu pewnie Pan Radny, Pan Przewodniczący Ruśniak, przedstawi swój wniosek w sprawie budowy 
chodnika w ciągu ulicy Portowej w Starym Bielsku. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”. 

 
Radny Adam Ruśniak  

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „stanu prac 
nad wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.146.2017. 
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Powiedział m.in., cyt.:  

I (…) drugi wniosek związany z budową chodnika w ciągu ulicy Portowej w Starym Bielsku, aczkolwiek  
ja nawet nie do końca upieram się przy budowie chodnika, natomiast chciałbym tym wnioskiem zwrócić 
uwagę na tą ulicę, która jest takim ciągiem pieszo-jezdnym od ulicy Nad Potokiem do wzgórza Trzy Lipki  
w Starym Bielsku.”. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy chodnika w ciągu ulicy Portowej w Starym Bielsku”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.145.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz trzy interpelacje Pana Radnego Marcina Lisińskiego: 

▪ pierwsza dotyczy wykonania remontu zabytkowego zegara w Gimnazjum nr 22 w Kamienicy,  

▪ kolejna – wykonania projektu remontów niecek basenowych w szkołach na terenie naszego miasta  

▪ oraz wykonania monitoringu na przygotowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego terenie „Zielonego 
Zakątka” znajdującego się na osiedlu Beskidzkim.”.  

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania monitoringu na przygotowanym w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w terenie „Zielonego Zakątka” znajdującego się na osiedlu Beskidzkim. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.147.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania remontu zabytkowego zegara w Gimnazjum nr 22  
w Kamienicy”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.148.2017. 

Interpelacja, która nie została wygłoszona przez Radnego Marcina Lisińskiego na sesji RM:  

▪ Interpelacja w sprawie „wykonania projektu remontów niecek basenowych w szkołach na terenie 
naszego miasta”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.149.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Wszyscy Radni, którzy chcieli, wygłosili swoje interpelacje. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie, jeżeli Pan może się odnieść do części z nich lub wszystkich – bardzo 
proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Pan Dariusz Michasiów: w Wapienicy zrobić PSZOK. 

Myślę, że część przynajmniej z Państwa wie, że kilkakrotnie usiłowaliśmy umiejscowić PSZOK w rejonie 
osiedla Polskich Skrzydeł. Niestety – chyba trzy – lokalizacje wszystkie oprotestowali mieszkańcy, 
tak że nie udało nam się tam zrobić tego PSZOK-u, chociaż myślę, że ten PSZOK właśnie byłby [potrzebny] 
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dla tych osiedli, które są przecież tam: Polskich Skrzydeł, Wojska Polskiego, również dla Wapienicy.  
W tej chwili rozpatrujemy następne lokalizacje – nie wiem, być może w Wapienicy zrobimy, więc 
zobaczymy. Tak że prawda jest taka, że chcieliśmy zrobić PSZOK, natomiast nic nie możemy zrobić czy nie 
będziemy na siłę PSZOK-u budować – jak ktoś nie chce, to przecież nie będziemy budować. Natomiast 
ludzie – myślę, że teraz widząc jak ten PSZOK wygląda – myślę, że może zmienią poglądy  
na to, jak wyglądają [PSZOK-i], bo każdy myślał, że to będzie coś, co będzie (…) na tym osiedlu robiło 
bałagan, smród itd.; okazało się, że to jest bardzo kulturalne miejsce. Zobaczymy, podejmiemy jeszcze 
teraz próbę i zobaczymy – albo na osiedlu Polskich Skrzydeł, albo (…) w Wapienicy podejmiemy taką 
próbę żeby jeszcze jeden PSZOK zbudować. 

Druga sprawa: (…) dzwony na szkło. 

Prawda jest taka, że dlatego zlikwidowano, bo tam zrobiono sobie śmietnik po prostu. Ja nie wiem 
dlaczego, ale Wapienica ma (…) w tym zakresie specjalne jakieś, nie wiem, tendencje; bo to, co się działo 
przy kościele – przypomnę tylko – gdzie zrobiono normalne wysypisko miejskie odpadów w wysokości 2 m 
i na długości chyba 100 m, że kilka dni musieliśmy to wywozić, bo zablokowany był parking do kościoła  
i w ogóle wejście do kościoła. Więc widzę, że te tendencje jakieś w Wapienicy są, dlatego te dzwony 
zlikwidowano. Przecież te dzwony mogły być, ale nie można doprowadzić do tego, że (…) wysypisko 
miejskie ktoś zrobi w tych dzwonach. 

Pan Radny Łoś: rozszerzenie kompetencji w sprawie… 

Ja mogę tylko tu jedną rzecz powiedzieć tylko, że chyba w najbliższym czasie zrobimy jakieś spotkanie 
gdzie Radni wezmą również udział. Odpowiadam na to, że o tych dwóch jakichś mieszkaniach, o których 
Pan mówił – ja nie wiem o co chodzi w ogóle, nie wiem o co chodzi. Chcę powiedzieć, że na pewno moim 
celem jest żeby jak najbardziej przejrzyste, jak najbardziej transparentne było przydzielanie mieszkań.  
To jest absolutnie moje zdanie takie, moja tendencja i naprawdę nie pozwolę, żeby nikt przy tym 
manipulował i kombinował – to mogę zapewnić tutaj. Zrobimy spotkanie, bo tu ja rozmawiałem już  
z członkami Komisji – widzę za wiele niejasności jest różnych jakichś tutaj. Ta sprawa znajdzie właściwe 
odzwierciedlenie. Jeszcze raz powtarzam, moim celem jest żeby jak najbardziej transparentne, przejrzyste 
było przydzielanie mieszkań (…). I ja nie chcę tych mieszkań przydzielać, niech to Zespół robi społeczny, 
tak jak wiele innych rzeczy (…). Posługuję się różnymi zespołami praktycznie tylko, (…) mechanicznie 
podpisuję to, co zespół (…) zaopiniuje czy zawnioskuje. Dlatego na pewno ta sprawa znajdzie (…) swój 

finał, na pewno bardzo pozytywny. Na pewno nie będzie iluzorycznych działań, które Komisja uważa, że 
tak się dzieje – na pewno tego nie będzie. 

Pan Przewodniczący Drabek: przyłącze elektryczne. 

Ja już kiedyś odpowiadałem i jeszcze raz odpowiadam. Jedno przyłącze elektryczne kosztuje 10 000 zł,  
a i tak przy imprezie musi od nas ktoś być. I tak musi od nas być ktoś – nie, że robimy przyłącze i nie musi 
żadnego pracownika z miasta później przy tym być. Jest to nieekonomiczne, żebyśmy robili w każdym 
miejscu, gdzie są te place, gdzie są raz, dwa razy do roku używane, żebyśmy robili i wydawali 10 000 zł  
na to. To jest bez sensu, a i tak nasi pracownicy muszą być i obsługują to. Uważamy, że to jest 
nieekonomiczne po prostu; bo jakbyśmy zrobili w jednym [miejscu], to musielibyśmy przy wszystkich 
robić. Mówię, 10 000 wyrzucać na to żeby raz, dwa razy do roku ktoś zrobił sobie imprezę to na pewno  
to jest nieekonomiczne – jeszcze raz powtarzam. 

Nie odpowiem w tej chwili – sprawa Sarniego Stoku, bezpieczeństwa. Trzeba to rozpatrzyć po prostu. Jest 
to na pewno jakiś wniosek ważny. Nie umiem się ustosunkować w tej chwili. Na pewno odpowiemy (…)  
na tą interpelację. 

Pan Roman Matyja. 

Po pierwsze, chciałem powiedzieć tak, że nie można zestawiać ile dajemy na kulturę, ile dajemy  
na konkursy pozarządowe. Przecież nie można Teatru, Banialuki, BCK-u, BWA i jeszcze 11 domów kultury 
porównywać z tym. To są porównania żadne przecież, że: tyle na kulturę, tak mało dajemy na organizacje 
pozarządowe. To, co: na Teatr mamy dać mniej, na BCK? Tak nie można. Na wszystko dodać to się nie  
da, bo w każdej sprawie, o której rozmawiamy to trzeba dodać, tylko trzeba wiedzieć jeszcze skąd dodać; 
są jakieś priorytety w tym mieście. Dlatego ja już podjąłem wstępnie decyzję, że – bez tych Pana 
interpelacji – że tam coś zwiększymy powiedzmy być może, na pewno nie 400 000; na pewno nie 400 000. 
Bo jak Pan nie wierzy, Panie Radny, to niech Pan idzie w tej chwili, sprawdzi – niech Pan idzie, sprawdzi  
w tej chwili co napisałem – bo Pan widzę nie wierzy w to, co powiedziałem. Jak ja mówię, to ja mówię 
zawsze prawdę – wie Pan – niech Pan pamięta. To była jedna rzecz. 
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Monitoring dzielnicy Kamienica. 

Pan napisał w interpelacji bardzo słusznie, że sąsiednie osiedla mają. Ale tam w Kamienicy to jest 
wszystko w jednym miejscu, nie ma osiedla. To są cztery instytucje w jednym miejscu na ileś tam metrach 
kwadratowych i ciężko, żeby punktowo w każdym punkcie w mieście robić monitoring; bo kamer możemy 
ileś (…) założyć, tylko kamera musi mieć przewód i jeszcze musi mieć z drugiej strony ktoś, kto ogląda  
to. Tak że to nie jest osiedle. Sam Pan napisał, że osiedla tak. A tam, gdzie są duże skupiska ludzi tam  
te monitoringi robimy. Ja oczywiście nie wykluczam, że zrobimy też, będziemy rozpatrywać; zresztą jest 
drugi też wniosek dzisiaj, nie pamiętam gdzie – jest też gdzieś drugi wniosek, zaraz dojdę – (…) 
rozpatrzymy to na pewno.  

Pani Dorota Piegzik-Izydorczyk: ulica Kalinowa. 

Nie odpowiem w tej chwili na to też: «dziury są». 

(…) Jest pewien problem, który Pani podniosła, my go podejmujemy, mamy małe kłopoty różne, bo prawo 
jest takie, jakie jest na dzisiaj – ten dawny „Transportowiec”. Tam faktycznie są obcokrajowcy i tam 
zaczynają zakłócać troszeczkę porządek. Myśmy podjęli już pewne działania, ale one są na razie mało 
skuteczne, musimy zintensyfikować te działania. Problem jest znany. Dziękuję za podanie. 

Pani dr Gorgoń-Komor: defibrylator w BCK-u. 

Nie wiem, czy ilość zdarzeń w BCK-u predysponuje BCK do tego, żeby takie coś robić. Ja, za 15 lat, 
pamiętam był jeden wypadek – zresztą byłem prawie świadkiem – zmarła osoba; to starsza osoba (…), 
przyszła (dla seniorów co robimy) [na] koncert i zmarła. Oprócz tego nie kojarzę – za 15 lat – żeby się 
jakieś tam wydarzenia zdarzyły; a już tu przeważnie na tych występach zawsze ktoś z doktorów jest,  
to myślę, że to lepsze jak defibrylator jest powiedzmy. Ale rozpatrzymy oczywiście…”. 

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

„Jeśli można Panie Prezydencie, 

mi parę razy w BCK-u dech w piersiach…”. 

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

„Proszę?”. 

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

„…parę razy dech w piersiach mi zaparło w BCK-u, także w wyniku doznań artystycznych. Tak że może  
to nie jest takie… 

To tak tylko tytułem takiej dygresji. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Teraz sprawa ulicy Polnej. 

W tej chwili na pewno nie ma tak doraźnie, bo rozwiązać się tego nie da. To jest problem modernizacji tej 
ulicy. Będzie w przyszłym roku opracowany plan modernizacji tej ulicy – tam są potężne drzewa, duża 
skarpa – tak że tutaj to nie ma takiej możliwości (...) doraźnie coś tam zrobić. Polna to jest poważny 
problem po prostu. W przyszłym roku będzie projekt zrobiony modernizacji Polnej. 
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Pani Renata Gruszka: chodnik przy Komorowickiej. Tu również odpowiemy, bo ciężko mi dzisiaj 
odpowiedzieć. 

Pan Radny Szafarczyk: nadzór nad drogami. 

Na Pana interpelacje damy oczywiście odpowiedź, natomiast chciałem kilka tu uwag do Pana zgłosić. 
Oczywiście z jednej strony cieszę się, że Pan tak (…) bardzo precyzyjnie pewne rzeczy wyłapuje  
– na pewno jest to pomocne w wielu wypadkach – natomiast nie mogę się zgodzić z Pana opiniami.  
Bo jakby ktoś słyszał, to wyglądałoby, że to nasze miasto to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych 
miast, jakie jest chyba w Polsce, a może i na świecie – co nie jest prawdą, bo wszystkie statystyki 
policyjne pokazują, że jesteśmy jednym z najbardziej bezpiecznych miast, przynajmniej na Śląsku. I takie 
czarnowidztwo jest chyba nieuprawnione zupełnie; zupełnie nieuprawnione jest. Bo jeszcze raz: bardzo 
sobie cenimy – cenię ja przynajmniej – Pana uwagi, które są, natomiast czarnowidztwo na pewno nie  
ma uprawnienia. 

Natomiast sprawa na przykład ulicy Witosa (…): progi zwalniające.  

Pan jest fachowcem od drogownictwa – wie Pan, że progi nic nie załatwiają. Progi nic nie załatwiają tylko 
niszczą. Autobusy jak jeżdżą to (...) w ogóle nie powinny być – nie wolno tam gdzie autobusy jeżdżą żeby 
tam progi były. Samochody się niszczą po prostu. A jest przykład – właśnie Pan w tym piśmie swoim 
podaje – jest ten sławny zakręt, różnie go nazywają, „śmierci” czy „idiotów” (...), tam jest dziesięć różnych 
oznakowań i co? I nic. Przecież jak są oznakowania i ktoś notorycznie nie przestrzega tych znaków,  
to zamknąć drogę najlepiej po prostu albo ja wiem, nie robić porządnej drogi; bo kilka lat temu to (…) 
Witosa była na każdej sesji przez Pana (...) Franciszka Nikla podawana (...), na każdej sesji była Witosa. 
Jak zrobiliśmy Witosa to teraz się okazuje, że za szybko jeżdżą. Problem jest taki, że jeśli są drogi dobrze 
zrobione to ludzie jeżdżą szybciej. Natomiast po to są przepisy, żeby je przestrzegać i tylko wzmożone 
jeszcze patrole straży miejskiej czy policji mogą tam to zrobić. Natomiast załatwianie progami ani 
powołanie zespołów to nic nie pomoże, bo jak zespół się zbierze to w cale przez to ludzie nie będą bardziej 
przestrzegać przepisów w mieście. (…) Nawiasem mówiąc, Panie Radny, jak mówimy tak precyzyjnie  
o wszystkich sprawach, to ja Panu… – bo Pan troszeczkę tu złośliwości dzisiaj zaczął, jak tu stwierdzono 
zresztą, zaczął Pan trochę złośliwości dzisiaj tutaj prawić – to ja Panu powiem też dwie sprawy, że trzeba 
być we wszystkim precyzyjnym. Po pierwsze używa Pan na swoich firmówkach loga – trzeba by przepisy 
przeczytać, jakie są w tym zakresie w mieście, że na używanie herbu i loga trzeba mieć odpowiednie 

prawo. Pan nie ma takiego prawa i Pan go używa od początku kadencji. Nie zwracałem uwagi na to, ale 
jak Pan już tak zaczyna złośliwie nam tutaj (…), to też powiem. I druga jeszcze sprawa, napisał Pan  
w piśmie, że «utrudnia się Panu rolę kontrolną radnego». Chciałem Panu powiedzieć, że Radny nie  
ma żadnych uprawnień kontrolnych, żeby Pan miał świadomość; żadnych nie ma uprawnień. Proszę 
przeczytać sobie statuty, ustawy wszystkie – Radny nie ma żadnych uprawnień kontrolnych. Rada może 
zlecić pewne rzeczy, ma Komisję Rewizyjną, natomiast indywidualnie Radny nie ma żadnych (…) 
uprawnień kontrolnych. I dlatego te uprawnienia kontrolne proponowałbym, żeby Pan, te swoje możliwie 
jak ma, może ograniczył jednak. 

