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

  

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 października 2017 roku  

RM.0002.10.2017 

 

  Strona 1 z 24 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Protokół Nr XXXIV/2017 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

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

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 31 października 2017 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Miejskiej: 
 
 

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

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

12 października 2017 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia  

22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub 
na czas nieoznaczony w III kwartale 2017 r. 
SPR. NR 74 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 673 + II WERSJA 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
 DRUK NR 674 + II WERSJA 

 
8. 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 675 + II WERSJA 
 

9. 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 echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami 
przyłóżkowymi oraz aparatu USG. 
DRUK NR 667 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nadanym 
Uchwałą Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012 z późn. zm.  
(t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013 z dnia 29 października 2013 r.). 
DRUK NR 665 

 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/85920.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_673.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_673wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_674.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_674_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_675.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_675_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_667.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_665.pdf
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11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
DRUK NR 663 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 
DRUK NR 664 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR 666 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie  

z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 676 

Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/18, położonej 
w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako 
działka 1268. 
DRUK NR 660 

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

części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 5 stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej. 
DRUK NR 662 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu  

ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego uchwałą Nr XXI/586/2008 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku. 
DRUK NR 661 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów. 
DRUK NR 669 

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

położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej. 
DRUK NR 670 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2017 roku Pani E__ B______  

na dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 677 

 
21. Sprawy różne. 
 
22. Zakończenie obrad.  

 
 
  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_663.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_664.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_666.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/DRUK_676.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_660.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_662.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_661.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_669.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_670.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_677.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 31 października 2017 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecna: Radna Grażyna Nalepa – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.07 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXXIV sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

  
W punkcie  1 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod 

głosowanie wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Przemysława Drabka o zdjęcie  
z porządku XXXIV sesji punktu 14 (Druk Nr 676). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 14,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych  
za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała. 

 
Porządek XXXIV sesji Rady Miejskiej, str.: 1-2.  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 2 października 2017 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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W punkcie  2 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał  

pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Pełnomocnika firmy SHILOH INDUSTRIES Sp. z o.o. Pani Marty Buzińskiej  

o udzielenie głosu na sesji RM w punkcie 17. porządku obrad w sprawie dotyczącej projektu uchwały  
w Druku Nr 661. 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania     u d z i e l i ł a     g ł o s u     Pełnomocnikowi  firmy 
SHILOH INDUSTRIES Sp. z o.o. Pani Marcie Buzińskiej w punkcie 17 porządku obrad, 
 tj. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego 
uchwałą Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku. 

 
 

2) Wniosek Pana R______ S_________ o udzielenie głosu na sesji RM w punkcie 21. porządku 
obrad „Sprawy różne”. 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Panu R________ S___________ 
w punkcie 21. „Sprawy różne”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski zgłosili:1 

 
Radny Roman Matyja 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu przejścia na Osiedlu Beskidzkim z ul. Skoczowskiej  

na ul. Andersa”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.150.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagospodarowania budynku przy ulicy Karpackiej 170”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.151.2017. 

 
  

                              
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/


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

  

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 października 2017 roku  

RM.0002.10.2017 

 

  Strona 5 z 24 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Radny Szczepan Wojtasik  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „Połączenia ciągiem pieszo-rowerowym ulicy ks. Brzóski z ulicą 

Saneczkową”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.152.2017. 

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zalewania przez wody gruntowe budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego 

dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (Bielsko-Biała, ulica Kaszycka 35)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.153.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu technicznego dróg lokalnych”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.154.2017. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia Bielska-Białej do programu MALUCH+”.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.155.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Konradem Łosiem w sprawie „postępowań 
reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.156.2017. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania przez Gminę Bielsko-Biała klauzul społecznych  

w procedurze udzielania zamówień publicznych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.157.2017. 
 

 

Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji RM przez Radnego Konrada Łosia: 

▪ Interpelacja wspólna Radnych RM: Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka  
i Radnego Konrada Łosia w sprawie „postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała” – 
przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.156.2017. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „nierealizowania prac naprawczych i porządkowych na terenach 

należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Polnej/Nowopolnej/  
i ul. Skowronków w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.159.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zbyt późnego terminu realizacji budowy placów zabaw w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2017”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.160.2017. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przetargu na odbiór odpadów”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.161.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „umieszczania flag w rocznicę świąt państwowych na pojazdach 
komunikacji miejskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.162.2017. 
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Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek, Radna Małgorzata Zarębska. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

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

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła p.o. Naczelnika Wydział Mienia Gminnego i Rolnego  
Pani Barbara Wawrzyczek. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 11_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 74) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2017 rok (RM.0008). 

  
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 74. 
  
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 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2017 r. 
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Ad 6 
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. 

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (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 673 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 673 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/629/2017 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 7 
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. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Bronisław Szafarczyk.   

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (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 674 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 674 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/630/2017 

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). 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Bronisław Szafarczyk.   

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

- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (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 675 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 675 – II wersja. 
  
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 12 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/631/2017 

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). 
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Ad 9 
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 echokardiografów, łóżek szpitalnych  
z szafkami przyłóżkowymi oraz aparatu USG 

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

 
Opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  
z przeznaczeniem na zakup echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi oraz aparatu 

USG, 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 667) 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 667. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/632/2017 

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 echokardiografów,  
łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi  

oraz aparatu USG 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, nadanym Uchwałą Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 
2012 z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013 z dnia 29 października 2013 r.) 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, nadanym Uchwałą Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 stycznia 2012 z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013 z dnia 29 października 2013 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 665) 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 665. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/633/2017 

w sprawie zmian w Statucie Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,  

nadanym Uchwałą Nr XV/330/2012 
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012  

z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013  
z dnia 29 października 2013 r.) 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki 
Pan Jerzy Pieszka.  

W załączniku Nr 1 do uchwały w § 4 w punktach 7 i 8 w zwrocie „bezwzględną większością głosów” 
skreślono słowo „bezwzględną”.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 

kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 663) 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 663. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/634/2017 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu  
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej,  
upowszechniania i ochrony kultury 

 

 

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

 
 

Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Krystyna Cyran. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta 
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ 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 664) 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 664. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/635/2017 

w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2018 rok 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew 
Michniowski, a także Kierownik projektu z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii  
Pan Piotr Kukla.  
 
Załącznik Nr 8 do protokołu – wydruk prezentacji multimedialnej. 

 
Uwagi wniesione do projektu uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią 
Pan Piotr Sołtysek. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej, 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 666) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Zgodnie z art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 220, ze zm.) przed uchwaleniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe, Rada Miejska rozpatrzyła wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia 
projektu założeń do publicznego wglądu, które zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził  

nw. głosowania.  
 
1. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 2 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– zgłoszonej przez P.K. „THERMA”, reprezentowane przez p. Kamillę Wojarską (data uwagi 
09.12.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 18 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 2  
zgłoszonej przez P.K. „THERMA” (data uwagi 09.12.2016 r.) – w części nieuwzględnionej  
przez Prezydenta Miasta. 

 
2. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 8 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 8  
zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 

Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
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3. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 10 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  
– zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 20 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 10  
zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 

Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta 
Miasta. 

 
4. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 12 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 12  
zgłoszonej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 

Skoczylas  (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta 
Miasta. 

 
5. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 13 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 13  
wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej (data uwagi 29.11.2016 r.)  

– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
6. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 14 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta Miasta. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 14  
wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej (data uwagi 29.11.2016 r.)  

– w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
 
 



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

  

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 października 2017 roku  

RM.0002.10.2017 

 

  Strona 16 z 24 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

7. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 15 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  
– wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 15  
wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej (data uwagi 29.11.2016 r.)  

– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
8. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 16 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 

Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 22 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 16  
wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej (data uwagi 29.11.2016 r.)  

– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
9. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 18 (zawartej w Załączniku Nr 2 projektu uchwały)  

– wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, reprezentowane przez Panią Grażynę 
Skoczylas (data uwagi 29.11.2016 r.) - nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 21 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „przeciw” Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 22 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 18  
wniesionej przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej (data uwagi 29.11.2016 r.)  

– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
Załącznik Nr 9 do protokołu – opinia prawna ws. głosowania uwag wniesionych do projektu uchwały  
w Druku Nr 666. 
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W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy 

Prawo energetyczne, a także wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 666. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/636/2017 

w sprawie uchwalenia  
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  

energię elektryczną i paliwa gazowe  
dla miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie  
z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała 

 
Punkt numer 14, Druk Nr 676 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
 

Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/18, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1268 

 
O godzinie 11.57 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/94/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 
działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1268, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 660) 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 660. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/637/2017 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/94/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości ozn. jako działka 1268 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 5 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara 
Wawrzyczek. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 
do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy  
pl. św. Mikołaja 5 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej, przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2017 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 662) 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 662. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/638/2017 

w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty  

niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  
nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej  

przy pl. św. Mikołaja 5 stanowiącej własność  
Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego uchwałą Nr XXI/586/2008 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Dyrektor Biura 
Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek.  
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego 
uchwałą Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, przedstawił 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 661) 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 661. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/639/2017 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, 
uchwalonego uchwałą Nr XXI/586/2008  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 669) 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 669. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/640/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej,  
w obrębie Hałcnów 

 

 

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

 
 

Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 670) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek. 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska rozpatrzyła 

uwagi wniesione do projektu planu. Uwagi przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz 
Gleindek. 
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Uwzględniając powyższe Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przeprowadził  

nw. głosowania.  
 

Wykaz uwag zawartych w materiałach pomocniczych do Druku Nr 669 – stanowi Załącznik Nr 10  
do protokołu. 

 
1. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 1 (ujętej w materiałach pomocniczych do Druku Nr 669) 

wniesionej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (data wpływu uwagi 14.09.2017 r.)  
- nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 1  
wniesionej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (data wpływu uwagi  

14.09.2017 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 

 
2. Głosowanie uwzględnienia uwagi nr 2 (ujętej w materiałach pomocniczych do Druku Nr 669) 

wniesionej przez Pana M____ P_______ (data wpływu uwagi 14.09.2017 r.) – nieuwzględnionej  
w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi nr 2  
wniesionej przez Pana M_____ P______ (data wpływu uwagi 14.09.2017 r.)  

– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 670. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 

 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/641/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, 
Kopernika, Czystej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2017 roku Pani E__ B_____  
na dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Radna Katarzyna Balicka. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 677) 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 677. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIV/642/2017 

w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 27 czerwca 2017 roku  

Pani E___ B_____ na dyrektora  
Zespołu Szkół  Podstawowo-Gimnazjalnego  

przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 21 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad o godzinie 12.15 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał 

prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Barbara Waluś, Radny Szczepan Wojtasik, Radna Dorota Piegzik-
Izydorczyk, Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek, Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ (ws. „nieprawidłowości dziejącej się 
na Noclegowni Miejskiej przy Krakowskiej 2A”), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Pani Aleksandra Ciaciura, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Agnieszka  
Gorgoń-Komor. 
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Ad 22 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 12.38. 

 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 
 
 

Ryszard Batycki  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 
 

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

w dniu 31 października 2017 roku 
  
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

I bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXXIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Witam serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. Witam Pana Prezydenta wraz z Zastępcami. Witam szefów jednostek 
miejskich i spółek miejskich. Witam media, które nam towarzyszą, mieszkańców miasta, którzy chcą  
z nami uczestniczyć w sesji albo osobiście, albo przez transmisję internetową. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad.  

Przechodzimy do punktu porządkowania porządku obrad. 

Porządek (…) był Państwu przedstawiony zgodnie z procedurą. Jest jeden wniosek zmiany.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

(…) Chciałbym prosić o zmianę i zdjęcie z porządku obrad punktu 14, Druk Nr 676 – jest to projekt 
uchwały w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych. Jest to uchwała z inicjatywy Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jednak ze względu na pewne braki formalne, które dotyczą 
przygotowanego projektu, omówiliśmy go wstępnie na posiedzeniach Komisji. Bardzo dziękuję też 
Radnym, którzy – myślę, że ze wszystkich Klubów – uznali, że jest to zasadne i celowe przygotowanie 
takiej uchwały. Chcemy zaproponować drugą wersję, ale żeby tutaj nie przedłużać, chciałbym zdjąć z tego 
porządku obrad i na przyszłą sesję przedstawimy drugą wersję tej uchwały. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Jest to wniosek formalny, w takim razie przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z dzisiejszego porządku sesji usunąć punkt numer 14? Kto jest za? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że punkt został zdjęty przez Radę jednogłośnie.”. 
  

                                                           
1 Godzina 10.07. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 2 porządku obrad, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (…) Tradycyjnie 
protokół był przedstawiony Radnym, do dziś nie wpłynęła żadna uwaga. Jeżeli teraz nie wpłynie, uznam 
protokół za przyjęty. Nie widzę. Przyjęto protokół. 

Mamy wnioski o zabranie głosu, które też należy przegłosować. 

Pierwszy – Pani Marty Buzińskiej – Pełnomocnika firmy SHILOH INDUSTRIES. Wniosek jest warunkowy, 
tzn. Pani prosi o umożliwienie zabrania głosu (…) w punkcie numer 17, jeżeli będzie taka potrzeba, czyli 
warunkowo. Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że – jeżeli będzie taka potrzeba – jednogłośnie udzielono Pani Buzińskiej głosu. 