(…) Pan Radny Karol Markowski.  

(…) Już kilka miesięcy temu dałem polecenie rozbiórki (…) tego dziadostwa całego po tym dawnym (…) 
[schronisku]. Myślę, że to w niedługim czasie zostanie zrealizowane. 

Klub – mój Klub – nadanie [imienia] ronda Pana śp. Majora Wawrzyczka. Ja myślę, że bardzo cenna 
inicjatywa. Myślę, że niektórzy mieli okazję go nawet osobiście znać. To była taka wielka postać. Mówiąc 
szczerze, dziwię się, że dotychczas nikt z nas nie pomyślał o tym. Myślę, że trzeba go na pewno będzie 
honorować. 

Zatoka przy Szkole Podstawowej 31 w Starym Bielsku. 

Do rozpatrzenia na pewno. Problem jest jakiś, bo tarasuje się tam drogę całą przy tej szkole.  

Natomiast problemem poważniejszym jest na pewno ulica Portowa. To jest ulica, którą faktycznie 
[dochodzi się] pod ten Krzyż Tysiąclecia, tam ileś ludzi jest, jest klasztor. Tam oczywiście chodnika 
żadnego nie będziemy robić, ale musimy zlecić projekt i dam polecenie, żeby zlecić projekt. Tam na pewno 
musi być ciąg pieszo-jezdny. Natomiast na pewno z tą ulicą musimy coś zrobić, bo ona jest na tyle 
uczęszczana przez duże zespoły ludzkie – zresztą turystycznie również – że to jest poważna oczywiście 
[sprawa], bo ta droga jest wąska, tam obok są posiadłości. Trzeba będzie prawdopodobnie wywłaszczyć, 
będą problemy na pewno tutaj, ale musimy z tą Portową coś zrobić, bo ja też już myślałem kilkakrotnie  
o tej ulicy i dobrze, że Pan dzisiaj to podniósł. 
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Pan Radny Lisiński: monitoring, osiedle Beskidzkie. 

To jest podobna spawa jak monitoring (…) w Kamienicy. Rozpatrzymy to oczywiście, ale to znowu jest 
punktowe takie powiedzmy, jest na pewno trudne.  

Zabytkowy zegar. No dobrze jak ma 125 lat, jeszcze chodzi, to faktycznie może warto się nim zająć.  
Myślę, że Konserwator Zabytków, który jest aktywny, powinien się tym zająć powiedzmy. 

(…) I trzecia sprawa była, to były baseny (…). 

Chciałem powiedzieć tak, jeśli chodzi o baseny (…): jest nowy basen w Szkole Podstawowej nr 13  
w Lipniku, jest nowy basen w Liceum Kopernika, jest basen (…) – w lutym ma być gotowa dokumentacja, 
bierzemy się do remontu – przy (…) Zespole Szkół nr 36 na osiedlu Beskidzkim. I to jest w zasadzie chyba 
wszystko co mamy i myślę, że te wszystkie baseny są – oprócz tego jednego na Beskidzkim –  
są w niezłym stanie po prostu.”.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Proszę?  

Na Lompy? Na Lompy jest chyba w dobrym stanie ten basen, tam po remoncie jest. Znaczy po remoncie 
jest, on jest po remoncie, tak że on jest w dobrym stanie.  

Wszystko. 

Dziękuję Panie Przewodniczący.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Dwa ad vocem mamy. 

Bardzo proszę, jako pierwszy Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie,  

ja tylko chcę zwrócić uwagę, że w swoich interpelacjach wnioskuję o to, żeby Urząd i jednostki miejskie 
prawidłowo pełniły i realizowały swoje zadania nadzorcze i kontrolne. Jeżeli tak będą robić to wtedy Radni 
nie będą musieli w te sprawy wnikać.  

Natomiast odnośnie tych progów zwalniających – w takim razie, skoro nic nie załatwiają, proszę  
o odpowiedź: jak to jest, że dwa lata temu opracowano projekt organizacji ruchu dla ulicy Witosa,  
w którym przewidziano zainstalowanie progów zwalniających. Projekt został zaopiniowany pozytywnie 
przez zarząd drogi, został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, a wreszcie zatwierdzony do realizacji przez zarządzającego ruchem, czyli przez Pana 
Prezydenta, zatwierdzony do realizacji, a w końcu jest realizowany. A równocześnie, kiedy szereg 
wniosków był odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ulic Sucharskiego, Nowy Świat, 
siostry Małgorzaty Szewczyk i Jasińskiego oraz okolicznych, to opracowano projekt organizacji ruchu,  
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w którym nic właściwie nie zrobiono dla usunięcia wskazywanych nieprawidłowości, za to zaprojektowano 
progi zwalniające i wykonano te progi zwalniające z masy bitumicznej. Ta masa mogła być przeznaczona  
z powodzeniem na remont chodników, które tam są mizerne, w marnej jakości, bo zostały wykonane  
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Również w trybie ad vocem Pani doktor – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

ja się cieszę, że Pan Prezydent ma takie informacje aktualne, bo rzeczywiście jest tak, że umieszcza się 
automatyczne defibrylatory w miejscach, gdzie wystąpiło jedno zatrzymanie krążenia przez dwa lata;  
i to się udowadnia i takie są dane amerykańskie. Niemniej jednak Bielsko-Biała jako lider w różnych innych 
dziedzinach – tutaj ja reprezentuję też tą stronę prozdrowotną – mogłoby się pochwalić w kierunku 
umieszczenia takich urządzeń, zwłaszcza że jest tworzona na terenie Polski mapa życia i też należałoby 
oznaczyć miejsca, gdzie już takie defibrylatory są. Instytucje, takie jak domy handlowe (które we własnym 
zakresie umieszczają, tam gdzie są duże skupiska ludzi), pochylają się nad tą sprawą, niezależnie od tego, 
czy takie zatrzymanie krążenia wystąpiło. Ja się cieszę, że Pan Prezydent ma zaufanie do naszej braci 
lekarskiej, my rzeczywiście możemy zrobić wszystko, jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia. Nie dalej 
miałam taką sytuację na Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologów; na wielkiej sali pan doktor miał 
zatrzymanie krążenia i akurat ja i mój mąż brałam w tym udział, koło nas to było, tak że niestety tak się 
zdarza. Niestety lekarz bez defibrylatora wtedy może prowadzić akcję reanimacyjną, ale może udzielić tej 
pierwszej pomocy za pomocą tego właśnie urządzenia. Biorąc pod uwagę tą lokalizację miałam jeszcze  
na myśli to, że odbywa się tam wiele imprez, także na terenie parku, jest stadion, są sporty zimowe. 
Przemyślałam sobie to i tak bym bardzo chciała prosić żeby Pan Prezydent jednak rozważył tą lokalizację. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

A teraz też w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, ja się do tych przyłączy elektrycznych jednak odniosę, bo instalacja w niektórych 
miejscach ułatwi po prostu organizatorom różnego rodzaju działania. W tej chwili muszą się zwracać  
z wnioskami, z prośbami, często tej energii elektrycznej nie ma. Ostatnio na imprezach były co najmniej 
dwie, trzy osoby do obsługi, samochód, który przywiózł jakby ze sobą odpowiedni generator prądu itd., 
itd. To generuje koszty, jest problemem organizacyjnym. Mimo wszystko apeluję i proszę, żebyśmy 
spróbowali iść w tym kierunku, żeby ten prąd w tych miejscach był, w szczególności że to już naprawdę 
nie są tak duże wydatki w porównaniu do tego, co tam zostało włożone.  
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I z tej strony też chciałbym poprzeć jakby ten wniosek, interpelację Pani Radnej, Pani Przewodniczącej 
Komor ze względu na to, że już w 2009 roku myśmy na ten temat rozmawiali i też takie zapewnienia były, 
że te defibrylatory będą się w miejscach publicznych pojawiały. Warto żeby one były i osoby, które  
są, że tak powiem w pobliżu, były też przeszkolone jak te AED używać. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję 

Punkt 3. dzisiejszego porządku obrad uważam za wyczerpany.”. 

  
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

„Podobnie punkt 4.”. 

 
Ad 5 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady 
Miejskiej Bielska-Białej za 2016 rok 

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

„I przechodzimy do punktu 5: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 
majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za 2016 rok. 

Szanowni Państwo, na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (…) podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października 
każdego roku i przedstawia radzie gminy informację o:  

▪ osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

▪ nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem  
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia 

▪ oraz działaniach podjętych w związku z (…) nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych. 

Informuję, że oświadczenia majątkowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) na ręce Przewodniczącego 
Rady Miejskiej złożyło w ustawowym terminie 24 Radnych. Wszyscy Radni i Radne Rady Miejskiej wykonali 
nałożony na nich obowiązek ustawowy. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 2 października 2017 roku 

 
 

Strona 15 z 52 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Realizując obowiązki ustawowe Przewodniczącego Rady Miejskiej, przekazałem Oświadczenia majątkowe 
Radnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016) wraz z kopiami zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni, do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Radnych: 

▪ Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – w dniu 23 maja 2017 r. 

▪ oraz do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – w tym samym dniu. 

Właściwe urzędy skarbowe, zobowiązane ustawowo do analizy danych zawartych w oświadczeniach,  
do dnia dzisiejszego nie wniosły zastrzeżeń co do treści oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej za miniony rok. 

Formalności stało się zadość.  

Kontynuujemy realizację porządku obrad.”.  

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, tj. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze – zgodnie oczywiście z ustawą o finansach 
publicznych Pan Prezydent zobowiązany [jest] przedłożyć Radzie, jak i Regionalnej Izbie Rachunkowej  
do końca sierpnia danego roku budżetowego. I to zostało oczywiście uczynione zgodnie z zobowiązującymi 
terminami, zostało ono przekazane zarówno Radzie, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów budżetu po stronie dochodów – za pierwsze półrocze zostały one 
wykonane w wysokości 50,23%, co ogólnie można powiedzieć, że w zasadzie wykonanie to wynika 
zgodnie z upływem czasu. W zakresie dochodów bieżących zostały zrealizowane w wysokości 55,9, czyli 
można powiedzieć powyżej planu i tu w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę, że właściwie nie widać 
większego zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie dochodów. 

Niższe wykonanie, jeśli chodzi o większe kwoty, dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT), ale jak już Państwu też również wiadomo, to wykonanie z reguły w pierwszym półroczu  
– ponieważ w zasadzie większość mieszkańców czy większość mieści się w pierwszym progu podatkowym 
– i to wykonanie jest niższe, wynikające z upływu czasu, natomiast w drugim półroczu to wykonanie 
wzrasta, ponieważ część osób wpada w ten wyższy próg podatkowy i wobec tego w zasadzie tutaj nie 
widać jakichś większych zagrożeń, jeśli chodzi o wykonanie dochodów. 

Natomiast jeśli chodzi o dochody majątkowe – one zostały wykonane w zasadzie 20,2%. I tutaj, jeśli 
chodzi o dochody majątkowe, [na] które miasto ma wpływ (czyli dochody ze sprzedaży majątku, dochody 
z tytułu przekształcenia użytkowania prawa wieczystego) one są wykonane nawet powyżej planu, 
natomiast na to niższe wykonanie mają wpływ dochody z Unii Europejskiej, które w pierwszym półroczu 
oczywiście są na poziomie – wykonanie 17,3%. Ma to związek przede wszystkim z opóźnieniem realizacji 
programu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2013. Wynika  
to po prostu z przedłużających się procedur, jak również ma to związek oczywiście z realizacją zadań – 
czyli ewentualnie w trakcie realizacji zadań otrzymujemy te środki bądź w formie zaliczki, bądź w formie 
refundacji po zrealizowaniu zadań – i to oczywiście znajduje również odbicie w wydatkach majątkowych, 
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które tym samym na poziomie (…) w pierwszym półroczu zostały nisko wykonane i to też głównie wynika 
właśnie ze środków unijnych (…). Dotyczy to po pierwsze, tych projektów dużych, na które mamy zawarte 
umowy i zostały środki wprowadzone do budżetu tego roku. Chodzi tutaj o Cieszyńską, jak również  
o Krakowską, Żywiecką. To są znaczące kwoty i tutaj z uwagi na przedłużające się procedury zamówień, 
jak również uwarunkowania formalnoprawne te środki nie zostały wykorzystane. Tak że dochody właściwie 
mają tutaj związek głównie z wydatkami z tych unijnych projektów. 

Jeśli chodzi natomiast o wydatki ogółem, za pierwsze półrocze w sumie są wykonane 37,6%, w tym 
wydatki bieżące  prawie 50% 49,7, czyli też tutaj nie widać większego zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie 
budżetu po stronie wydatków bieżących. 

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, tak jak już wspomniałam, dotyczy to głównie tych projektów dużych, 
większych, które mamy finansowane z udziałem środków unijnych. I tutaj wszystko będzie zależało od 
sytuacji, natomiast te wydatki nie będą prawdopodobnie wykonane albo będą przesunięte na rok 
następny. 

W tym sprawozdaniu oprócz oczywiście wykonania dochodów i wydatków zawarto również informacje  
o dokonaniu w rozchodach, czyli o spłatach kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu. One zostały 
spłacone, wszystkie należne raty, w wysokości 13,4 mln i należne od tego odsetki w sumie 1,5 mln zł  
do tego. 

W pierwszym półroczu oczywiście mieliśmy budżet deficytowy i planowany był do zaciągnięcia kredyt. 
Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 50 mln zł – jest to w trakcie procedury – 
natomiast czy on zostanie uruchomiony, wszystko oczywiście będzie zależało od realizacji wydatków. 

Chciałam tylko powiedzieć, jeśli chodzi o budżet pierwszego półrocza, zakończył się on nadwyżką  
na poziomie 111,8 mln, w tym nadwyżka operacyjna 91,5 mln zł, więc można powiedzieć, że ta nadwyżka 
operacyjna ma szczególne znaczenie ze względu na wskaźniki. 

To sprawozdanie, jak również w następnym punkcie będzie informacja o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej (…) uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

wsłuchując się w te uwagi, które Pan nam na Komisji przedstawił oraz to, co powiedziała przed chwilą Pani 
Skarbnik, nasuwa się taki jednoznaczny wniosek, że jednak strona zarówno dochodowa, jak i wydatkowa 
ze strony inwestycji nie zostanie wykonana. I to, co mówiłem już na Komisji do Pana, być może należałoby 
się zastanowić i uprawdopodobnić zarówno jedną, jak i drugą stronę, ponieważ ze względów jak już 
powiedziano proceduralnych nie ma możliwości wykonania w tej wysokości tych dwóch inwestycji, 
szczególnie Cieszyńskiej, a być może rozpoczniemy Krakowską. Jest już październik Panie Prezydencie,  
być może należałoby się zastanowić nad zmianą przy najbliższej okazji – myślę, że w październiku albo  
w listopadzie – zmianą projektu budżetu, doprowadzającą do stanu zbliżonego do możliwości zrealizowania 
po tych dwóch stronach. To jest jedna rzecz, taka bardziej globalna.  

Natomiast, jeżeli chodzi o analizę dochodów własnych, to należy podkreślić, że te dochody są w bardzo 
dobrym stanie i gwarantują myślę z dużym prawdopodobieństwem, że co najmniej zostaną wykonane  
w 100%, szczególnie, jeżeli chodzi o dochody z PIT-ów, CIT-ów, bo CIT znacznie wzrósł, a to są dochody 
od firm takich potężniejszych, większe. 

Natomiast ja chciałbym zadać pytanie, bo w tych [danych jest] mnóstwo informacji, które się tam 
pojawiają, jedna jest bardzo ważna, dotyczy zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej, pieniędzy, 
które wpływają za obsługę – zbiór odpadów. I tam mamy taką informację, że po stronie dochodowej 
mamy około 14,5 mln zł za pół roku, a wydatkowa prawie 15, czyli nie bilansujemy 0,5 mln zł. Mając 
świadomość tego, że w poprzednim czasie też mieliśmy deficyt w tej sprawie, bardzo bym prosił Pana 
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Prezydenta o to, iżby podał, czy licząc globalnie, odnosząc się do poprzednich lat, ten bilans jest jeszcze  
in plus lub na zero. To jest temat myślę przyszłościowy, ponieważ w przyszłym roku będziemy mieć 
zmianę… – znaczy ustawa została zmieniona, ale zmianę podejścia do tego, do tych spraw – i chciałbym 
uzyskać informacje, jak wygląda bilans strony dochodowej, jak i wydatkowej w tej kwestii.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Jeśli chodzi o odpady, to oczywiście dostanie Pan informacje, natomiast w tym roku jeszcze zakończymy 
rok pozytywnie, natomiast na pewno w przyszłym roku ten deficyt w dalszym ciągu już nie da się utrzymać 
tak jak w tym roku, tak jak to Pan stwierdził zresztą. Tak że tutaj wrócimy do sprawy, musimy wrócić  
do sprawy odpadów – zresztą w związku z tym, że od 1 lipca przyszłego roku jest w ogóle zmiana.  
Tak że tutaj temat jest poważny i musimy do niego wrócić krótko mówiąc. 

Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, którą Pan powiedział, to tak: nie za bardzo da się w znaczący 
sposób zmienić ten budżet, bo wypadałoby duże inwestycje, które wiemy, że ich nie wykonamy z przyczyn 
od nas niezależnych – to o tym Pan wie najlepiej – nie możemy wyrzucić tego z budżetu; bo jeśli jest 
umowa podpisana z Marszałkiem odnośnie środków unijnych, to musimy wstawić do budżetu i to wisi. 
Niestety (…) strona dochodowa i wydatkowa jest niestety nieruszona, ale nie mamy na to wpływu 
– bo wiadomo (…), w normalnym układzie to by się wyrzuciło z budżetu w tej chwili, bo wiemy, że nie 
zrealizujemy, to po co ma to wisieć i zakłóca absolutnie wyniki. Natomiast tu nie możemy. Jak jest umowa 
z Marszałkiem musimy dać do budżetu i w budżecie to wisi i to jest po jednej i po drugiej stronie  
– niestety jest to niedobre. Na to nic nie poradzimy po prostu, taka jest sytuacja. 

Natomiast jeśli jeszcze o tym mówimy, o sytuacji finansowej, to udało nam się w pierwszym półroczu 
jeszcze spłacić kolejne zadłużenie miasta. W tej chwili zadłużenie miasta wynosi koło 103 mln, to jest koło 
10% budżetu. Myślę, że to, nie wiem czy w Polsce jest miasto tej wielkości – sądzę, że nie ma – o takim 
wyniku, żeby miało 10% zadłużenia, kiedy ten dawny współczynnik był 60%, a jest 10%. Czyli widać gdzie 
jesteśmy, w którym miejscu, jeśli chodzi o finanse miasta. Czyli miasto w ogóle jest praktycznie 
niezadłużone, co się chyba w tej wielkości miasta, chyba nie wiem czy w Polsce gdzieś zdarza. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

mnie chodziło bardziej o niewyrzucanie, bo mam świadomość – Pan o tym mówił na Komisji – że się nie  
da wyrzucić. Mamy świadomość, że się nie da wyrzucić z projektu – bardziej (…) przesunięcie go w czasie. 
A więc wprowadzanie do WPF-u w przyszłym roku większej części pieniędzy, a dzisiaj urealnić, ponieważ 
potem zgodność realizacji z planami budżetu będzie, można powiedzieć, kwestionowana. I była taka moja 
sugestia. 
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Natomiast co do stanu finansowego, Pani Skarbnik powiedziała, że mamy nadwyżkę operacyjną do pół 
roku 91,5 mln; przy 100 mln zadłużenia praktycznie rzecz biorąc nadwyżka pokrywa nasze zadłużenie.  
Co do tego 10%, to oczywiście potwierdzam, Pan na pewno to lepiej wie ode mnie, miasta o takim 
zadłużeniem w Polsce ja nie znam, ale być może są, natomiast na pewno taka proporcja zadłużenia 
stanowi o bardzo dobrej kondycji naszego miasta, finansowej.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że to sprawozdanie było omawiane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej poza Komisją 
Rewizyjną i to sprawozdanie zostało przyjęte. I jak Pani Skarbnik już wspomniała, I Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał opinię pozytywną na temat tego dokumentu. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Podjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

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

„Przechodzimy teraz do punktu 7, a ja pozwolę sobie na chwilowe przekazanie prowadzenia obrad Panu 
Przewodniczącemu Batyckiemu.”. 

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

„Przejmuję prowadzenie – do protokołu – obrad od punktu 74, sprawozdanie nr 73, tj. Przyjęcie informacji 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-
Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

Proszę bardzo – Pani Skarbnik Łakomska w imieniu Pana Prezydenta.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

proszę Państwa, Wieloletnia prognoza finansowa, jak już sama nazwa wskazuje, oczywiście oprócz tego, 
że zawiera informacje o kształtowaniu się zadań, które są oczywiście równocześnie ujęte w uchwale 
budżetowej na bieżący rok, a z uwagi na to, że są to wieloletnie, one również te zadania (…)  

                                                           
4 Godzina 11.38. 
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są jednocześnie w sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak i Wieloletniej prognozie finansowej (…), 
[celem] jest omówienie ich stopnia realizacji.  

I w zasadzie ta Wieloletnia prognoza finansowa w ciągu pierwszego półrocza była zmieniana 
siedmiokrotnie (…); zmieniały się, zwiększały się dochody, wydatki, deficyt ulegał zwiększeniu z powodu 
oczywiście wprowadzenia pożyczek. Przychody również i rozchody, jak również kwota długu – jak tutaj już 
Pan Prezydent wspomniał – w ciągu pierwszego półrocza kwota długu uległa zmniejszeniu o 59 mln zł. 
Jest to związane głównie z tym, że w ubiegłym roku nie zaciągnęliśmy kredytu planowanego, jak również 
nie było konieczności wobec tego, spłaty w tym roku tego kredytu.  (…) Oprócz oczywiście kształtowania 
się ogólnej kwoty dochodów i wydatków, które są w zasadzie tożsame z uchwałą budżetową, prognoza  
ta, sprawozdanie to zawiera omówienie zadań zarówno bieżących, tych tzw. „projektów miękkich”, które 
są realizowane głównie przez szkoły; stopień realizacji ich jest różny z uwagi na to, że one są realizowane 
w okresie roku szkolnego, natomiast sprawozdanie dotyczy półrocza roku budżetowego i wobec tego  
te projekty są realizowane bądź w części, bądź w całości, bądź ewentualnie będą się kończyć w przyszłym 
roku czy też kończyły się w tym półroczu. 

W zakresie projektów unijnych również są projekty te tzw. „projekty twarde”, czyli te wszystkie inwestycje. 
Jest omówiony szczegółowo stopień realizacji każdego z realizowanych projektów i w zasadzie to jest  
ta sama sytuacja, która [jest] w sprawozdaniu z wykonania budżetu, czyli te projekty duże to oczywiście 
ich stopień realizacji jest niski. 

Oprócz tego w tej prognozie są również inne zadania, które nie są ani finansowane ze środków unijnych, 
ze środków własnych – czyli wszystkie zadania inwestycyjne, które mają charakter wieloletni. Jest stopień 
opisany ich realizacji na dzień 30 czerwca br.  

Dziękuję, to tyle.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Do głosu zgłosiła się Pani Barbara Waluś. 

Proszę bardzo Pani Radna.”. 

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

„Dziękuję. 

Ja mam takie pytanie, bo kiedyś w prognozie finansowej miasta była ulica Podgórna do realizacji, był 
zrobiony projekt. Niestety w realizacji jej nie ma i na razie nie widać szansy, żeby w ogóle była. Cieszę się 
natomiast, że takie drobne rzeczy są ujęte, że będzie zrobiona dokumentacja przepustu na potoku Krzywa 
pod Wróblowicką czy rozbudowa ulicy Wróblowickiej na odcinku od ulicy Polnej do Admiralskiej. I również 
w tej prognozie nie ma remontu ulicy Polnej, bo tak poprawić ot się nie da poboczy, bo są własnością 
prywatną czy – tak jak mówił Pan Prezydent – tam drzewa, skarpy itd. Bez projektu tego zadania się nie 
da zrobić. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Czy w tej kwestii będzie odpowiedź? Nie. Dziękuję.  

Szanowni Państwo wszystkie Komisje Rady Miejskiej, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, przyjęły powyższą 
informację do wiadomości. 
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Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym się informacja została przyjęta.”.  

 
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 nr 8, Druk Nr 657 – druga wersja, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik Łakomska.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

druga wersja uchwały w sprawie zmian budżetu. Ja w trakcie omawiania będę zwracała uwagę  
na to, co jest zawarte w drugiej wersji, czego nie było w pierwszej. 

I tak, jeżeli chodzi o zwiększenie w zakresie dochodów, proponuje się zwiększyć kwotę w sumie 9 tys. zł  
w dziale „Turystyka”. Są to różne wpływy z dwóch źródeł. Chodzi o dostosowanie przewidywanego planu 
dochodów do stopnia realizacji i przeznaczenie tego do BBOSiR-u, a krótko mówiąc dla MCIT-u, który jest 
w strukturach BBOSiR-u.  

Kolejne zwiększenie dotyczy „Bezpieczeństwa publicznego”. Są te środki, które miasto otrzymało  
na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku umowy dotacji zawartej pomiędzy Śląskim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a miastem. Jest to kwota 20 tys. zł  

Tą uchwałą proponuje się również zwiększyć dochody, ponieważ mamy wyższe dochody niż pierwotnie 
planowano. Są to dochody z dywidend, ponad 2 156 000 zł i te dochody będą przeznaczone na wydatki,  
o których będzie mowa w punkcie 10. 

Zwiększenie również dotyczy „Subwencji oświatowej i gminnej” – i z kolei gminna część uległa zwiększeniu 
o ponad 6 000 000 zł, z kolei powiatowa o 1 268 000 zmniejszeniu. Per saldo zwiększeniu subwencje 
ulegają o 4 829 150 zł i również to zwiększenie jest uwzględnione w wydatkach w punkcie 10. 

W zakresie „Oświaty” mamy zwiększenie działu 801 z różnych wpływów na kwotę 729 183,59 zł.  
Są to różne wpływy uzyskiwane przez szkoły, m.in. z tytułu odszkodowania, z tytułu darowizn, z odsetek, 
jak również największe kwoty dotyczą z kolei projektów tych tzw. „miękkich”, które – jest 7 projektów – 
które są realizowane przez różne szkoły i (…) po prostu związane jest [to] z zawartymi umowami, 
wprowadzenie tych środków do budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków. 

Również zwiększenie dotyczy „Pomocy społecznej”. To są z kolei środki, które uzyskał Dom Pomocy 
„Hospicjum”, większe niż planowano wpływy z usług, jak również Dom Pomocy Społecznej „Dom 
Nauczyciela” również wyższe wpływy z usług i ich przeznaczenie, m.in. tych kwot, na zmianę, zwiększenie 
wydatków w tych dwóch domach pomocy. 

W zakresie pozostałych zadań „Polityki społecznej” są to środki z PFRON-u – to jest niewielka kwota  
814 zł. Są to środki na obsługę tego zadania, czyli obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 2 października 2017 roku 

 
 

Strona 21 z 52 
VII kadencja RM: 2014-2018 

W dziale 853: 5391 zł. Jest to zwiększenie z kolei w Powiatowym Urzędzie Pracy. Są to środki, które 
dotyczą wpłaty komornika z tytułu zwrotu należności powstałych w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Unii i z PFRON-u, są to też koszty przeznaczone na obsługę projektu „Zakup środka transportu 
dla warsztatu terapii zajęciowej”. 

Kolejne zwiększenie również dotyczy działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. (…) To środki, które 
uzyskał Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z tytułu odszkodowania, przeznaczone na naprawę 
uszkodzonego sprzętu w wyniku uderzenia pioruna. 

I punkt 10 dotyczy zwiększenia wydatków, m.in. z dochodów, o których już wcześniej mówiłam, na łączną 
kwotę 11 531 611 zł, w tym proponuje się:  
 dla ZGM-u kwotę 454 000 na dotację przedmiotową,  
 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5000,  
 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnych 150 000 – tu chodzi o zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-rozpoznawczego  
 i dla „Oświaty” (w sumie w dwóch działach 801, 854) na 10 000 000 zł – są to środki, które są głównie 

przeznaczone, oprócz zwiększeń wynagrodzeń, na dotację dla szkół niepublicznych i publicznych, 
nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego,  

 dla „Kultury” jest 922 631 zł, w tym dla Teatru Polskiego jest to dotacja celowa na modernizację systemu 
oświetlenia dużej i małej sceny, 

 z kolei dla BCK-u dotacja przedmiotowa i dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w tej placówce. 

Jeśli chodzi z kolei o zmniejszenia, które mamy w punkcie 12, są to środki, które nie zostaną w tym roku 
wykorzystane z uwagę na prolongatę terminu (…) zadania „Zrównoważony Rozwój Transportu Miejskiego”, 
jak również z obsługi długu publicznego, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, niezaciągnięty został 
kredyt i istnieje niemożliwość z odsetek przeznaczenia na inne cele. Te środki, jak również te dochody,  
o których była mowa już wcześniej, z tytułu subwencji i z tytułu większych dywidend, proponuje się 
przeznaczyć na te zwiększone wydatki w punkcie 10 opisane. 

Jest tutaj również drobne zwiększenie, już w zasadzie prawie resztówka (…), tzw. wolnych środków, które 
pochodzą z rozliczenia kredytów i pożyczek. 

Zmniejszenie również dotyczy „Oświaty”. To są na (…) wnioski szkół; zmniejszenie wpływów,  
bo są mniejsze niż planowano pierwotnie i równoczesne zmniejszenie planowanych wydatków, które były 

do sfinansowania tymi wpływami. 

W tej uchwale jest również zmiana załącznika, gdzie mamy ujęte wszystkie projekty finansowane  
z udziałem środków unijnych. I tutaj oprócz tych (…) zadań, które wprowadzamy do budżetu, czyli tych 
wszystkich pozycji, na które zostały zawarte umowy na „projekty miękkie”, są również drobne zmiany. Też 
dotyczy to edukacji w zakresie wydatków niekwalifikowanych, nieobjętych umową. Chodzi tutaj o wydatki 
– zmniejszenie tych wydatków. Związane to jest z mniejszymi niż planowano kosztami obsługi tych 
projektów różnych. 

W tej uchwale mamy również zmiany w związku z tym, że ZGM… – tutaj planowana jest dla niego dotacja. 
Ulega zmianie załącznik dotyczący „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych”. I tutaj jest punkt „a”  
i „b” w ppkt 2 tego uzasadnienia – zostały wydane w związku z tym, że zwiększyły się środki dla ZGM-u; 
zadanie punkt „c”, „d” i „e”. I tutaj (…) dwa punkty dotyczą budynku przy ulicy 1 Maja 45-47 – chodzi  
tu remont konserwatorski elewacji, remont dachu. A kolejne (…) zwiększenie dotyczy dopłaty z kolei  
do remontowanych powierzchni, obejmujące wymianę instalacji elektrycznej, roboty poprawiające estetykę 
wnętrza. I tutaj była zmiana w drugiej wersji uchwały. Jeśli chodzi o MZK to jest przeniesienie pomiędzy 
dotacją majątkową a dotacją bieżącą. Jest to kwota 21 883 zł – wynika to ze środków unijnych, wynika  
to z charakteru wydatków. I również tutaj została wprowadzona w tym punkcie 3 tego załącznika nr 11 
zmiana dotycząca ZGM-u, w związku z tym, że ten ZGM otrzymuje dotację celową, którą również 
przeznacza na docieplenie tego budynku i dobudowę kominów przy budynku przy ulicy 1 Maja 45-47.  
I w kolejnym załączniku również są zmiany związane zarówno z MZK, ze zwiększeniem przychodów  
i kosztów MZK i ZGM-u, powiększone o te zmiany, o których już mówiłam wcześniej, czyli związane to jest 
ze zwiększenie środków dla tego Zakładu. 