I drugi wniosek – Pana R_______ S_________ o zabranie głosu w punkcie „Sprawy różne”. Sprawa 
dotyczy nieprawidłowości dziejącej się na noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Pan R_______ S________ będzie mógł zabrać głos w punkcie „Sprawy różne”. 

Uporządkowaliśmy w ten sposób dalszy przebieg sesji.”. 

 
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. 

Tutaj prosiłbym wszystkich o w miarę ścisłe prezentowanie ze względu na tą datę, którą dzisiaj mamy. 

Bardzo proszę, w kolejności wpływu, najpierw dwie interpelacje Pana Przewodniczącego Romana Matyi. 
Pierwsza w sprawie remontu przejścia na osiedlu Beskidzkim z ulicy Skoczowskiej. I druga w sprawie 
zagospodarowania budynku przy ulicy Karpackiej 170. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.  

Pan Przewodniczący Matyja – już proszę.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu przejścia na Osiedlu Beskidzkim z ul. Skoczowskiej  
na ul. Andersa”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.150.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zagospodarowania budynku przy ulicy Karpackiej 170”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.151.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

A teraz o przedstawienie swojej interpelacji – w sprawie połączenia ciągiem pieszo-rowerowym ulicy  
ks. Brzóski z ulicą Saneczkową – bardzo proszę Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
▪ Przedstawił wniosek w sprawie „połączenia ciągiem pieszo-rowerowym ulicy ks. Brzóski z ulicą 
Saneczkową”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.152.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie, chyba też interpelacji, chociaż nie ma tytułu, w sprawie zalewania 
przez wody gruntowe budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych. 

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka (…).”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zalewania przez wody gruntowe budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego 
dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (Bielsko-Biała, ulica Kaszycka 35)”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.153.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelację nr 54 przedstawi Pan Radny Bronisław Szafarczyk i dotyczy ona stanu technicznego 
dróg lokalnych.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu technicznego dróg lokalnych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.154.2017. 

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

„Również bardzo Panu dziękuję. 

A teraz pierwsza interpelacja Pana Przewodniczącego Drabka w sprawie przystąpienia Bielska-Białej  
do programu „Maluch+”. I druga interpelacja, wspólna – Pana Przemysława Drabka i Pana Radnego 
Konrada Łosia – którą też przedstawi Pan Przewodniczący, w sprawie postępowań reprywatyzacyjnych  
na terenie gminy Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przystąpienia Bielska-Białej do programu MALUCH+”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.155.2017. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Konradem Łosiem w sprawie „postępowań 
reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.156.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

A teraz, już wymieniony przed chwilą przez Pana Przewodniczącego, Radny Konrad Łoś przedstawi swoje 
dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie stosowania przez gminę Bielsko-Biała klauzuli społecznej  

w procedurze udzielenia zamówień publicznych. I druga w sprawie działań podejmowanych przez gminę 
Bielsko-Biała w związku z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców z branży tekstylno-obuwniczej 
prowadzących swe stoiska w Domu Handlowym „Wokulski”. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

to już jest moja kolejna, druga interpelacja dotycząca procedury zamówień publicznych. W swojej 
pierwszej, którą wygłosiłem dokładnie rok temu, skoncentrowałem się na działaniach mających na celu 
optymalizację kosztów w obrębie stosowanego modelu udzielania zamówień publicznych poprzez 
zastosowanie instytucji centralnego zamawiającego. W międzyczasie został utworzony w Urzędzie nowy 
wydział, Wydział Zamówień Publicznych, być może tutaj sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda lepiej. 
Natomiast, jeżeli chodzi o klauzule społeczne w procedurze udzielania zamówień publicznych bardzo 
chciałbym Pana Prezydenta tutaj zainteresować tym problemem.”. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stosowania przez Gminę Bielsko-Biała klauzul społecznych  
w procedurze udzielania zamówień publicznych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.157.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „działań podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała w związku  
z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców z branży tekstylno-obuwniczej prowadzących swe 
stoiska w Domu Handlowym Wokulski”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.158.2017. 

Ponadto Radny Konrad Łoś złożył interpelację wspólną z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Przemysławem Drabkiem w sprawie „postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała” 
– która została przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.156.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz o przedstawienia swoich dwóch interpelacji poproszę Panią Radną Barbarę Waluś. 
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Pierwsza dotyczy nierealizowania prac naprawczych i porządkowych na terenach należących do Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad przy ulicy Polnej. A druga – zbyt późnego terminu realizacji budowy placów 
zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „nierealizowania prac naprawczych i porządkowych na terenach 
należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Polnej/Nowopolnej/  
i ul. Skowronków w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.159.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zbyt późnego terminu realizacji budowy placów zabaw w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2017”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.160.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. Cóż za punktualność, idealnie 6 minut. 

Bardzo proszę, ostatnie dwie interpelacje – Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej. 

Pierwsza – w sprawie przetargu na odbiór odpadów. I druga – w sprawie umieszczenia flag w rocznicę 
świąt państwowych na pojazdach komunikacji miejskiej. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przetargu na odbiór odpadów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.161.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „umieszczania flag w rocznicę świąt państwowych na pojazdach 
komunikacji miejskiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.162.2017. 

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

„Bardzo dziękuję. 

To były ostatnie interpelacje. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o ewentualne odniesienie się do tych, które Pan wybierze. Wiadomo,  
że wszyscy i tak dostaną odpowiedź na piśmie. 

Bardzo proszę.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.  

Po kolei. Oczywiście na wszystkie [interpelacje i wnioski] będą odpowiedzi pisemne, bo (…) na niektóre nie 
jesteśmy w stanie absolutnie w tej chwili odpowiedzieć, a na niektóre można, więc odpowiem. 

Remont przejścia ulicy Skoczowskiej na ulicę Andersa.  

Rozpatrzymy. Nowa sprawa, damy odpowiedź. 
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Remont budynku Karpacka 170. 

(…) Bierzemy się w tej chwili do remontu – już jesteśmy po przetargu, jest pierwszy etap przygotowany – 
bo ten budynek praktycznie jest w ruinie. Tam jest 5 czy 6 mieszkań, natomiast jedno jest tylko 
zamieszkałe w tej chwili. (…) W tej chwili już jest wykonawca (…) wybrany, będą – w ramach tego 
pierwszego etapu – będą izolacje poziome, pionowe, wymiana cała dachów, kominów, wentylacji.  
Tak że ten pierwszy etap – już w tej chwili (…) jest wykonawca, będzie wykonane. Tak że to już jest  
w trakcie. 

Pan Radny Szczepan Wojtasik. 

Ciąg pieszo-jezdny ks. Brzóski – Saneczkową. 