Dziękuję.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 2 października 2017 roku 

 
 

Strona 22 z 52 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy są głosy w sprawie? Nie widzę. 

Powyższą uchwałę w tej wersji pierwszej opiniowała Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja 
Bezpieczeństwa i Samorządności, [Komisja] Zdrowia, Polityki Społecznej, i [Komisja] Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa w obszarze, której nastąpiły zmiany oraz drugą wersję Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. Wszystkie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

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 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 9, Druk numer 658, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2017 rok – również druga wersja. 

Proszę bardzo – Pani Skarbnik Łakomska.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

w tej uchwale proponuje się (…) dokonać [zmian] w zakresie zarówno dochodów, jak i wydatków. Jeśli 
chodzi o dochody jest tu drobne przeniesienie w dziale „Transport i łączność” kwoty 21 883 z (…) 
dochodów majątkowych do dochodów bieżących. I zmiany w zakresie w zakresie „Oświaty” – są to też 
również niewielkie zmiany z dostosowaniem planu do przewidywanych wpływów. 

W zakresie wydatków tu jest też również to przeniesienie pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi 
w MZK.  

I kolejne przeniesienie dotyczy działu „Gospodarka mieszkaniowa”. I z zadania „Gospodarka 
mieszkaniowa” 950 000, „Budownictwo komunalne” proponuje się przenieść 950 000 do „Ochrony 
zdrowia” z przeznaczeniem dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego na zakupy, m.in. zakup 

kolumny laparoskopowej wraz ze sprzętem oraz zakup lekarskich stacji opisowych do badań 
mammograficznych. 

(…) Obecny punkt trzeci, którego nie było w pierwszej wersji – tu jest zwiększenie środków dla ZGM-u, 
czyli przeniesienie środków dla ZGM-u z obsługi długu, ponieważ nie zostaną wykorzystane środki  
na szczęście z tytułu udzielonych poręczeń; na szczęście nie było takiej sytuacji i mam nadzieję, że nie 
będzie. I środki dla „Gospodarki komunalnej” na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi  
i imieniu – to jest 70 000 zł. Kolejny punkt był w pierwszej wersji – tu jest przeniesienie 26 000 w zakresie 
przebudowy budynku przy pl. Ratuszowym 9, na remont ściany garażu budynku OSP przy Żywieckiej oraz 
na przebudowę studni kanalizacji deszczowej. Kolejne przeniesienie (…) jest wnioskowane przez Radę 
Osiedla Biała Krakowska pomiędzy środkami, którymi zaplanowała sobie ta Rada, wydatki do działu 852. 
Obecny punkt szósty również go nie było w pierwszej wersji – tu jest przeniesienie 5000 zł z „Ochrony 
środowiska” do działu „Szkolnictwo wyższe”. Chodzi o dotacje dla ATH, które organizuje w październiku 
akcję „Czyste Beskidy”. 
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Kolejny punkt, obecny punkt siódmy i ósmy były w pierwszej wersji. Tu jest przeniesienie środków, 
którymi dysponuje MOPS, pomiędzy działami dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
w celu zapewnienia płynności i realizacji tego Zespołu do czasu uzyskania zwiększenia dotacji  
od Wojewody. I 310 000, które nie będą wykorzystane również w „Pomocy społecznej” na wypłatę 
świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z uwagi na spadek liczby osób 
korzystających, do działu „Rodzina” na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych, realizowanych  
w ramach programu „Rodzina Plus”. 

Kolejne – punkt 9 i 10 – również były w pierwszej wersji. Tu jest przeniesienie 5000 zł pomiędzy 
zadaniami inwestycyjnymi (…) do działu „Rodzina” na remonty i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Kolejne 5000 w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „Kultura fizyczna”; (…)  
one były przeznaczone na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla młodzieży – i BBOSiR jest 
jednym z tych organizatorów, chodzi tu o pokrycie części kosztów związanych z eksploatacją obiektów 
rekreacyjnych. W zakresie „Rodzina” jest przesunięcie środków, które nie zostaną wykorzystane (…)  
na porozumienia dotyczące umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innych powiatów, do działu „Ochrony zdrowia” na zwiększenie wynagrodzeń dla Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym, dla Środowiskowego Centrum Pomocy „Podkowa” i Środowiskowe Centrum  
Pomocy na zmiany płacowe, jak również do działu „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”  
na zadania związane z realizacją programu „Rodzina Plus” i środki, które są w (…) Wydziale Kultury 
proponuje się przenieść dla Teatru Polskiego na wynajem sali teatru na Foto Art Festival. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę zgłoszeń w omawianej sprawie. 

Powyższą uchwałę opiniowały Komisje, w obszarze których następują zmiany, tj. Komisja Edukacji  
i Kultury, [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, [Komisja] Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 
[Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – wersję pierwszą. Drugą wersję omówiła Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

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 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.: 

„I w konsekwencji 10 punkt, Druk Nr 659, tj. 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. 

Proszę bardzo – Pani Skarbnik Łakomska. Mam nadzieję, że ten obszar nie męczy Panią bardzo.”. 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

to jest uchwała, która oprócz oczywiście skutków wcześniejszych zmian w uchwale w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie zawiera również zmiany. Głównie to dotyczy też „projektów miękkich”, tych 
unijnych, które realizują szkoły. (…) Oprócz tego zmniejszenie limitu zobowiązań – ma to (…) związek, 
dostosowanie tego limitu do poziomu wykonania na koniec sierpnia w projektach, które realizują. Oprócz 
tego są jeszcze zmiany związane z wprowadzeniem (…) do Wieloletniej prognozy zadań, m.in. takich, 
które konieczne jest ogłoszenie bądź konkursu. Chodzi tu o nieodpłatną pomoc prawną czy też Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa, gdzie ponownie po prostu miasto będzie się starało o środki na to, jak 
również stypendia sportowe dla zawodników i zawodniczek na 2018 rok, żeby można było wcześniej 
rozpocząć te procedury. I poza tym jeszcze są zmiany, po prostu przesunięcia pomiędzy zadaniami.”. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo do głosu zgłosił się Pan Bronisław Szafarczyk. 

Proszę bardzo Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Chciałem dwa tematy: rozbudowa skrzyżowania ulicy Witosa z ulicą Wyzwolenia i budowa ulicy zbiorczej 
KDZ1, tzw. ulica Nowo Hałcnowska. Mamy w tej prognozie na 2017 rok 80 000 na skrzyżowanie, a było 
900 000, na rok 2018 jest zero. Jeśli chodzi o KDZ1 na rok 2017 mieliśmy 5 000 000, na przyszły rok 
1 000 000, mamy w tym roku 500 000 w tej Wieloletniej prognozie. I jak pytałem o te dwa tematy  
na Komisjach Pana Prezydenta Zawieruchę, dostałem zapewnienie, że te środki, które nie zostaną 
wykorzystane w roku bieżącym, zostaną przesunięte do wykorzystania w roku kolejnym, czyli 2018.  
W tej Wieloletniej prognozie tego nie widzę i w związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie. 

Dziękuję.”. 

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

„Proszę bardzo Panie Prezydencie.”.  

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

„Panie Radny ja podtrzymuję to, co powiedziałem. Po prostu to, co się nie da wykorzystać w tym roku 
zostanie zagwarantowane w roku przyszłym. Myśmy w tej chwili przystąpili do formułowania zapisów 
prognozy i nowego budżetu i (…) te pieniądze będą zapewnione na przyszły rok.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę więcej 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 uchwała została przyjęta. 

Przekazuję prowadzenie Rady Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu.5 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.”. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2016 oraz prognozy na lata 2017-2019 

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

„Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 622, tj. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2016 oraz prognozy 
na lata 2017-2019. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Szanowni Państwo, 

nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zobowiązuje dyrektora samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej do sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Raport ten 
przygotowywany jest w oparciu o sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy i zawiera analizę 
sytuacji ekonomiczno-finansowej, jak i prognozę na kolejne trzy lata. Z kolei podmiot tworzący dokonuje 
oceny tej sytuacji. Oba dokumenty są załącznikami do projektu uchwały i zostały sporządzone zgodnie  
z rozporządzeniem ministra zdrowia, określającym wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób  
ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny. Zatem proszę o przyjęcie uchwały. 

Dziękuję.”. 

 

                                                           
5 Godzina 11.56. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej oraz 
[Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

mieliśmy okazję zapoznać się szczegółowo z całym projektem i stanem finansów dotyczącym szpitala  
na naszej Komisji. Jeden taki wniosek główny, który można wyciągnąć, to jest bardzo trudna sytuacja 
ekonomiczna oraz w miarę dobre perspektywy, niemniej jednak te perspektywy to stabilizacja,  
to nie rozwój, ponieważ są takie, a nie inne warunki. Pierwsze – to jest bardzo duże zadłużenie. Druga 
rzecz – przepisy ogólnoprawne, w ramach których Pan Dyrektor może się poruszać. (…) Według mnie  
to jest „ciężka orka na ugorze” żeby prowadzić ten szpital, natomiast z deklaracji Pana Prezydenta i myślę, 
że wszystkich naszych Państwa Radnych będzie to, że będzie potrzebna dobra współpraca i z każdej strony 
wspieranie tej instytucji jako bardzo potrzebnej, tym bardziej że jesteśmy na etapie rozwoju i rozbudowy. 
Tak że mam apel do wszystkich Koleżanek i Kolegów o to, żebyśmy tak zresztą jak do tej pory, bo chcę 
przypomnieć Państwu, że dzięki inwestycjom samorządowym Szpital Ogólny przy Wyspiańskiego (tam 
zainwestowaliśmy ponad 50 000 000 zł) jest dzisiaj w tym miejscu, gdzie jest. I myślę, że to czeka również 
szpital onkologiczny i pełne wsparcie ze strony Radnych, o co wszystkich Państwa zachęcam, bo wsparcie 
ze strony Prezydenta jest myślę oczywiste, zresztą o tym informował (…) Koleżanki i Kolegów na Komisji 
naszej.”.  

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

„Dziękuję Panie Radny.  

Wydaje mi się, że tutaj w imieniu wszystkich Radnych, bo Pan Prezydent wiadomo się określał nie raz,  
i patrząc też historycznie jako radny, który jest trzecią kadencję w Radzie, nigdy nie było tak, że nasz 
Szpital Miejski nie był oczkiem w naszej głowie. Wiadomo, że to są środki finansowe nie zawsze dostępne, 
ale tutaj myślę w imieniu nas wszystkich możemy zagwarantować przede wszystkim mieszkańcom spokój, 
że serwis zdrowotny w naszym mieście, mimo trudności finansowych wielu szpitali, nie tylko naszego, 
będziemy o to dbać. A przy okazji, bo z tego co pamiętam, pierwszy raz na naszej sesji jest Pan Dyrektor 
Lech Wędrychowicz – serdecznie witam i dziękuję za obecność. 

Szanowni Państwo nie widzę dalszych głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania… 

Oj już widzę – przepraszam. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Ja chciałem dodać to, co mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu: Inwestycje (…); przepraszam, w piątek  
– nie wszyscy byli obecni. To jest długofalowa działalność, którą podjęło kierownictwo szpitala, zresztą 
oczywiście w porozumieniu z nami, i to nie są efekty, które będą widoczne natychmiast. Natomiast musimy 
doprowadzić do takiego stanu, że ten szpital będzie praktycznie i faktycznie szpitalem, który będzie 
zaopatrzony, po pierwsze, we wszystkie odpowiednie urządzenia, bo dzisiaj technika w medycynie poszła 
strasznie do przodu i dlatego za chwilę już tu będą te wszystkie omawiane punkty inwestycyjne, które 
robimy w tym szpitalu, bo jest to nieodzowne. Oczywiście nie odbędzie się tutaj bez bardzo poważnej 
inwestycji kubaturowej. Niestety na dzisiaj nie możemy też nic zrobić za bardzo, bo czekamy (…)  
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– do końca roku ma być rozstrzygnięty konkurs w ramach RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego  
u Marszałka. Tam problem jest bardzo wielki – Marszałek ma w tej chwili – bo myśmy sami zgłosili, zresztą 
bardzo skromnie uważam, potrzeby na 70 000 000 zł. Chcę powiedzieć, że program restrukturyzacji tego 
szpitala to mamy dzisiaj kwotę koło 200 000 000 zł, która jest potrzebna, a Marszałek ma przeznaczone 
koło 150 000 000 zł na służbę zdrowia w województwie śląskim, a w tej chwili, z tego co wiemy, już jest 
wniosków na około 800 000 000 zł. Tak że jak z tego wybrnie Marszałek to nie za bardzo wiem. I to jest 
taki jeden problem, że czekamy na tą decyzję, bo musimy wtedy my się ustawić z naszymi środkami 
miejskimi na tą inwestycję. 

I druga sprawa, że – poruszyłem to nawet na Komisji Wspólnej ostatnio Rządu i Samorządu – nie może 
być tak, że szpital onkologiczny miejski, który jest dzisiaj drugim wiodącym szpitalem w tej kategorii  
w województwie śląskim po Instytucie Onkologii w Gliwicach – a w niektórych procedurach nawet 
wykonujemy więcej zabiegów niż Instytut Onkologii w Gliwicach – nie ma na przykład na dzisiaj kontraktu 
na rezonans; rezonans kupiony zresztą częściowo z pieniędzy Ministerstwa Zdrowia, a z kolei Narodowy 
Fundusz nie daje kontraktu na rezonans. To jest patologia po prostu. 

I druga sprawa – nie mamy również kontraktu na hospicjum, tzw. domowe, które jest nieodzowne dla 
pacjentów, którzy po leczeniu szpitalnym idą do domu i jest nieodzowne działanie właśnie takiego 
hospicjum – nie mylić z hospicjum, które funkcjonują. I takie hospicjum jest niezbędnie potrzebne  
i również Narodowy Fundusz się tutaj opiera. Natomiast taka Częstochowa w zeszłym roku  
na to hospicjum domowe dostała 7,6 mln zł. To pokazuje jak nierówno traktuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia niektóre miasta. Ja tą sprawę podniosłem. Zresztą ze Starostą Płonką   przygotowujemy pismo, 
które pójdzie w tej chwili na podkomisję naszą, Komisji Wspólnej Zdrowia – będą te sprawy omawiane  
i jeśli nie będzie jakiegoś efektu pozytywnego, to jeszcze raz to wróci na Komisję Wspólną, bo to jest  
niedopuszczalne, żeby szpital, który (…) ponad 900 osób zatrudnia, [ma] prawie 500 łóżek, żeby nie miał 
kontraktu na rezonans. To jest patologia – tylko tak to trzeba nazwać. I nie obchodzą mnie żadne 
informacje już tu… Informacja – to mówiłem na Komisji finansów w piątek, że pisaliśmy do Warszawy  
do Narodowego Funduszu Zdrowia i (…) dostaliśmy kuriozalną odpowiedź, że w województwie śląskim 
dostępność do rezonansów jest bardzo dobra. Zgadza się – w Częstochowie, w Bytomiu, w Chorzowie.  
I co mnie to obchodzi, przepraszam bardzo. Ale takie są tłumaczenia na dzisiaj i dlatego będziemy tutaj  
o te dwie rzeczy (…) skutecznie mam nadzieję walczyć, bo to jest niedopuszczalne, żeby nie było  
na to kontraktów. A oczywiście, jak powiedziałem, za chwilę będą te inwestycje, które sami w sferze 
zakupów chcemy zrealizować – one są niezbędne, bo dzisiaj mamy takie też kuriozalne sprawy jak jeszcze 
mamy rentgen, który jest po prostu analogowy; to już dzisiaj takie rzeczy się chyba w muzeum tylko 
spotyka. Dlatego musimy na bieżąco pilnie wspomagać ten szpital, jeśli chodzi o zakup urządzeń, które 
wspomagają, które pozwolą dzisiaj na lepszą diagnostykę, bo dzisiaj diagnostyka właściwa to jest 
podstawowa chyba sprawa. To jest długofalowa sprawa, ale jest taki program i myślę, że ten szpital 
wyjdzie na prostą, bo myślę, że te wszystkie działania, zespół działań, spowodują, że ten szpital będzie 
faktycznie właściwy.  

Oczywiście to nie zmienia faktu, że my wspieramy wszystkie inne szpitale, szczególnie Szpital Wojewódzki, 
bo to wszystko dotyczy naszych mieszkańców, natomiast (…) niedobra jest jedna sytuacja, że tylko miasto 
w zasadzie zostaje z tym problemem szpitali. Dla przypomnienia powiem, bo już też o tym kiedyś 
mówiłem, że rok temu 2/3 zgonów – około 2/3 zgonów – i około 2/3 urodzeń to są wszystko mieszkańcy 
spoza (…) Bielska-Białej, spoza miasta. Niestety całe kłopoty i finanse, i problemy spoczywają tylko na 
miastu. Myślę, że bardziej powinny inne miasta również partycypować w tych działaniach, szczególnie 
finansowych, a to nie tylko powiaty tutaj okoliczne. Bo nawet Pan Dyrektor Batycki mówił mi dzisiaj: 
podczas dyżuru – pierwszego takiego, który był w tym nowym układzie – to nawet z Pszczyny przywożą 
tutaj pacjentów, bo szpital nie może odmówić. Ale z kolei, dlaczego my mamy wszystko finansować, mieć 

kłopoty, a powiedzmy wszyscy z okolicy, nie tylko z dawnego województwa bielskiego, tylko z innych 
również, dzisiaj z małopolskiego na przykład województwa, przywożą pacjentów do nas. To jest taki układ 
troszeczkę niedobry. Trzeba też się starać – ja nie wiem – może przez parlamentarzystów, żeby w jakiś 
sposób to zmienić.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 656, tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
komputerowego oraz medycznego. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Szanowni Państwo, 

Szpital wystąpił z prośbą o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz medycznego, 
wymienionego w uchwale, na ogólną kwotę 1 400 000 złotych. Zastąpi on obecnie posiadany, który  
w znacznej części jest przestarzały i wymaga wymiany. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opiniowała ten projekt Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, jak również Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na rok 2017 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 650, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o korekcie podziału środków, 
przypadających dla poszczególnych samorządów w roku bieżącym, na realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W wyniku dokonania tej korekty otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 32 530 zł. 
Proponujemy jej podział zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Dodamy jeszcze, że projekt uchwały 
konsultowany był z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i uzyskał pozytywną opinię. 

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

„Dziękuję. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, 
na 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 651, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r.  

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

otrzymaliśmy informację o zamknięciu apteki „Hipokrates” z siedzibą w Bielsku-Białej, ulica Powstańców 
Śląskich 9 i w związku z tym konieczne jest dokonanie korekty w aktualnie obowiązującej uchwale Rady 
Miejskiej dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na naszym terenie, poprzez po prostu 
wykreślenie tej apteki. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Wszystko jasne. 

Opinia Komisji6 jest również pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk 649 – druga wersja: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  
od usunięcia pojazdu na rok 2018. 

Bardzo proszę o przedstawienie. 

Pan Naczelnik Stańco oczywiście.”. 

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Marek Stańco  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

niniejsza uchwała, jak co roku, wypełnia obowiązek art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustalenia 
wysokości stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów związanych z odstąpieniem  
od usunięcia pojazdu. 

Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały.”. 

 

                                                           
6
 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk 648, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„W istocie ta zmiana dotyczy dostosowania podjętej uchwały do wymogu, który narzucił Krajowy Rejestr 
Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju i uchwała ta dostosowuje do pełnego brzmienia nazw ulic  
i placów. Zmiana ta dotyczy zarówno części opisowej, jak i części graficznej i dotyczy tylko, tak jak 
powiedziałem, zmiany w zakresie nazewnictwa. 

Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”.  
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Ad 17 
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" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk 655, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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". 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Pan Prezydent Zawierucha – bardzo proszę.”. 

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

„Prosiłbym o podjęcie uchwały w związku z tym, że trzeba zmienić nazwę zadania tego dotychczasowego: 
jest to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37, Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej  
przy ul. Miętusiej 5 na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bielsku-Białej 
przy ul. [Doliny] Miętusiej 5”.  

To jest w zasadzie tyle uzasadnienia. To wynika ze zmiany ustawy Prawo oświatowe.”. 

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

„Teraz mi pasuje, bo przed chwilą Pan powiedział dokładnie to, co ja. Okej.  

Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Opinia Komisji Edukacji i Kultury jest pozytywna, tak samo jak Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego ma opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
Wnioskodawca: Casinos Poland Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President" 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 652, tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry – na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. Druk Nr 652. 

Nie widzę głosów w sprawie. Wprawdzie jest udzielony głos, ale tylko warunkowo, jeżeli byłyby potrzebne 
jakieś wyjaśnienia. Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENTS Sp. z o.o.; lokalizacja kasyna gry: Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12, Hotel "President") 

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

„Kolejna, podobna uchwała, Druk Nr 653, tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: TULLOS INVESTMENTS Sp. z o.o. 

Obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia jest 
pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława 
Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino,  
Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. 
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Przypominam, że udzielono w tym punkcie głosu Panu Przewodniczącemu Rady Osiedla Stare Bielsko  
Panu Łukaszowi Czernikowi.  

Czy teraz Pan chce wystąpić...?”.  

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jasne.”. 

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

„…czy po przedstawieniu?  

Tak? 

Bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja najpierw w kwestii formalnej. Ja rozumiem, bo zwracałem się na piśmie odnośnie zdjęcia z porządku 
obrad tego punktu, natomiast rozumiem, że już takiej możliwości zdjęcia nie mam, tylko jest możliwość 
głosowania za lub przeciw albo wstrzymania się.”. 

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

„(…) To tylko mówię celem wyjaśnienia – zdjęcie z porządku obrad jest możliwe w każdym momencie sesji  
na wniosek Radnego Rady Miejskiej lub Pana Prezydenta. Natomiast na początku, jeżeli Pan pozwoli, 
proszę przedstawić swoje stanowisko.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jasne. Może zacznę od tego, że mój wniosek dotyczy podjęcia uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego między ulicami, mniej więcej między AUCHAN a MAKRO. I sytuacja 
wygląda w ten sposób, że toczy się dość taka batalia odnośnie tego terenu; zostali tam mieszkańcy, którzy 
pozostali tak naprawdę sami sobie. To nie jest wielka grupa tych mieszkańców, natomiast to jest kilku 
mieszkańców, którzy w kwietniu 2015 roku podpisali umowę – notarialnie – przedwstępną z firmą 
Panattoni, gdzie firma Panattoni zobowiązywała się wykupić tych mieszkańców. A przypomnę przy tej ulicy 
Szklanej, gdzie znajdują się ci mieszkańcy, mają powstać (…) – ogólna informacja, wszyscy wiedzą –  
ma firma Panattoni ma mieć hale magazynowe. Natomiast jeszcze ode mnie ze świeżych informacji, nie 
tylko hale magazynowe tam będą, ale również firma produkująca, regeneracji i turbosprężarki, więc 
produkcja na dość dużą skalę. Ci mieszkańcy podpisali te akty notarialne i wszystko było dobrze i nikt nie 
protestował, bo to jest od 2015 roku. Dziś mamy 2017 rok i wiem, że Pan Prezydent powie «było dość 
dużo czasu na to, żeby rozmawiać na ten temat»; ale ci mieszkańcy nie rozmawiali, bo byli zapewnieni 
przez firmę Panattoni, że zostaną wykupieni. Natomiast proszę Państwa umowa wygasła 28 lutego  
2017 roku i mieszkańcy zostali sami. Panattoni ich nie wykupiło, nikt tak naprawdę nie chce ich wykupić. 
 A myślę, że firmy, które tam się chcą ulokować, chcą skorzystać z uchwalonego planu zagospodarowania 
przestrzennego, ruszyć swoją inwestycję i wybudować się i pominąć tych mieszkańców, którzy tam są.  
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Ja rozumiem, bo nikt nie jest przeciwko temu, żeby powstawały tam tereny (…) przemysłowe, ale 
uważam, że powinno się również zadbać o tych mieszkańców, którzy tam są i przynajmniej, żeby oni mieli 
możliwość ewakuowania się, że tak powiem, z tego terenu. Co więcej, sprawa jest taka dość drażniąca,  
że tak powiem, mieszkańców Starego Bielska. Wiemy, że w Starym Bielsku zostały ostatnie albo jedne  
z ostatnich dużych terenów, które są jeszcze niezagospodarowane planem zagospodarowania 
przestrzennego i tak naprawdę możliwością stworzenia na tych terenach, tak naprawdę wszystkiego co się 
da. Ale chciałbym przypomnieć jeszcze, że ten kawałek, który jest teraz uchwalany, jest to tylko część 
planu zagospodarowania. 15 września zostały wyłożone następne plany dotyczące Sobieskiego  
i Dożynkowej, kolejny plan dotyczący ulicy Żniwnej, więc tak naprawdę cały ten teren w Starym Bielsku 
jest terenem teraz uchwalanym. 

Ja chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie spieszyć się z tymi planami proszę Państwa, tylko spokojnie, 
merytorycznie o nich rozmawiać i przede wszystkim z mieszkańcami rozmawiać do tych planów. Tutaj 
oczywiście Urząd mówi «my rozmawiamy, wykładamy plany i jest ogłoszenie w BIP-ie», natomiast z całym 
szacunkiem, nikt z rolników nie zagląda na strony internetowe, nikt. Kiedyś było tak, że zostali 
powiadamiani pisemnie, listownie. I chciałbym też wrócić do tego, żeby miasto mogło przynajmniej 
powiadomić o tym mieszkańców, że coś się dzieje. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy się dowiadują ode mnie 
czy tam czasem od Radnego, że tereny na przykład zostały przekształcone na tereny zielone. I oni się 
dziwią «jak to, przecież myśmy nie mieli żadnej informacji». Nie mieli, bo nikt ich nie poinformował.  
A urzędnik powie «no tak, ale my, zgodnie z prawem, opublikowaliśmy na BIP-ie». Ja tu też apeluję, 
proszę Państwa o to, żeby Urząd Miasta wyszedł naprzeciw i był takim ludzkim Urzędem, bo proszę sobie 
odwrócić sytuację: Co się dzieje, kiedy to nam jest przekształcany taki teren, z terenu gdzie my możemy 
coś robić, na tereny tak naprawdę bezwartościowe? Bo co tym mieszkańcom z takich terenów, gdzie jest 
teren zielony? Nic. To jest tyle z (…) mojego wystąpienia.  

Jeszcze raz chciałbym Państwa zachęcić do tego, ażeby pochylić nad tymi planami jeszcze raz. Jeżeli nie 
można ściągnąć z obrad tej uchwały, to proszę Radnych o głosowanie przeciwko. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

Bardzo proszę – ze strony Pana Prezydenta – Pan Prezydent Kamiński. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Szanowni Państwo,  

zanim ja się odniosę przynajmniej częściowo do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Osiedla,  
to przypomnę, że projekt, który Państwu prezentujemy, to jest obszar pomiędzy ulicą Bohaterów Monte 
Cassino, Aleją gen. Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienica. Przypomnę również Państwu (…), dla 
wszystkich Radnych, że 23 maja 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie niniejszego planu, 
jednakże w dniu 30 czerwca 2017 roku Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały. Za chwilę 
poproszę Pana Dyrektora o to, żeby zaprezentował, jakie były powody; w uproszczeniu największym 
powiem tyle, że Prezydent Miasta w swoich decyzjach chciał usankcjonować pewne warunki, które były 
wydane, m.in. właśnie dla tych mieszkańców, o których jest mowa. I to jest pierwszy temat. 

Natomiast, jeżeli chodzi o temat związany z mieszkańcami, ja powiem szczerze, rozmawiałem z Panem 
Przewodniczącym Rady – 14 września mieliśmy okazję razem wracać z Warszawy; również wcześniej 
miałem zgłoszone takie głosy, zarówno przez Pana Radnego Adama Ruśniaka, jak i Pana Dariusza 
Michasiowa. Zachęcałem Panów wszystkich o to, żeby mieszkańcy, jeżeli mają jakieś uwagi w tym 
zakresie, zgłosili się i porozmawiamy na ten temat. Tylko i włącznie moją intencją było to, żeby ułatwić 
mieszkańcom rozmowy, oczywiście z dużymi firmami, z tego względu, że oni co jakiś czas (…) mają jakieś 
sprawy w mieście i mamy z nimi kontakt, więc chcieliśmy ten temat ułatwić. Bardzo przykro mi z tego 
powodu, że być może tutaj firmy jakby się nie wywiązały z tych umów, które były podpisane wcześniej, 
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ale – tak jak tutaj mogę powiedzieć – gmina absolutnie w tym zakresie nie pośredniczy. Natomiast nie 
widzę kompletnie powodu, dla którego mielibyśmy tego planu nie uchwalać, z tego powodu tylko  
i wyłącznie, że kilku mieszkańców w tym zakresie (…) powiedzmy nie ma porozumienia z tymi podmiotami, 
które planują w przyszłości te rozmowy prowadzić. Oczywiście ja ze swojej strony tutaj deklaruję, że takie 
rozmowy z mieszkańcami i z tymi firmami możemy prowadzić.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę – Pan Prezydent Jacek Krywult.”. 

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

„Ja chciałem tylko do dwóch kwestii się odnieść do tych, [co] Pan Przewodniczący Rady Osiedla 
powiedział. 

Po pierwsze mówił o jakichś umowach, które niektórzy mieszkańcy podpisali z Panattoni, z firmą Panattoni. 
Przecież my na ten temat nic nie wiemy, przecież tak samo nie jesteśmy o tym informowali, nikt o tym nic 
mówił. Tak że to ktoś sobie prywatnie umowy jakieś podpisuje, takie czy inne. Przecież my na ten temat 
nic nie wiemy, tak że ciężko nas teraz winić za to, że ktoś coś podpisał i coś tam nie wychodzi (…). Tak że 
to jest jedna rzecz. 

A druga rzecz, chciałem się zapytać, bo ja nie znam wszystkich szczegółów przecież tego planu: Pan mówi, 
że «dzisiaj został (…) na teren zielony przeznaczony» – a czy kiedyś to był przeznaczony pod inny cel niż 
ten teren zielony? Co tam było przedtem?”. 

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

„Proszę o oddanie mikrofonu Panu Przewodniczącemu Rady [Osiedla].”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, 

to są tereny – te, które są teraz zielonymi – to są tereny rolne w tym momencie i to są tereny, w których 
obecnie ci rolnicy czerpią korzyści uprawy jakiejkolwiek. Przy zmianie na tereny zielone, tak naprawdę 
takie możliwości tracą. Mówimy to przyszłościowo, gdzie były plany. Wiem, że ci mieszkańcy chcieli mieć 

dofinansowanie z Unii Europejskiej dotyczące tych terenów rolnych; przy przekształceniu na tereny zielone 
nie ma takich możliwości. To jest jedna kwestia.  