(…) To była wcześniej złożona interpelacja, natomiast tam jest bardzo skomplikowana sprawa prawna,  
bo tam są działki jednak, dużo działek prywatnych jest. To nie jest takie proste, po prostu. Oczywiście 
odpowiedź będzie na to, ale to nie jest tak prosto. Ktoś tam jeden jest właścicielem jednej działki i chce 
sprzedać. To nie jest tak. To jest bardzo stosunkowo skomplikowana sprawa prawna, jeśli chodzi o tereny. 
Ale na to będzie odpowiedź, mamy wstępnie rozeznaną tą sprawę. 

Również Pan Piotr Ryszka. 

Ja cieszę się, że taka głęboka wiara jest Pana Przewodniczącego, natomiast wiara to w kościele jest 
najlepsza, a tutaj to są realia powiedzmy. I nie umiem odpowiedzieć w tej chwili. Oczywiście ta ulica 
Kaszyska (…) zobaczymy co to jest, bo to ciężko dzisiaj odpowiedzieć, bo też jest stosunkowo nowa 
sprawa, dzisiejsza. 

Pan Radny Szafarczyk. 

Ja się nie mogę z jednym zgodzić, Panie Radny, że na podstawie dwóch dróg, które Pan podał – bo (…) 
kwintesencją Pana wypowiedzi jest żeby dwie drogi (…) naprawić (…) i powiedzieć. W preambule Pana 
wystąpienia było, że «zły stan dróg lokalnych jest». Wszystkie drogi, które robimy w mieście są lokalne. 
My krajowych dróg ani wojewódzkich nie robimy w mieście; wszystkie są lokalne. I tylko Pan mówi  
o dwóch drogach jakichś, które są w złym stanie – tych dróg jest na pewno więcej. I dlatego mówienie,  
że dzisiaj przeznaczyć większe kwoty na remonty… – niż na co? To będzie projekt budżetu, to będzie Pan 
miał okazję powiedzieć, że proponuje Pan to wyrzucić, to wyrzucić a dać (…) na remonty. To będzie 
proste. Wyrzucić, zaproponować wyrzucenie tego, co będzie w projekcie i koniec. A jeszcze raz informuję: 
wszystkie drogi są lokalne w Bielsku-Białej. 

Pan Przewodniczący Drabek, Pan Radny Łoś. 

Ja się cieszę, że z takiej od razu reakcji, bo ja wczoraj na Komisji Budżetu powiedziałem, że trzeba będzie 
budować żłobek i dzisiaj już jest interpelacja w tej sprawie. To cieszę się, że taka szybka reakcja jest 
Państwa Radnych. Ja to wczoraj powiedziałem, (…) ale oczywiście analizujemy tę sprawę, bo jeśli będą 
możliwości środków, to na pewno będzie maksymalna możliwość przyspieszenia budowy żłobka, który jest 
– w tej chwili okazuje się – niezbędny. Natomiast problem jest lokalizacji terenu. Oczywiście lokalizacji,  
bo chciałoby się żeby ten żłobek był gdzieś w rejonie Białej; tutaj jednak, bo mamy w tamtym rejonie 
jeden żłobek, wypadałoby z drugiej strony miasta ten żłobek. Tak że tu jest problem, ale w najbliższych 
dniach dosłownie będziemy rozważać tę sprawę, bo to jest bardzo stosunkowo ważna sprawa i trzeba  
ją bardzo szybko podjąć. 

Odnośnie reprywatyzacji – też oczywiście damy na piśmie pełny wykaz. W tej chwili się prowadzi 5 spraw, 
ale od 2002 roku – o ile pamiętam w tej chwili – (…) były procesy oczywiście. 30 –  o ile pamiętam – 35 
budynków żeśmy wygrali, wszystkie żeśmy praktycznie wygrali. Jeden budynek (który był wielokrotnie,  
to nawet tutaj na tej sali kilkanaście lat temu omawiany) to jest ulica Cechowa – ta sprawa jest do dzisiaj 
niezałatwiona, a to nie z naszego powodu. My mamy zabezpieczone tam, bo był remont robiony (…) – już 
kilka lat temu ładnych – mamy zabezpieczone na hipotece, całą kwotę naszą, którą remontowaliśmy. 
Natomiast sądy już po wielu latach rozpraw, po analizach już amerykańskich, izraelskich, jeszcze różnych 
innych, kiedy już zdawało się, że będzie wyrok, to na ostatnim posiedzeniu – które, nie wiem, chyba było 
z 3, 4 miesiące temu, tak strzelam w tej chwili, może pół roku temu – wydał salomonową decyzję Sąd 
Okręgowy, że przekazał do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego, po 10 czy po 15 latach.  
Bez komentarza po prostu. Ale mówię, my tam mamy zabezpieczone sprawy. Prowadzi się w tej chwili 5 
postępowań – my ten wykaz damy tego po prostu (…). Tak że my tutaj mamy… – odzyskaliśmy mnóstwo 
już tu bardzo takich spektakularnych – nawet bym powiedział – budynków, jak „Bajka” na przykład czy 
inne. Myśmy ani jednej powiedzmy nie przegrali sprawy praktycznie na dzisiaj, jeśli chodzi o sprawę 
reprywatyzacji w tych sprawach. Interes miasta jest zabezpieczony, nie mamy żadnych zobowiązań  
– przynajmniej w tej chwili – do nikogo na zewnątrz. Te sprawy są prowadzone, to przeważnie są razem  
z Prokuratorią Generalną; to prowadzone mamy. Tak że tutaj mamy to zabezpieczenie prawne też bardzo 
dobre w tych sprawach. 
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Procedura zamówień publicznych, klauzula społeczna. 

Oczywiście odpowiedź na to na piśmie będzie. Oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, natomiast trzeba 
sobie zdać sprawę, że to jest bardzo delikatna materia, bo (…) naruszając procedurę, która jest, jeśli 
chodzi o zamówienia publiczne, a nienormalne kryteria, które są, to zawsze można z drugiej strony 
[postawić] zarzut, że się bierze inne elementy niż cena na przykład, termin itd. Oczywiście to jest bardzo 
ważne, bo jest rozporządzenie na ten temat i na pewno powinniśmy to stosować, natomiast mówię, jest  
to bardzo sprawa delikatna. 

Natomiast jeśli chodzi o sprawę „Wokulskiego” to chcę powiedzieć – to nie ma żadnych celów, bo jakie 
akcje? Żadnych akcji nie będziemy prowadzić. Tam bez przerwy (…) [są] interwencje Straży Miejskiej.  
W ostatnim okresie było 10 interwencji, mandaty karne. I tylko tyle możemy zrobić, bo tam nie wolno  
i Straż chodzi i systematycznie karze po prostu. I tylko tyle możemy zrobić. To nie jest jakiś problem 
ogólnomiejski wielki. Po prostu kilku ludzi (…) prowadzi handel, tzw. okrężny (…), niezgodnie z prawem  
i ci ludzie mają rację oczywiście z „Wokulskiego”, bo płacą podatki i tam mają stoisko. Ale tu mówię,  
10 ostatnio interwencji było, mandaty karne tam. I Straż (…) jeszcze bardziej uczulimy, żeby jeszcze 
częściej tam chodziła. Tylko tyle. I myślę, że to wyeliminujemy, bo to nie jest jakiś problem wielki. 

Pani Radna Waluś. 

Tu jest kilka spraw. Więc my na Generalną Dyrekcję nie mamy wpływu, możemy tylko pisma pisać i prosić. 
Natomiast tutaj są m.in. oczywiście te wszystkie sprawy lamp – to dziękuję, mogę Pani podziękować,  
że Pani podała (…), bo z lampami jest problem. Interweniujemy prawie codziennie, jeśli chodzi o dostawcę 
energii – w ogóle ci, którzy utrzymują – czyli TAURON.  

Natomiast (…) jest również tu podanie nieskoszenie trawy. Chcę powiedzieć – ja nie wiem, czy już jest 
uchwalona, ale chyba już jest uchwalona ustawa (to w tych dniach dosłownie) o wykaszaniu trawy.  
Bo kiedyś był obowiązek, później wycofano tą ustawę, teraz jest nowa ustawa i ona zobowiązuje 
właścicieli do utrzymywania właśnie; jak się ma jakąś nieruchomość w postaci pola, musi być 
odchwaszczane i wykaszane. Jest ustawa na ten temat – chyba w tych dniach albo już jest, albo w tych 
dniach będzie, bo była w Sejmie. Nie umiem dzisiaj odpowiedzieć tylko, czy jest już uchwalona. Natomiast 
tutaj będziemy również…, bo możemy tylko jeszcze raz do Generalnej Dyrekcji (…) interweniować. Tylko 
tyle możemy zrobić. Nic więcej tu w tej sprawie nie możemy zrobić. 

Natomiast jeśli chodzi o sprawę budżetu, tzw. obywatelskiego, to jest problem po prostu – (…)  
do przetargu nikt się nie zgłosił w tej sprawie, o której Pani mówi. Zaczyna być problem wykonawców  
– to nie tylko w tym. Tak samo w drogach i wiele innych spraw – w tym budżet tzw. obywatelski –  

jest problem. Wykonawcy się nie zgłaszają, nie ma wykonawców na drogi w tej chwili. Drogi się może 
ślimaczą niektóre, sam mam obiekcje. Niedawno byliśmy z Dyrektorem Walusiem, jeden z największych 
wykonawców tutaj – jest problem taki: mówimy, «dlaczego na dwie zmiany nie pracują». «Nie pracujemy 
na dwie zmiany, dlatego że nie mamy na jedną zmianę pracowników». Odpowiedź jest prosta – nie ma 
pracowników po prostu. Kto do Warszawy jeździ albo w tym kierunku to wie, że na Warszawę jest 
rozkopane na 14 kilometrach. Kilometry kwadratowe są wykupione, rozplantowane, praca dla kilku tysięcy 
ludzi. Jak się tam idzie, to na palcach dwóch rąk można policzyć, ilu ludzi tam na tych 14 kilometrach 
pracuje. Robi to duża firma też – STRABAG – światowa, europejska przynajmniej. Nie ma po prostu ludzi, 
widać jak to wszystko biegnie tam. Jadę raz na miesiąc i widzę, że czasami się [pokaże] jeden człowiek tu, 
jeden człowiek tu, a na (…) długości 14 kilometrów jest wszystko rozplantowane, wykupione. Tu trochę 
betonu położonego, tu trochę tego, tu przepustu. Jest problem ludzi niestety, musimy sobie z tego zdać 
sprawę. Mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu – a myślę, że to trzeba powiedzieć wszystkim Radnym –  
bo są propozycje wydłużenia linii autobusowych albo nowych linii utworzenia. Jak tak dalej pójdzie, 
będziemy zwijać linie, będziemy się ograniczać. Nie ma kierowców. Nie ma kierowców, nie tylko w Bielsku-
Białej, żeby była jasność – to nie jest problem nasz lokalny. Nie ma kierowców, konkurencja jest  
– to TIR-y są na przykład. Albo na przykład, to mówiłem ostatnio, chyba w Wadowicach (…) miasto (…) 
spółkę utworzyło komunikacyjną i tam 10 kierowców naszych MZK właśnie jest z Wadowic, to wiadomo,  

że już niektórzy odeszli, że niektórzy odejdą w najbliższym czasie prawdopodobnie; mają koło domu pracę.  
Jest problem bardzo poważny. Tak że tutaj będziemy dalej przetargi robić, ale mówię, nie możemy  
nic więcej zrobić niż to, co jest. Jak się nikt nie zgłasza do przetargu, to nie możemy nic zrobić. Albo jest 
też wypadek, bo mam też taką informację, że w dwóch przetargach na przykład zgłosili się wykonawcy  
– bo to jest oczywiście pokłosie tego, o czym mówię – że ceny są podane o wiele wyższe niż założone.  
I teraz musimy przeanalizować (…) o ile są wyższe i czy kalkuluje się to, (…) ewentualnie dopłacić do tego, 
jeśli jest z czego. Tak że to trzeba przeanalizować, ale problem jest. Problem jest jak powiedziałem 
wykonawstwa w tej chwili.  
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Pani Radna Zarębska. 

Po pierwsze, według takiej naszej wiedzy, przynajmniej na ten moment mam, to nie wiem skąd Pani 
wzięła te 25%, bo według (…) tych danych, które mam to jest koło 11% podwyżka, a nie 25%. To jest 
pierwsza sprawa. A druga sprawa, to przecież było tu wielokrotnie na sesji mówione, że jest 
rozporządzenie przecież Ministra Ochrony Środowiska, które wprowadza segregację na pięć, a jak jest 
popiół to nawet na sześć elementów. To wszystko przecież musi kosztować. To nikt za darmo przecież 
nowych pojemników… Nie myśmy to wymyślili przecież i nie do nas ta uwaga, że nowe pojemniki muszą 
być i to określone. Nie, że każdy sobie, jakie chce, tylko rozporządzenie mówi na jaki element jaki ma być 
pojemnik, kolor, trzeba to czipować, trzeba samochody specjalnie przystosować albo kupić nowe;  
bo przecież jak jest 5 czy 6 frakcji to nie mogą jednym samochodem jeździć, chyba że będą jeździć  
5, 6 razy, ale to kosztuje przecież też wszystko. Tak że nie myśmy to wymyślili, mówiłem o tym 
kilkakrotnie. I naprawdę wszystkie uwagi, które… – oczywiście odpowiemy Pani szczegółowo na te pytania 
– ale nie możemy do siebie ich przyjąć, bo uważamy i tak, że bardzo dobrą politykę prowadzimy. Widzimy, 
co się w innych miastach dzieje, było nawet w telewizji. Było jedno z miast tutaj u nas – w tym tygodniu 
było – Bytom zarzucony śmieciami; w ogóle nie ma kto wywieźć śmieci. Afera w Bytomiu na przykład, 

chociaż nie tylko w Bytomiu. U nas takich rzeczy nie ma, na szczęście. 