Natomiast co do umowy notarialnej – nie jest w moim zakresie żeby tu obwiniać miasto o tą umowę,  
bo to jest oczywiście indywidualna sprawa tych mieszkańców i tej firmy, która tu jest i ja tutaj absolutnie 
nie obwiniam ani Pana Prezydent, ani miasta, tylko chcę pokazać, w jaki sposób jest sposób działania tych 
firm, które mają w interesie jak najszybciej rozpocząć inwestycje; i to jest zrozumiałe. Natomiast  
ja uważam, że transparentność i przejrzystość powinna być po wszystkich stronach. A chciałbym, żeby 
miasto po prostu pomogło tym mieszkańcom – bo tutaj w innej kwestii ja się nie zwracam – było 
powiedzmy taką stroną między tym mieszkańcem (który jest sam, jedyny i tak naprawdę nie zna się ani  
na przepisach, ani na wielkich inwestycjach) a tą wielką firmą, która ma tak naprawdę możliwości i też jest 
uzależniona od decyzji w pewien sposób miasta. I tu chodzi mi o Państwa jakby pomoc dla tych 
mieszkańców, o nic więcej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Rozumiem. Panie Przewodniczący tylko ja nie za bardzo, po pierwsze, widzę związek między uchwaleniem 
planu a wywiązywaniem się z umowy firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jeżeli Pan apeluje, żeby 
miasto zajęło się… – bo rozumiem, skoro ci mieszkańcy podpisali te umowy, czyli oni przewidywali, że ten 
plan, który dzisiaj jest, będzie uchwalony – tak? I jeżeli ja to dobrze rozumiem (to trochę się z tym nie 
zgadzam), że my mamy teraz przyblokować ten plan, według tego, co Pan mówi, żeby tamci się dogadali – 
to, to już jest jakieś troszeczkę chyba za daleko idące działanie gminy. Oczywiście dobro mieszkańców jest 
dla nas ważne. Jeżeli możemy w jakiś sposób, nie wiem czy pośredniczyć, ale rozmawiać z tymi firmami, 
żeby tam w okolicy dobrosąsiedzkie działania prowadzili, to oczywiście możemy, natomiast nie wiem ilu 
jest tych mieszkańców; z tego co wiem chyba troje czy trzech. Abstrahuję w tej chwili od kwestii 
informowania o tych działaniach związanych z planami przez Urząd, bo to rzeczywiście zawsze można 
zrobić więcej w tej kwestii, ale też Rada Osiedla też jest od tego, żeby pośredniczyć w tym. Ja pamiętam, 
już wiele lat temu było spotkanie przecież w strażnicy w Starym Bielsku, gdzie wszyscy – co by tu dużo 
ukrywać – właściciele tych terenów byli na tym spotkaniu i tam zawiązano taki konsensus, że część z tych 
terenów idzie pod inwestycje, część z tych terenów pozostanie zielone. I taki został zawarty konsensus. 
Rozumiem, że optyka tych paru mieszkańców zmieniła się ze względu na to, że umowy im wygasły i oni 
teraz nie zrobią interesu. Okej, tak się po prostu zdarza. To jest odpowiedzialność ich i to jest umowa 
cywilnoprawna, gdzie miasto nie ma wpływu i realizacji, a uważam nawet, że chyba nie powinno, nawet 
nie chyba, tylko zdecydowanie tak. I rozumiem, że istotą tego problemu w tej chwili jest to, żeby nie 
zostawić tych mieszkańców samych w zetknięciu z dużą firmą, która ma i prawników swoich i rozumiem, 
że Pan podejrzewa, że mogą oni zostać źle potraktowani przez tego inwestora. To oczywiście zawsze 
powinno być przedmiotem naszej troski. Natomiast nie widzę, ja osobiście tutaj – pewnie inni Radni się 
może wypowiedzą – związku między tym, że: ktoś się wycofał z jakiejś umowy, to my mamy jakoś patrzeć 
na to przy uchwalaniu planu. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy i uważam, że nie powinniśmy. 

Dziękuję za uwagę.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To znaczy ja jeszcze wrócę do tego tematu, bo to, o czym Pan Przewodniczący mówił, to są dwie różne 
sprawy. Jedna dotyczy mieszkańców przy ulicy Szklanej – i to jest fakt, że podpisali te umowy notarialne  
i teraz te umowy wygasły…”. 

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

„O tym Pan wspomniał na początku wypowiedzi.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, natomiast uchwalenie dzisiaj tego planu spowoduje to, że te firmy, które tam są, tak naprawdę 
spokojnie sobie wejdą na ten teren, będą mogły sobie funkcjonować. I tutaj nie ma nikt nic przeciwko,  
ale ci mieszkańcy, po pierwsze zostaną z poszerzoną drogą pod samymi domami tak naprawdę, zabrana 
duża część działek i tak naprawdę te tereny, które oni obecne posiadają przy uchwaleniu tego planu 
zagospodarowania..”. 

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

„A co to znaczy «zabrana duża część działek»? Nikt nie może czyjejś własności zabrać.”. 
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Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest tam planowane poszerzenie drogi Szklanej, tak naprawdę na tyle szeroko, że (…) znaczna część 
działki zostanie zabrana tym mieszkańcom, więc wartość tych…”. 

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

„Ale nie za darmo.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie, oczywiście, że nie za darmo, ale wiadomo, że wykupienie części działek spowoduje to, że tamta 
druga część, która pozostała, nie będzie jakoś wielce wartościowa tak naprawdę.”. 

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

„To tutaj też są rozwiązania, ja nie chcę teraz rozwijać tej sprawy, ale jeżeli ktoś traci to ma prawo  
do pewnych roszczeń. Już nie chcę tego rozpatrywać i udzielać porad prawnych i inwestorom czy ich 
drugim stronom umowy. Natomiast tutaj, z całym szacunkiem dla Pana Przewodniczącego, żeby już nie 
przedłużać, my nie jesteśmy od tego, żeby wszystkie pomysły biznesowe mieszkańców czy inwestorów 
brać pod uwagę przy uchwalaniu planów. My patrzymy na miasto jako całość – i są potrzebne tereny 

zielone i potrzebne są tereny inwestycyjne i staramy się to jak najlepiej i z mieszkańcami dogadywać;  
bo takie spotkania były, sam w nich uczestniczyłem, wtedy kiedy przystępowaliśmy do tych planów.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, to jeszcze tylko (…) ostatnie sprostowanie. To w czym Pan uczestniczył na spotkaniach mieszkańców 
dotyczy terenów po lewej stronie od strony Francuskiej, między ulicą Francuską a Zapłociem Dużym.  
I tu z informacji Radnego naszego – Adama Ruśniaka: okazuje się, że one są na dzień dzisiejszy albo mają 
być nieaktualne, w związku z tym, że się zmienia prawo i przepisy. I te wszystkie uzgodnienia, które były 
uzgodnione, już nie będą. To są słowa Pana…”. 

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

„Szczerze mówiąc, nie wiem, o czym Pan mówi. Ja bym wrócił do planu.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, to jest meritum.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze.  

Bardzo dziękuję. 

Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Tak oczywiście. 

W takim razie bardzo prosimy o przedstawienie planu.”. 

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

„Panie Dyrektorze proszę o szczegóły.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uzupełniając wypowiedź Pana Prezydenta, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczyło 
przede wszystkim takich kwestii jak: brak zgodności ze studium tymczasowego sposobu 
zagospodarowania, użytkowania i urządzania terenów oraz brak terminu…”. 

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

„Prośba o podostrzenie troszkę obrazu, bo jest…”.7 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…brak określenia konkretnego terminu tego tymczasowego zagospodarowania oraz braku wydzielenia 
liniami rozgraniczającymi terenów lasów, które były połączone z innymi formami zieleni w ramach 
jednostek. Wprowadzono do projektu planu odpowiednie zmiany, uwzględniające stanowisko Wojewody 
oraz w niezbędnym zakresie powtórzono procedurę planistyczną. Natomiast w ramach ponownego 
wyłożenia fragmentów planu do publicznego wglądu nie wniesiono uwag do wprowadzonych zmian.”. 

 

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

„Nie widzę głosów sprawie. 

Ktoś chciał zabrać jeszcze głos? Nie widzę. W związku z tym procedujemy dalej. Dodam, że Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie.  

Stanowisko Biura (…) Rozwoju Miasta mam tutaj przed sobą: «Wobec kwestii ewentualnego, ponownego 
głosowania przez Radę Miejską uwag wniesionych do projektu miejscowego planu po jego ponownym (…) 
[wyłożeniu] do publicznego wglądu», z których wynika, że uwagi nie muszą być ponownie głosowane. 
Mam tu również stanowisko radcy prawnego Pani mgr Krystyny Dadok, plus dodatkowe dokumenty, które 
jakby wykazują, że takie głosowanie nie jest potrzebne. Patrzę tu na Pana mecenasa, też jest tutaj 
potwierdzenie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Za 12, przeciw 1, wstrzymało się 11 – w związku z tym uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 21 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę Radnych o przedstawianie swoich sugestii.  

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Panie Przewodniczący Panie Prezydencie – sprawy różne. 

(...) Ta sprawa dotyczy ulicy Jeździeckiej. Mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą, aby interweniować,  
bo od roku starają się o przyłącze kanalizacyjne tej ulicy. Niestety Aqua w tych swoich planach nie  
ma możliwości, natomiast istnieje możliwość przyłącza do (...) istniejącej kanalizacji na Bulwarach 
Straceńskich; ale tego przyłącza jeszcze Aqua nie objęła w swoim zasięgu. Dlatego prośba jest, żeby  
tą sprawę formalnoprawną wyjaśnić i mieszkańcom dać nadzieję na przyłącze kanalizacyjne.  

A druga sprawa dotyczy przepustów, ponieważ ostatnie ulewy w Straconce dały obraz tego, że naniesiony 
kamień powoduje zator wodny – i tak mamy w przypadku ulicy Borsuczej i Małej Straconki. Z prześwitu 

dwumetrowego tam został około 80 cm prześwit, resztę zajęły kamienie, które są naniesione z gór.  
A ostatnio przy ulicy Księdza Brzóski i Górskiej też ten przepust wymaga udrożnienia. Dlatego prośba,  
aby tymi sprawami się zajął MZD. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, 

to drugi dzień nowej reformy w zakresie ochrony zdrowia; weszła ustawa o sieci szpitali, a także o nocnej 
świątecznej opiece zdrowotnej. Zwracam się do Pana Prezydenta o pomoc czy o zorganizowanie spotkania 
co do koordynacji opieki nad mieszkańcami Bielska-Białej. Myślę, że chodzi… – (...)  mam teraz akurat 
dramatyczne SMS-y z izby przyjęć, gdzie w moim oddziale są dostawki i lekarze, rezydent (a chcę 
przypomnieć, że w dniu dzisiejszym jest strajk, ogólnopolski strajk lekarzy rezydentów, którzy jedni tam 
nie stawili się w pracy w związku z tym strajkiem, inni są) – aby skoordynować tą opiekę nad pacjentami. 
Głównie chodzi tutaj o transport do miejsc, gdzie taką opiekę powinni mieć w izbach przyjęć czy w SOR, 
dlatego że coś już wypracowaliśmy na terenie Bielska, co w miarę dobrze funkcjonowało, ten drugi dzień 
pokazał, że jednak wkradł się w to pewien chaos.  

Tu w imieniu mieszkańców zwracam się, żeby z udziałem wszystkich organów tworzących, które zajmują 
się opieką medyczną oraz być może przedstawicielem Wojewody czy Wojewodą, który jest koordynatorem 
w zakresie tej pomocy doraźnej, takie spotkanie na terenie naszej gminy zorganizować.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz Pan Przewodniczący Adam Ruśniak. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Ja jeszcze pozwolę wrócić sobie do głosowania nad tym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Nie chciałem tam przed, żeby niepotrzebnie (jak my nieraz w cudzysłowu mówimy) «bić piany», natomiast 
parę może takich słów wyjaśnienia. 

Pan Przewodniczący Jarosław Klimaszewski dobrze pamiętał, że spotykaliśmy się i to nieraz – zarówno  
na strażnicy w Starym Bielsku, jak i tutaj na sali sesyjnej – z ogromną rzeszą mieszkańców z tamtych 
stron, ponieważ ten plan, który dzisiaj uchwalaliśmy jest tylko połową, częścią planu wcześniejszego, który 
na wniosek nas radnych został wtedy i zablokowany, i zdjęty, dlatego że mieszkańcy akurat tej części 
bliżej centrum Starego Bielska zawnioskowali o zmianę terenów z zielonych na tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Potem lata leciały, okazało się, że w sumie najwięcej tych uwag właśnie albo 
i wszystkie dotyczyły tego planu, tej części pomiędzy ulicą Francuską a nazwijmy to tak w cudzysłowu 
południową… od ulicy Francuskiej na południe. Natomiast, jeżeli chodzi o ten fragment planu, który dzisiaj 
uchwalaliśmy, czyli pomiędzy ulicą Monte Cassino a ulicą Francuską oraz pomiędzy ulicą Andersa a rzeką 
Wapienica, tamten teren zawsze od początku myślany był jako miejsce właśnie dla lokowania wielkich 
powierzchni.  

Szanowni Państwo Radni zauważycie, że to jeden z nielicznych terenów w Bielsku-Białej, gdzie mamy 
wypłaszczenie, gdzie ewentualna jakaś tam lokalizacja dużych powierzchni jest możliwa. Mało tego, chyba 
to jedyny teren w Bielsku-Białej gdzie on jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej.  
I wielokrotnie już o tym mówiłem podczas również rozmów z mieszkańcami Lipnika, że… – gdy oni tam 
narzekali na to, że my również planujemy w Lipniku lokalizacje jakichś stref, może nieprzemysłowych,  
co usługowych – to mówiłem, że w Starym Bielsku też mamy gigantyczną strefę zaplanowaną pod właśnie 
usługi produkcji czy usługi magazynowania; bo tak naprawdę i wielokrotnie żeśmy się tu zgadzali, bez 
względu na opcję polityczną, że jeżeli to lokować, to gdzie, jak nie tam. I tak naprawdę jakby clou całego 
problemu jest takie, (…) żeby pomóc Panie Prezydencie. Aczkolwiek nie ukrywam, że (…) w ubiegłą środę 
odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i na tej Komisji, kiedy 
zwróciłem się do Pana Wiceprezydenta Kamińskiego, otrzymałem zapewnienie, że oczywiście zostanie 
udzielone to wsparcie tym mieszkańcom. Tych mieszkańców jest tam stosunkowo niewiele, bo tam 
mówimy raptem o trzech czy czterech rodzinach na gigantycznym obszarze, pustych w zasadzie tam 
kilkudziesięciu hektarów. Mało tego, z tego co wiem, to również Pan Przewodniczący Rady Osiedla 
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zobowiązał się chyba do spotkania z tymi mieszkańcami, właśnie z Wiceprezydentem – nie wiem,  
czy do tego spotkania doszło. Niemniej jednak takie spotkanie miało nastąpić i po tych słowach byliśmy 
uspokojeni, że ta pomoc w rozmowach z tymi wielkimi korporacjami, tym mieszkańcom zostanie udzielona, 
bo ona jest potrzebna. Natomiast uważam, że tak samo jest ważne to, żeby te tereny pod tą funkcję – pod 
jaką uchwaliliśmy – zostały, dlatego że… – że gdzie, jak nie tam. (…) Cierpimy na brak terenów takich,  
a nie innych w Bielsku-Białej, szczególnie pod te inwestycje takie przemysłowe, no a tam, aż się prosi o to, 
żeby tam to było ulokowane. Ale ponowię jeszcze prośbę, z uwagi na to, że nie głosowaliśmy tutaj 
jednolicie – ja i mój Kolega ze Starego Bielska, drugi. Więc żeby nie było takiego wrażenia, że znów  
ja jestem ten zły, a on ten dobry, to pozwolę sobie zabrać tutaj głos, że proszę o to, aby ze strony Pana 
Prezydenta zostało udzielone wsparcie dla tych mieszkańców tam właśnie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński.”.  

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

„W zasadzie jedna sprawa – prosiłbym o uzupełnienie znaków ostrzegawczych, informujących  
o wyniesieniu na ulicy Zwardońskiej oraz ulicy Wadowickiej. Tam (…) na ulicy Wadowickiej powstało nowe 
wyniesienie, trzeba by było tam uzupełnić znaki informujące o tym, że wyniesienie się tam znajduje, jak  
i uzupełnić te znaki na ulicy Zwardońskiej, wzdłuż lotniska. I to jedna rzecz. 