Sprawa flag na pojazdach.  

To kiedyś było. Ja tylko mogę stwierdzić jedno: zobaczymy, czy jest techniczna możliwość, czy one mają 
mocowania, bo to są oryginalne samochody na gwarancji jeszcze, więc nie wiem, czy mają możliwość 
mocowania flag. To na pewno zrobimy, bo kiedyś tak to było, że jeździły pojazdy i to jest bardzo 
pozytywne uważam. Na pewno, jeśli będzie możliwość na pewno to zrobimy, bo tak powinno być  
po prostu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie,  

Ja wiem, że Pan bardzo dobrze orientuje się w zagadnieniach drogownictwa, myślę jednak, że na sali  
są osoby, które nie do końca wszystko wiedzą i tym chciałem wyjaśnić, że w układzie komunikacyjnym 
miasta są drogi tzw. główne, czyli pełniące rolę podstawowego układu komunikacyjnego, ale także drogi 
drugorzędne dla tego układu, niemniej jednak bardzo ważne dla ludzi, którzy tam mieszkają. I o tych 
właśnie drogach i ulicach piszę w mojej interpelacji i w stosunku do nich wnoszę o przesuwanie ciężaru 
inwestowania w kierunku tych właśnie dróg lokalnych. Natomiast podałem w mojej interpelacji tylko 
przykłady dwóch takich dróg, proszę mi wierzyć, że poruszam się po mieście nie tylko samochodem,  
ale i na rowerze i znam stan techniczny wielu dróg, nie tylko w Hałcnowie, ale i w całym mieście. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

I również w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, 

ja się od odniosę tylko do tematu żłobka. Moja interpelacja związana z programem „Maluch+” właśnie jest 
związana z tym, żeby spróbować pozyskać środki zewnętrzne na ewentualną inwestycję. (…) Warto też się 
zastanowić w kontekście problemów, o których Pan Prezydent mówił (z wykonawstwem, z terminami itd., 
z takimi działaniami), czy nie rozważać możliwości budowania tego typu budynków dla przedszkoli  
i żłobków w formie budownictwa modułowego, które dosyć dają dużą możliwość rozbudowy, przeniesienia, 
znalezienia odpowiedniego miejsca czy też zagospodarowania takich modułów na inne cele – (…) też  
to daje możliwość, że omijamy problem długiego procesu inwestycyjnego i dają duże pole manewru. 

I trzeci element – à propos flag, Panie Prezydencie uważam, że to jest właśnie bardzo dobry pomysł.  
Tam zwróciliśmy się z takim krótkim pismem do Pana Prezydenta, że gdyby nie było możliwości 
technicznej zrobienia tego na 11 Listopada, to żebyśmy na Dzień Flagi i 3 Maja, i wszystkie inne święta 
narodowe spróbowali jednak te możliwości techniczne tak zorganizować, żeby te autobusy mogły jeździć  
z flagami polskimi. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Również na ad vocem zdecydowała się Pani Radna Małgorzata Zarębska. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Panie…”. 

 
Awaria sprzętu nagłaśniającego. 

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

„Chwileczkę może. Przywrócimy Pani głos.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„W kwestii tych procentów, o których mówił Pan Prezydent. Według mojej wiedzy 57 mln a 75 mln  
– stara i nowa umowa – to daje nawet 25% wzrostu. To jest jedna kwestia. 

Co do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Drabka, na 3 Maja też by się flagi przydały, ale święto Flagi 
Państwowej jest 2 maja.”. 
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Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Dobrze.  

Z Panią Radną trzeba uważać, bo przyłapie na jakimś lapsusie i tak się to kończy. 

Ad vocem… – ad vocem do ad vocem, rozumiem. Ale oczywiście udzielam głosu.”. 

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

„Panie Przewodniczący, do Pana Przewodniczącego, bo Pani Radna, jakby nie przyłapała, tylko  
nie dosłyszała. Powiedziałem «na święto Flagi Państwowej i 3 Maja». 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Aha, to wszystko mamy wyjaśnione, możemy spokojnie obradować dalej.”. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

„Przechodzimy do punktu numer 4, czyli wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

Ponieważ dotarł do nas Pan Poseł Jerzy Jachnik – serdecznie witamy na sesji. Z tego co wiem, nie chce 
przynajmniej na ten… Chce Pan zabrać głos?”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Jachnik 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Niemniej serdecznie witamy. Zainteresowanie Parlamentarzystów na pewno dobrze działa na Radę.”. 
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Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.5.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
12 października 2017 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2017 r. 

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

„I przechodzimy zatem do punktu numer 5, tj. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie realizowania uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2017 r.  
Sprawozdanie Nr 74. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 

 
p.o. Naczelnika Wydział Mienia Gminnego i Rolnego Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

zgodnie z uchwałą kompetencyjną Pan Prezydent zobowiązany jest przedkładać Państwu kwartalne 
sprawozdania z realizacji tej uchwały. Chcę tutaj poinformować Państwa, że Pan Prezydent w III kwartale 
br. podjął 88 (…) zarządzeń. One dotyczą zarówno kwestii wydzierżawiania nieruchomości, ustanawiania 
służebności drogowych, służebności przesyłu, zbywania lokali mieszkalnych i zbycia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.  

Bardzo proszę o przyjęcie tego sprawozdania.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad (…) wersją tej tego sprawozdania obwodowa Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego i opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.”. 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, Druk Nr 673 – wersja druga tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

zmiany w budżecie – wersja druga. Będę omawiała po kolei te, które się różnią od wersji pierwszej. 
Mianowicie: 

▪ Punkt 1 – tego nie było w pierwszej wersji – tu jest wprowadzenie dochodów i wydatków. Wynika  
to z podpisania umowy o dofinansowanie projektu Miejskie Centrum Usług Społecznościowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

▪ Podpunkt 2 – to są darowizny na rzecz Rady Osiedla Straconka, z przeznaczeniem przez tą Radę  
na wydatki związane z ich programem. 

▪ Podpunkt 3 – (…) zwiększenie środków wynikających z wpływów za korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych (tego nie było w pierwszej wersji), z przeznaczeniem oczywiście  
na realizację Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i (…) narkomanii - dział 801. 

▪ Następny punkt – jest zwiększenie z różnych tytułów dochodów, które uzyskały szkoły i placówki 
oświatowe. W tym nie było w pierwszej wersji podpunktu jedenastego w tym punkcie, mianowicie 
również jest podpisana umowa z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji na program Erasmus+. Istnieje 
konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu. 