Druga rzecz – zobowiązano mnie też do podziękowania. Rada Osiedla Aleksandrowice dziękuje  
za tą inwestycję na ulicy Osterwy. Ten czwarty odcinek został zrealizowany i tu serdeczne podziękowania 
do Miejskiego Zarządu Dróg. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący chciałabym, żeby na przyszłość nie byliśmy zaskakiwani coraz to innym terminem 
sesji. Właśnie przykład sesji wrześniowej, która miała być 19 września, później 26 września, później 
4 października i w tym samym dniu jeszcze dostaliśmy wiadomość, że 2 października. Bo na sesji nie  
są tylko radni, ale też mają swoje problemy i załatwienia, sprawy osobiste. I teraz nie wiem,  
czy październik jest aktualny 24? Czy Pan Przewodniczący może powiedzieć tak czy nie i kiedy będzie 
faktycznie ta sesja i harmonogram do końca roku, czy się zmieni, czy nie. To jest jedno. 

Drugie. Na ostatniej sesji mówiłam w sprawie nieświecących cały czas dwóch lamp przy ulicy Skowronków 
za estakadą i Pan Jędrusiński – Wiceprezydent obiecał, że to sprawdzi, czy to należy do Generalnej 
Dyrekcji, jak to wygląda, jaki jest wpływ na nich, żeby te lampy się oświeciły. 
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I jeszcze chodzi mi o drugą stronę ulicy Skowronków, tzn. nie gdzie jest chodnik, tylko gdzie jest poręcz. 
Tam jak było wykaszanie zieleni, owszem zostało wykoszone tylko 40 gdzieś cm do poręczy, natomiast  
za poręczą już nie i tam jest  taka pochyłość, jest rów i jest wysoka trawa, która zasłania widoczność,  
a poza tym już rosną samosiejki i trzeba to ustalić, czy to jest teren do miasta należący, czy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad. Bo rozumiem, skarpa już należy do estakady, do Generalnej Dyrekcji Dróg. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Pani Radnej. 

To w tym zakresie, który się do mnie odnosi, pozwolę sobie odpowiedzieć. Ja oczywiście zgadzam  
się Panią, że zmiany w ostatniej chwili powinny być jak najrzadsze, ale czasami nie da się ich uniknąć. 
Mam pytanie, jakie wyprzedzenie co do zmiany terminu sesji jest dla Pani komfortowe?". 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Dwa tygodnie? Bo czasami trzeba zmienić.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Dobrze. 

To wezmę sobie to do serca, jak będziemy… – bo to tutaj wynika też z różnorakich obowiązków, nie tylko 
moich, ale również Pana Prezydenta. A Pan Prezydent stosuje dobrą praktyką, że chce bywać z nami  
na sesji i staram się mu to umożliwić. 

A odnosząc się do pytania co do kolejnej sesji, tutaj będzie proponowany termin jednak 31 październik, 
ponieważ sprawdzaliśmy inne daty, dzwoniliśmy do niektórych Radnych co do możliwości obecności  

i – w tygodniu po poprzednim terminie, który nie jest potrzebny – w tym dniu frekwencja będzie 
największa. Termin to jest prawie miesięczny, więc to wyprzedzenie, o które Pani prosi jest zachowane.  
Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że to jest przed świętem wszystkich zmarłych i to może nie być 
komfortowe, natomiast w innych terminach Państwa – bo robiliśmy wywiad – będzie mniej niż tego  
31; bo rozważaliśmy tam w piątek – to był chyba 27, 26. Są jeszcze pewne wydarzenia, które odbywają 
się na sali sesyjnej, również ważne dla miasta, i czasami rzeczywiście nie jest to proste. Dlatego proszę w 
takich wypadkach o zrozumienie. Sesja listopadowa będzie na pewno w ciągu tygodnia; bo jeżeli miałoby 
się coś zmienić w ciągu tygodnia – sesja listopadowa – zostaniecie Państwo powiadomieni.  
Nie zawsze się da uniknąć, będę – obiecuję – będę robił wszystko, aby jak najmniej tych zmian było,  
bo wszyscy mamy oczywiście i rodziny, i plany, które też musimy realizować. To tyle. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Dwie sprawy. Zostałem poproszony przez Radę Osiedla w Hałcnowie o zgłoszenie w „sprawach różnych” 
problemu remontu mostku na ulicy Suchy Potok, który po 15 latach od poprzedniej modernizacji wymaga 
malowania, odświeżenia, gdzie podobno farba się wykruszyła – mówię podobno, bo osobiście tego akurat 
nie sprawdziłem – i jest mocno coś tam skorodowane. Bardzo bym prosił o sprawdzenie i pewne naprawy. 

Natomiast druga sprawa – wracam do kwestii bezpieczeństwa ruchu na ulicy Sucharskiego i ulicach 
przyległych. Tam, jak już wcześniej wspomniałem i mówiłem na Komisjach, jest kilka poważnych 
problemów, które wpływają na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim kwestia 
przekraczania ulicy Janowickiej przez pieszych w rejonie ulicy siostry Małgorzaty Szewczyk.  

Druga sprawa – zły stan techniczny chodników, który w zasadzie wręcz uniemożliwia korzystanie z tych 

chodników, w związku z tym piesi chodzą jezdniami.  

Dalej – na ulicy Nowy Świat jest wąska stosunkowo jezdnia i jednostronny lewostronny chodnik. 
Najczęściej po przeciwnej stronie zaparkowany jest szereg samochodów, co stwarza pewne problemy, 
mianowicie przejazd tamtędy wymaga zjechania na lewy pas ruchu. Jeżeli po pewnym czasie – a tak się 
często zdarza – pojawi się samochód z przeciwka, to wtedy któryś z kierowców musi albo wycofywać, albo 
szukać innej możliwości wyminięcia się. Często kierowcy wjeżdżają na ten właśnie chodnik po to, żeby móc 
się wyminąć – i to się wiąże właśnie z bezpieczeństwem dzieci szkolnych, które tamtędy dochodzą do 
szkoły. Cały rejon ulicy 13 Zakrętów i ulicy Janowickiej tamtędy właśnie ma swoją drogę do szkoły. Dzieci 
dojeżdżają czasami rowerami i też są zagubione w tych sytuacjach, jakie tam się zdarzają. Tak samo  
te młodsze dzieci, które idą piechotą.  

I bardzo poważny problem bezpieczeństwa ruchu pod samą szkołą, który zapewne występuje przy wielu 
szkołach. Rodzice przywożą dzieci do szkoły, wysadzają często na jezdnię, często po przeciwnej stronie 
gdzieś jezdni. Tych problemów projekt organizacji ruchu, który został zlecony nie dotknął wręcz,  
nie rozwiązał. Szkoła zgadza się na przesunięcie ogrodzenia i na wybudowanie tych kilkudziesięciu metrów 
chodnika po to, żeby ułatwić wysadzanie dzieci, niestety w tym projekcie nie znalazły się nawet wskazania 
w tym kierunku. Moja prośba jest taka, żeby ponownie przeanalizować te problemy, żeby opracować jakąś 
koncepcję, która będzie całościowa, kompleksowa i którą będzie można stopniowo wdrażać, realizować  
w miarę możliwości finansowych. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

Chciałbym się odnieść do projektu Budżetu Obywatelskiego numer 2-OBB001 – dotyczy to osiedla 
Beskidzkiego. (…) Na osiedlu Beskidzkim autorka projektu chciała zbudować w ramach Budżetu 
Obywatelskiego taki kompleks podobny jak Hałcnowie. I zarówno Komisja, jak i wszystkie instytucje 
wcześniej wydały opinię negatywną, ponieważ uważano, że przekracza to kwotę 100 tys. zł. Podtrzymał  
to stanowisko Pan Prezydent (…) Zawierucha. Ja tylko odczytam taki fragment odwołania tej Pani od (…) 
tej decyzji. «Przedstawiony opis projektu stworzenia miniaturowego układu drogowego (droga 
dwujezdniowa, droga jednojezdniowa, jezdnie jedno i dwukierunkowe, skrzyżowania zwykłe  
i z sygnalizacją świetlną, przejścia dla pieszych, małe rondo)», to jest taki krótki opis tego projektu,  
«ma charakter ogólny i na etapie projektowania może ulec zmianie w celu dostosowania go do warunków 
terenowych, a w szczególności do kwoty 100 tys. zł, jako warunku dla realizacji projektów osiedlowych  
w Budżecie Obywatelskim. Dlatego też podnoszony przez BBOSiR i MZO, a w konsekwencji przez Zespół 
Weryfikacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego argument przekroczenia limitu dopuszczalnej kwoty jest 
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nieprawdziwy.» Tą negatywną decyzję utrzymał w mocy Pan Prezydent Zawierucha. Ja z niezrozumieniem 
przyjąłem tą decyzję, ponieważ przy tak sformułowanej odpowiedzi i dużej woli do porozumienia i do jakby 
przeprojektowania – Pani, która złożyła ten wniosek – odpowiedź dla mnie była, według mnie, bardzo 
prosta i oczywista, że należy porozmawiać z Panią, doprowadzić do projektowania już zgodnego  
z zasadami, a więc do tego, żeby ten projekt (…) nie przekraczał kwoty 100 tys. zł. 

Szanowni Państwo, ponieważ taki projekt albo podobny został wykonany rok temu w Hałcnowie za kwotę 
75 tys. zł, to nie rozumiem, dlaczego za 100 tys. nie da się wykonać takiego projektu. A jeżeli były jakieś 
wątpliwości – to jest wniosek do Pana Przewodniczącego Klimaszewskiego – to na etapie tych wątpliwości 
należało porozmawiać z autorem projektu. Autor projektu, specjalnie uznając skomplikowaną zawartość 
tego, podszedł bardzo ogólnie, powiedział: «Ja chcę wybudować coś, co jest podobne w Hałcnowie». 
Tutaj nie wiem, czy Państwo dysponowaliście kosztorysami, czy analizami, które doprowadziły do takiego 
werdyktu. Wszyscy wiecie, że byłem, jestem zwolennikiem tego, żeby (…) o tych projektach decydowali 
przede wszystkim obywatele, a nie urzędnicy; urzędnicy oczywiście z punktu widzenia formalnego. 
Natomiast w momencie, kiedy się używa argumentu 100 tys. zł i zostanie przekroczony, to trzeba pokazać, 
zaprojektować jakiś projekt, dokonać potem oceny finansowej, wykonać kosztorys i powiedzieć: «Jak widzi 
Pani, Szanowna Pani, jest to niemożliwe do realizacji». Dlatego gdyby projekt był zamknięty i gdyby był 
doprecyzowany, tak jak Kolega Szafarczyk zrobił, to być może wtedy można było odnieść się i zrobić 
kosztorys, któryby jednoznacznie stwierdził, że kwota 100 tys. zł jest za mała. Dlatego zadaję pytanie, ale 
też jednocześnie proszę Pana Prezydenta o to, iżby na bazie takiej sytuacji chciałbym się zorientować  
i widzieć, i zobaczyć kosztorys powykonawczy inwestycji, która została wykonana za 75 tys. w Budżecie 
Obywatelskim w Hałcnowie. I ewentualnie – na argument mówiący o tym, że projekt przekracza wartość 
100 tys. zł – kosztorys i projekt, o którym mówi Pan Prezydent, który powoduje, że jest to niemożliwe 
wykonanie takiego Budżetu Obywatelskiego za 100 tys. zł. 

Dziękuję.”.  

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

 „Dziękuję Panie Radny. 

Jako szef Komisji Weryfikacyjnej dodam, że jest nas tam dziewięcioro, w tym szefowie Rad Osiedli i tam 
była decyzja jednogłośna. My musimy też stać na straży sensu i tak jak Pan wspomniał, wszystkie po kolei 
ogniwa mówiły (…) tylko o tym zastrzeżeniu. To ja może przytoczę szybciutko, jakie były poza 
finansowymi: «Brak dostępu do drogi publicznej, jedyny dojazd przez ulicę Goleszowską i teren zielony. 
Konieczność znacznej niwelacji terenu. Bardzo pochyłe skarpy w kierunku ulicy Babiogórskiej. Brak 
możliwości oszacowania kosztów budowy ogrodzenia i przygotowania terenu. Koszt wyższy  
niż przewidywano» – o tym mówiliśmy – «ze strony MZO. Brak fizycznego dojazdu dla ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Konieczność regulacji stanu prawnego. Teren objęty jest też inwestycją Wydziału „Budowa 
placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych”». Tak że tych kolizji było wyjątkowo dużo, jak Pan wie,  
bo nieraz Pan uczestniczył w tych spotkaniach, że my – szczególnie radni – chcemy jak najwięcej 
projektów dopuścić do głosowania, natomiast nie możemy tego robić nierozsądnie. 

Mam jeszcze pytanie, czy Pan Radny Szafarczyk może pamięta ile kosztowało to miasteczko  
w Hałcnowie?”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak. W sumie 120 tys.”. 

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

„Tu jest też odpowiedź dla Pana. 

Bardzo proszę ad vocem do mnie, jak zakładam. Panie Przewodniczący proszę bardzo.  

W lepszym terenie.”.   
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Jasne. Przepraszam. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

to tym bardziej argument, że poprzedni projekt nie powinien zostać zrealizowany, ponieważ wartość 
– jaka dopuszczalna była kwota – to jest 75 tys. zł. W związku z tym ktoś, gdzieś przekroczył prawo.” 

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Dobrze, jeżeli ktoś był sponsorem, to jest inna sprawa, natomiast projekt Budżetu Obywatelskiego ma się 
zawierać w całości i nie uwzględnia sponsoringu – taka jest moja opinia. Ale ja chcę odnieść się do Pana 
Przewodniczącego, ponieważ te argumenty, które Pan podniósł i kontrargumenty zostały przedstawione  
w jednoznacznej formie, zaprzeczającej prawidłowości, jak gdyby Waszych wniosków. Otóż tak: 
uzasadnienie, które dokładnie… – ja przeczytałem tylko kawałek uzasadnienia Panie Przewodniczący, 
gdyby się Pan zagłębił w całe uzasadnienie, to wszystkie Wasze warunki zostały jakby podważone. Proszę 
posłuchać chwilę, jeżeli możemy, bo…”. 

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

„Ale Panie Radny, ale mam prośbę, bo wchodzimy…”. 

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

„Dobrze.  

Panie Przewodniczący, ja uważam, że – przy pełnym szacunku do Pana – Komisja mogła skorzystać  
z obecności pomysłodawczyni, to jest pierwsza rzecz. I po drugie, mogliście przejść na bardziej 
merytoryczne argumenty. I gdym ja był tam, na pewno – nie mogłem, nie wiedziałem, że taka sytuacja 
zostanie – mogliśmy przedstawiać te argumenty w formie bardziej złożonej i jakby powiedzieć, już bardziej 
dopracowanej. 

Natomiast uważam, że w takich wątpliwościach nie można napisać, że «warunek 100 tys. zostaje 
przekroczony» oraz to, że np. «nie ma dostępności do drogi», bo to są warunki chybione (…)…”. 

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

„Panie Radny…”. 

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

„… W tym uzasadnieniu Panie Przewodniczący wszystko jest jasno napisane.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja mam pytanie, bo tutaj już chciałem zakończyć ten wątek, bo możemy się spotkać i porozmawiać o tym 
– wie Pan, że jestem zawsze otwarty. Dziwi mnie tylko – bo opinii negatywnych mamy dużo, dużo więcej – 
czemu Pan akurat się tym wnioskiem zajął; to już pozostaje Pana słodką tajemnicą. Drugi raz ad vocem, 
drugi raz ad vocem Panu nie udzielę. Może Pan chce przeanalizować wszystkie wnioski? Ja rozumiem,  
że Zespół Weryfikacyjny, 9 osób (…) – troje radnych, 3 przewodniczących rad osiedli i 3 przedstawicieli 
Pana Prezydenta – mieli gorszą wiedzę niż Pan na dzisiaj.  Tak? Ale nie mogę się z tym tak ad hoc zgodzić. 
Bardzo, bardzo proszę Panie Radny ewentualnie uczestniczyć – to są spotkania otwarte. Po fakcie, kiedy 
procedura cała przeminęła, jest już trudna dyskusja na ten temat. Natomiast na pewno, tam gdzie  
ma dotrzeć, to dotrze, że Pan o to „walczył jak lew” i za to również Pana podziwiam. 