▪ Punkt 5 – tu jest „Pomoc społeczna”. Również w tej wersji drugiej jest powiększana ta kwota, oprócz 
darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej. Są również środki, które uzyskał MOPS. Są to dochody  
z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które po wprowadzeniu do budżetu po stronie 
dochodów i wydatków będą odprowadzane do budżetu wojewody. 

▪ Punkt 6 – tutaj jest bez zmian. Również Edukacyjna Opieka Wychowawcza, różne wpływy uzyskane 
przez placówki oświatowe z przeznaczeniem dla tych placówek. 

▪ Podpunkt 7 – tego też nie było w pierwszej wersji. Są to środki, które uzyskaliśmy z odszkodowania 
wypłaconego za uszkodzony moduł Miejskiego Systemu Informacji. Środki te są z przeznaczeniem  
na likwidację tej szkody. 

▪ Punkt 8 – był w pierwszej wersji – to są z kolei darowizny na rzecz Miejskiego Schroniska  
dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem dla tej placówki i zwiększenie wydatków w sumie  
na 2 444 000. Część pozycji była w pierwszej wersji. Mianowicie:  

  Punkt 1 dotyczy tutaj dotacji przedmiotowej dla MZK na podwyżki od października wynagrodzeń.  

  Punkt 2 „Gospodarka mieszkaniowa” – tego nie było – tu jest dotacja na rozbiórkę zabudowań przy 
ulicy Kazimierza Wielkiego, czyli tego byłego schroniska dla zwierząt.  

  „Ochrona zdrowia” – również środki przeznaczone dla naszego szpitala na różne zakupy 
inwestycyjne.  

▪ W drugiej wersji również są dodatkowe środki, których nie było w pierwszej:  

  na „Pomoc społeczną” - m.in. na dodatki mieszkaniowe, jak również na realizację podniesienia kwoty 
z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej czy też koszty obsługi świadczeń funduszu 
alimentacyjnego;  

  i dla „Kultury”, w tym dla domu kultury na dodatkowe zadanie, na rozszerzenie zadania dotyczącego 
modernizacji budynku Domu Kultury w Mikuszowicach, w tym na modernizację elewacji i na wymianę 
pieca gazowego; 

  i dotacje dla galerii bielskiej.  
Te wydatki, zwiększone w tym punkcie, proponuje się sfinansować po pierwsze z wydatków, o których 
będę mówiła w punkcie 13, czyli ze zmniejszenia wydatków budżetu w niektórych działach – te które 
wydatki nie będą wykorzystane – i drobna kwota dotyczy zwiększenia deficytu, którego źródłem 
pokrycia są wolne środki. 

▪ Punkt 10 – tego też nie było w pierwszej wersji. Jest to z kolei przesunięcie projektu – (…) też właśnie 
z uwagi na problemy z rozstrzygnięciem przetargu i braku możliwości rozstrzygnięcia istnieje 
konieczność przesunięcia tego w czasie (…), w związku z tym te środki dotyczące zadania „Podniesienie 
jakości dostępności, zwiększenie wykorzystania zasobów mapowych województwa śląskiego”.  
W związku z tym tutaj są zmiany z tym związane. Czyli te środki unijne, jak i środki własne  
są przesunięte, a tym samym jest zmniejszenie wydatków. 
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▪ W dziale 801 również zmniejszenie wydatków. (…) To mniejsze niż planowano wpływy i wobec tego 
proponuje się zmniejszyć te dochody i zmniejszyć oczywiście wydatki, które planowano sfinansować  
z tych dochodów. 

▪ Kolejny punkt – 12, tego nie było w pierwszej wersji. (…) Również niewielka kwota, ale dotyczy  
to zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w związku  
z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu terminowego odprowadzonego podatku  
od wynagrodzeń. 

▪ I ten punkt 13, o którym już wspomniałam, to jest zmniejszenie wydatków w działach, które nie będą 
wykorzystane, a mianowicie: 

  Punkt 1.2 – (tego nie było w pierwszej w wersji) to są środki z Miejskiego Systemu Usług 
Społecznościowych, ponieważ ta umowa jest wprowadzona; otrzymaliśmy większe dofinansowanie 
niż zakładano, wobec tego środki własne można przeznaczyć na inne cele. 

  W zakresie punktu 2 – to ma związek z projektem unijnym, dotyczy to projektu geodezyjnego.  

  Środki nie będą wykorzystane w zakresie „Nieodpłatnej pomocy prawnej”. Tutaj zabezpieczamy 

zawsze środki własne, ponieważ dotacja wojewody wpływa w terminie późniejszym i musimy 
najpierw założyć środki własne. Teraz mamy już całą dotację, wobec tego można ją przeznaczyć  
na inne cele. 

  I zmniejszenie wydatków „Obsługą długu publicznego”. Tu chodzi o zmniejszenie środków  
na poręczenia, ponieważ TBS, jak i podmioty, którym udzieliliśmy poręczenie, wywiązały się i istnieje 
możliwość zmniejszenia tych wydatków (tego nie było w pierwszej wersji). 

  Jak również Domu Pomocy Społecznej – zmniejszenie środków na rozbudowę jadalni w związku  
z tym, że w tym roku to nie będzie realizowane. 

  I program Aktywni 50+ też te środki można (…) zmniejszyć. 

  Jak również zadanie inwestycyjne dotyczące ośrodka „Victoria”. 

▪ W związku z tym, że są tutaj wprowadzone środki unijne na różne zadania nie było tego załącznika 
dotyczącego środków unijnych, wobec tego w tej drugiej wersji się pojawi – mianowicie chodzi  
tu o wprowadzenie właśnie tych projektów unijnych i dokonanie odpowiednich zmian w tych 
projektach.  
I dotyczące zakładów budżetowych, ponieważ w tej drugiej wersji są zmiany dotyczące ZGM-u,  
jak i środki, które muszą być odpowiednio ujęte w różnych załącznikach dotyczących MZK. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad tą wersją uchwały obradowała 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 jednogłośnie.”. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, Druk Nr 674 – wersja druga: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielsko-Biała 2017 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa, 

jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmian w budżecie w zakresie dowodów nie ma różnicy w stosunku  
do pierwszej wersji – jest to dostosowanie (...) planu do przewidywanych wpływów w zakresie „Oświaty”. 

Jeśli chodzi o wydatki tu jest zmiana (…) – pierwszy punkt też jest bez zmian – są to środki, które 
powstały po rozstrzygnięciu przetargu w MZD z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań  
za nieruchomości przejęte na rzecz gminy pod drogi. 

Punkt 2 – to jest drobna kwota 600 złotych (tego nie było w pierwszej wersji). (…) To środki przeniesione 
pomiędzy działami na szkolenia obronne. Te środki zostaną nam zrefundowane – po poniesieniu wydatku 
– przez Wojewodę. 

Punkt 3 – dotyczy przeniesienia środków pomiędzy działami. Chodzi tutaj o profilaktykę – dla Miejskiego 
Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w zakresie edukacji rodziców dotyczącą profilaktyki wad 
postawy. 