I teraz tak: mamy dwa ad vocem. Panu Przewodniczącemu Matyi już nie daję – zgodnie z Regulaminem.  
A czeka już w blokach startowych Pan Bronisław Szafarczyk, Pan Radny Bronisław Szafarczyk, który  
na pewno wyjaśni zarzuty Pana Radnego Matyi do realizacji miasteczka w Hałcnowie. 

Bardzo proszę.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

Tak to zabrzmiało i dlatego pewnie Pan Radny się odezwał.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Też jakoś nie odczytałem tego jako zarzutów, natomiast chcę króciutko wyjaśnić.  

Kosztorys, który był przygotowywany na budowę miasteczka ruchu drogowego opiewał na 96 tys. – wiemy 
jak wyglądają kosztorysy, wiemy jak wyglądają procedury przetargowe i za ile później jest inwestycja 
realizowana – ale niemniej jednak mogliśmy spróbować obniżyć te formalne koszty. Bo można było zrobić 
oznakowanie bardzo proste, banalne i łatwe, natomiast znalazła się firma, która wykonała oznakowanie  
na własny koszt, powiedzieli «my to zrobimy dobrze, lepiej»; akurat miejscowa firma hałcnowska.  
A oprócz tego, dlaczego 120 tys. wyszło? Bo pewna firma się znalazła ze Śląska, która zafundowała 
nawierzchnię (drogą nawierzchnię, ale ciekawą), pewnego rodzaju eksperymentalną na tego typu 
urządzeniach, ale stosowaną na drogach dla rowerów. Być może chcą wejść na nasz rynek i dlatego 
zdecydowali się zasponsorować tutaj tę budowę; bo mogła być nawierzchnia prosta, bitumiczna, a tam 
jest specjalna żywiczna. Tyle w kwestii wyjaśnienia.  

Natomiast też mam wątpliwości odnośnie pewnej kwalifikacji projektu Budżetu Obywatelskiego,  
nie chciałbym jednak przedłużać i chętnie z Panem Przewodniczącym podyskutuję po sesji. 

Dziękuję.”. 

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

„Zapraszam serdecznie. Dla wszystkich Radnych moje drzwi zawsze stoją otworem, chyba że mnie nie ma. 

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

„Dziękuję bardzo. 

(…) Nasunęła mi się dzisiaj taka sprawa, ponieważ jak tu Przewodniczący Rady Osiedla ze Starego Bielska 
mówił, że nie do wszystkich docierają wiadomości odnośnie wyłożenia planów, które są bardzo ważne dla 
wielu mieszkańców, zwłaszcza dla tych mieszkańców odległych od centrum miasta, gdzie (…) inne były  
do tej pory sposoby zagospodarowania czy najczęściej to były tereny rolnicze, gdzie zmieniane są na inne 
tereny, żeby przez Radę Osiedla do szerszej ilości mieszkańców dotarły takie wiadomości, żeby może,  
nie wiem, trudno powiedzieć zobowiązać, ale zachęcić Rady, Przewodniczących Rady Osiedla i Rady 
Osiedla, żeby takie ogłoszenia (…) pojawiały się w kościele, dlatego że (…) dotrze [to] do największej 
ilości ludzi. Ponieważ jedenastego będzie zebranie Kolegium Rad Osiedlowych, więc myślę, że dobrze  
by było na ten temat z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych pomówić. 

A jeszcze drugą sprawę (…) mam do Pana Przewodniczącego, odnośnie – co teraz posłyszałam – terminu 
następnej sesji na 31 (…) [października]. Jest to bardzo niefortunny termin, jest to tuż przed Wszystkimi 
Świętymi i nie wszyscy mają groby swoich najbliższych w Bielsku, ale wiele też na pewno osób ma poza 
miastem zamieszkania. Więc proszę uwzględniać takie okoliczności również przy ustalaniu terminu.  
Ja myślę, że ten termin 24 był realny do tego, żeby ludzie mogli pojechać na groby najbliższych. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. 

Ja też mam groby poza miastem. Czasami trzeba dokonywać trudnych wyborów. Ja przecież, dobrze Pani 
wie, że nie robię tego ani złośliwie, tylko ze względu na pewne okoliczności niezależne też ode mnie. 
Bardzo proszę – możemy jeszcze w ramach Klubów – o sygnały innych propozycji, natomiast z wielu 
powodów i rezerwacji sali, itd., prosiłbym o ten 31 października, mimo – przyznaję się bez bicia – że jest 
to termin trochę niefortunny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Karol Markowski.”. 

 
Radny Karol Markowski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie ja w kwestii naprawy oświetlenia przy ulicy Konwaliowej. Na wysokości wjazdu  
do magazynu MZD, parę tygodni temu przyjechały służby, naprawiły jedną latarnię, która świeciła bodajże 
jeden czy dwa dni. Teraz dostałem SMS-a – w sobotę bodajże też – że już nie świecą cztery. Więc bardzo 
proszę o interwencję tam przy ulicy Konwaliowej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do tego co jest możliwe w tej chwili.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja się nie będę odnosił tutaj do tych spraw, chociaż do jednej się odniosę za chwilę. 

Ja chciałem tylko poinformować wszystkich Państwa Radnych, że w dniach 10-12 października tego roku 
organizujemy Dni Seniora w Bielsku-Białej. Pierwszy dzień odbędzie się w godzinach od 10.00 do 15.00 
na terenie parku im. Juliusza Słowackiego koło Bielskiego Centrum Kultury oraz sezonowego lodowiska, 
tam gdzie jest kompleks cały Orlika; wiemy oczywiście gdzie to jest. W tym dniu zostały zaplanowane 
m.in. badania profilaktyczne, wykłady i konsultacje lekarzy specjalistów i dietetyka, zajęcia ruchowe, 
warsztaty, rękodzieła, występy artystyczne. W kolejnych dniach, tzn. 11-12 października, planowany jest 
szereg wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. Organizowane one są w różnych 
punktach miasta przez miejskie jednostki organizacyjne. Szczegółowy program znajduje się na plakacie  
– to jest tego typu plakat – (…) jest bardzo dużo tych różnych imprez; proponuję, żeby się zapoznać.  
Na zakończenie całego przedsięwzięcia – 12 października w BCK o godzinie 17.00 – odbędzie się koncert 
Pani Julii Vikman. W związku z powyższym wszystkich Państwa zapraszam. I to byłaby jedna sprawa. 

A druga sprawa, ja myślę, że na jednej z którychś sesji, na pewno najbliższych, nie wiem czy najbliższej  
– na pewno nie – ale będziemy musieli się zająć tzw. Budżetem Obywatelskim, bo myślę, że uchwała już 
wymaga zmian w wielu punktach; bo z jednej strony zauważam, że zaczyna brakować pomysłów  
i zaczynamy, moim zdaniem, nieracjonalnie – delikatnie bardzo mówiąc – wydawać pieniądze. Ja nie wiem, 
my się główkujemy tutaj, żeby budżet jakoś (...) zamknąć zawsze, żeby ten budżet wykonać. Na każdej 
sesji praktycznie są postulaty i one przeważnie są słuszne – że trzeba coś zrobić, bo tam są dziury, tam 
jeszcze trzeba coś zrobić; to są bardzo słuszne wszystko postulaty, je notujemy. A z drugiej strony 
bierzemy, że to jest „inna kieszeń”, tak można powiedzieć, inny budżet. Ale to też jest budżet miejski  
– nie powinniśmy naprawdę tych pieniędzy wyrzucać. I ja będę starał się nie dopuścić do tego – ja nie 
chcę o przykładach [mówić], bo nie chcę rozszerzać dyskusji w tej chwili. Ale naprawdę, na ile będę mógł, 
nie pozwolę na wyrzucanie publicznych pieniędzy; na to, że przepraszam bardzo, że któryś – powiem 
brutalnie – że któryś Radny chce tam w swojej dzielnicy zabłysnąć, to po prostu wtedy jest przywiązany  
do swojego projektu i będzie walczył do końca, żeby ten projekt przeszedł, mimo że on nie zawsze jest 
racjonalny i potrzebny. Bo narobiliśmy wiele już siłowni w Bielsku-Białej, już następne budujemy. Trzeba 
się zastanowić, czy faktycznie takie zapotrzebowanie jest, bo można nabudować wszystkiego pełno, tylko 

później trzeba utrzymać to. A po drugie, jeszcze muszą być ludzie, którzy chcą z tego korzystać. A czasami 
dla małej grupy ludzi staramy się coś (...) zapewnić; (…) naprawdę jest to bardzo mała grupa ludzi, która 
mogłaby gdzieś skorzystać z danej sytuacji, z czego potrzebuje skorzystać, niedaleko może nawet swojego 
miejsca zamieszkania. Myślę, że temat jest szerszy i myślę, że na jednej z najbliższej sesji będziemy 
musieli wrócić do tego. 

Dziękuję.”. 

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

„Pan Prezydent Kamiński prosił o głos. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

ja chciałem tylko jeszcze się tutaj się odnieść do kwestii właśnie Starego Bielska, bo z racji tego, że Pan 
Radny wywołał jeszcze temat, ja dalej podtrzymuję to, że bardzo chętnie na tyle, na ile oczywiście 
będziemy mieli możliwość, pomożemy mieszkańcom w rozmowach z tymi inwestorami na tym terenie. 
Natomiast chciałbym zauważyć i tutaj proszę po prostu pamiętać o tym, że umowy wygasły końcem 
lutego, nie zostały podpisane umowy przyrzeczone. Rozmowy nasze gdzieś tam zaczęły się w połowie 
września, mamy szczęśliwie 2 października i nikt się w tym temacie nie zgłosił. Więc jakby tutaj gmina 
sama nie będzie wychodziła przed szereg w tym zakresie. To jest pierwsza sprawa. 

A druga sprawa na temat „Informowanie mieszkańców w planach miejscowych”. 
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Szanowni Państwo na dzień dzisiejszy to ja powiem szczerze, że informujemy mieszkańców w sposób 
najbardziej szeroki jaki to jest możliwy, dlatego że Pani Radna od wielu, wielu lat już, można tak 
powiedzieć, informujemy Przewodniczących Rad Osiedli o tym, że na ich terenie cokolwiek z planami się 
dzieje; czy to jest o przystąpieniu, czy to o wyłożeniu do publicznego wglądu, czy o dyskusjach itd. Proszę 
nie stwarzać takiego wrażenia, jak gdyby ktoś nie był informowany. Oczywiście pozostawiamy do decyzji 
Rad Osiedli, w jaki sposób oni dalej, czy oni na tych ogłoszeniach parafialnych, o których Pani wspomniała, 
dalej przekazują czy nie. Natomiast bardziej szerszą możliwością, oprócz prasy lokalnej, oprócz Magazynu 
Samorządowego, byłaby tylko jedna sytuacja, której niestety ustawodawca (…) nie przewiduje i my do niej 
nie będziemy wracać – ona oczywiście kiedyś funkcjonowała, ale która tak naprawdę uniemożliwi 
uchwalenie jakiegokolwiek planu. Bo jedyną (…) dalej idącą sytuacją byłaby taka, kiedy informujemy 
wszystkich mieszkańców na danym terenie. To, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że musielibyśmy zwrotki 
dostać itd., trwałoby bardzo długo, a w wielu przypadkach uniemożliwiłoby, bo nie mielibyśmy 
potwierdzeń, podwójne awiza i koszty z tym związane. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Oczywiście dyskusja – widzę tutaj ad vocem Pana Przewodniczącego Matyi, zaraz udzielę głosu. Tak, tak, 
bo tylko ja też w tej sprawie wracam do Budżetu Obywatelskiego, że jego istotą jest to, że jeżeli 
wyłączamy się z decyzji, to musimy to uszanować. I to jest tak, że rzeczywiście zdarzają się projekty, które 
– mi osobiście – na przykład mogę nawet uważać, że są bezsensowne, ale jednak idą w takiej procedurze, 
że jeżeli spełniają kryteria uchwały, to trudno z tym polemizować. Oczywiście co do uchwały zawsze 
można dyskutować. Nie mogę się tylko [zgodzić], że to są małe grupy ludzi, bo projekty realizowane  
to są te, na które głosuje najwięcej osób, więc małe grupy ludzi tam w tym nie uczestniczą, bo one nie 
przechodzą głosowania. Ale to problem jest, jest problem, o którym wspomniał Pan Prezydent, 
utrzymywania tego. Ta aktualnie działająca uchwała już przyniosła pewnie rozwiązania, że pieniądze, które 

pozostają tam czy po przetargach, czy po pierwszym głosowaniu nie wracają do puli, tylko  
są przeznaczone na remonty. Ale myślę, że tutaj w spokoju możemy porozmawiać. 

Bardzo proszę – ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja. I za chwilę, też widziałem głos Pana 
Przewodniczącego [Czernika], też udzielę głosu. 

Proszę śmiało.”. 

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

„Tak, tak. Ja chcę w tym duchu, o którym mówił Pan Przewodniczący i Pan Prezydent. Oczywiście uważam 
po tych naszych doświadczeniach, że jest dobra pora do tego, żeby bardziej doprecyzować tą naszą 
uchwałę, bo ona gdzieś w pewnym momencie się jakby zgubiła. Bo ten argument (…), o którym Pan 
Prezydent powiedział, że «dostępność po wykonaniu Budżetu Obywatelskiego dla kilkunastu czy 
kilkudziesięciu osób», to jest już oczywiście argument, który gdzieś się już pojawiał wcześniej rok, teraz 

będzie, jeżeli ten budżet wygra i jest to kontrowersyjny temat. Ja nie wiem, czy o tym Pan Prezydent 
myślał. Natomiast trzeba Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie usiąść do stołu, bo ten temat jest 
ważny co do racjonalności wydatków…”. 

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

„Dziękuję Panie Radny.”. 
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Już kończę. 

Co do racjonalności wydatków dotyczących budżetu w pełni zgadzam się z Panem Prezydentem Jackiem 
Krywultem.”. 

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

„Jak zwykle zresztą.  

Bardzo proszę (…), w trybie jak zakładam ad vocem, do wypowiedzi Pana Prezydenta  

– Pan Przewodniczący Rady Stare Bielsko.  

Bardzo proszę o zwięzłą wypowiedź.”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Zwięzła, szybka wypowiedź. 

Panie Prezydencie Kamiński, 

bardzo chętnie poinformuję wszystkich mieszkańców, których dotyczy plan zagospodarowania 
przestrzennego, jeśli mi Pan poda nazwiska, a nie tylko – jak widzę na mapie – numery działek. Natomiast 
wiadomo, że wszystkie te dane są danymi osobowymi chronionymi (…), dlatego…”. 

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

„Zapraszam Pana na spotkanie po sesji, na pewno…”. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko Pan Łukasz Czernik 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Jeżeli ja dostanę taką możliwość, nie ma żadnego problemu.  

Natomiast jeszcze jedna kwestia. Nie uważam też, żeby to był nie wiadomo jaki wysoki koszt 
poinformować, niekoniecznie listem poleconym, zwykłym listem tych mieszkańców, których dotyczy teren 
3, 5 hektarów; to są dużo większe pieniążki niż ten koszt tego listu, który tam jest.  

Dziękuję.”. 

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

„Dobrze, nie chciałbym już kontynuować.  

Myślę, że technicznie Panowie nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby informować w dowolny sposób  
– oczywiście dopuszczony prawem i nie za drogi – mieszkańców o tym, co się dzieje na ich terenie.”.  
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Ad 22 
Zakończenie obrad 

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

„Szanowni Państwo, 

wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie.  

Zamykam XXXIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Godzina 13.20. 