Punkt 4 jest dodany. To są środki, które nie będą wykorzystane w zakresie „Pomocy społecznej” w dziale 
„Rodzina” i proponuje się je przeznaczyć na rzecz osób niepełnosprawnych na zakup niezbędnego sprzętu, 
jak również dla „Kultury” na zakup sprzętu audiodeskrypcji. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę, głos w tej sprawie chciał zabrać Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Pani Skarbnik nie powiedziała tego głośno, ale wiemy, że tzw. oszczędności – w cudzysłowie – powstały  
w wyniku postępowania przetargowego na budowę chodników przy naszych drogach. Panie Prezydencie, 

chodniki to jest jeden z bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa pieszych. Niestety mamy wiele jeszcze 
dróg i ulic w naszym mieście, na których chodników nie ma, a na dodatek wiele chodników pamięta 
jeszcze lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku i ich stan techniczny jest katastrofalny. Dlatego bardzo proszę 
o rozważenie takiej ewentualności, żeby oszczędności, o których tu mówimy, które powstały w temacie  
– jeśli tak to mogę nazwać – „budowa chodników” były przeznaczane dalej na budowę chodników, a także 
na ich remonty, o ile to oczywiście jest możliwe z punktu widzenia możliwości przerobu w danym roku, 
chociaż wydaje się, że gdyby przetargi ogłaszano nieco wcześniej, to te możliwości przerobu byłyby 
większe. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że tą wersję uchwały przyjmowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, wydając 
opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 675 – wersja druga, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

Ponownie bardzo proszę Pani Skarbnik.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała – oprócz oczywiście ogólnej zmiany dochodów i wydatków (…) – w zasadzie w większości  
są to zmiany skutkujące (…) poprzednimi uchwałami, czyli środkami z wprowadzeniem bądź 
zmniejszeniem środków unijnych, jak również zmiany pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które  
są w MZD czy też zmniejszenie tych wydatków, zmiany nazwy zadania. Dotyczy to m.in. (…) 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 37 i Gimnazjum. Ponieważ nie ma już Gimnazjum 
administratorem czy zarządcą szkoły, tego budynku, jest Szkoła Podstawowa. Z tego istnieje konieczność 
dostosowania nazwy do dzisiejszej nazwy i wobec tego tu również zmiany związane z tym,  
że otrzymaliśmy pierwszą ratę pożyczki, a więc istnieje możliwość zmniejszenia wydatków. I wydatki, które 
po prostu przekraczają rok budżetowy z uwagi na konieczność zawarcia umowy, dotyczące m.in. dekoracji 
czy badania bilansu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Niepokoi mnie brak właściwie przewidywania wydatkowania jakichkolwiek środków w przyszłym roku  
na przebudowę, rozbudowę skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa i podobna sytuacja w tej Wieloletniej 
prognozie występuje w przypadku tzw. drogi KDZ1, czyli ulicy Nowo Hałcnowskiej. 

Chciałbym prosić, aby te dwa tematy zostały odpowiednio potraktowane w planie budżetu na rok przyszły, 
czyli aby zaplanowano odpowiednią wielkość nakładów, tak żeby można było rozpocząć już roboty. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego na temat tej uchwały jest pozytywna. 

Nie widzę kolejnych 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 9 
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 echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi 
oraz aparatu USG 

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 667, tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
naszemu Szpitalowi, zakładowi opieki zdrowotnej, Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana 
Pawła II z przeznaczeniem na zakup echokardiografów (…), łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi 
oraz aparatu USG. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

Szanowni Państwo, 

projekt uchwały o udzielenie dotacji Szpitalowi na zakup: 

▪ dwóch echokardiografów – jeden przyłóżkowy przenośny skriningowy, drugi do pogłębionej 
diagnostyki; jest to dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego naszego Szpitala; 

▪ zakup 50 łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, które wymagają wymiany w Oddziale 
Radioterapii i Chemioterapii oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej przy ulicy Wyzwolenia; 

▪ a także na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, nadanym Uchwałą Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 
2012 z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013 z dnia 29 października 2013 r.) 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 665, tj. (…) podjęcie uchwały zmian w Statucie Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

zmiana ustawy o działalności leczniczej wprowadziła zmiany w nazewnictwie dotyczącym struktury 
organizacyjnej Szpitala, stąd istnieje obowiązek dostosowania statutów do końca br. i dlatego projekt 
uchwały. A niezależnie od tego, od tych zmian wynikających ze zmiany ustawowej, dokonano jeszcze 
innych drobnych zmian. Mianowicie zrezygnowano z określenia w Statucie stanowisk, które bezpośrednio 
podlegają Dyrektorowi, gdyż te stanowiska ujęte są w regulaminie organizacyjnym Szpitala, a pozostałe 
zmiany mają charakter porządkowy. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opinia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu w tej sprawie jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk 663, tj. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

Bardzo proszę Pana Naczelnika.”. 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Wysoka Rado, 

proszę o pozytywne zaopiniowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, poprzez przyjęcie Regulaminu przyznania nagród Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej w dziedzinie kultury sztuki „Ikar”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  
oraz Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie teatru, który stanowi 
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

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

„Wraz z autopoprawką.”. 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.:  

„W imieniu Pana Prezydenta zgłaszam autopoprawkę, którą wnioskowała również Komisja Edukacji  
i Kultury. W Załączniku Nr 1, a więc nagrody „Ikara” (…) w paragrafie 4 punkt 7 i 8 skreślić „bezwzględną” 
większością głosów, zostawić tylko „większością głosów”.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zmiana jest dosyć prosta i wychodzi naprzeciw opinii warunkowej Komisji.  

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 przy 1 głosie wstrzymującym.”. 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 664 podjęciu uchwały w sprawie Programu współpracy 
Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie.”. 

 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Krystyna Cyran 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

bardzo proszę o przyjęcie uchwały wprowadzającej roczny Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – jest to wymóg ustawowy.  

Uchwała podlegała konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, jak również została zaopiniowana przez 
Radę Pożytku Publicznego. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast w trakcie 
przygotowania uchwały wpłynęły wnioski od trzech organizacji: Bielskiego Towarzystwa Historycznego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego. Wszystkie one zostały 
uwzględnione na etapie tworzenia projektu uchwały.  

Uchwała ta zawiera cele i sposób realizacji Programu, przedmiot, zasady współpracy, formy współpracy 
(finansową i pozafinansową), tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, zadania 
priorytetowe, okres i sposób oceny realizacji Programu. Program ten jest oceniany po następnym roku, 
czyli 31 maja 2019 roku.  

Zadania priorytetowe jak dotychczas się nie zmieniają, dochodzą dwa zadania priorytetowe – przepraszam 
przeczytam, ale skomplikowany [tytuł]: Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie wdrażania nowych rozwiązaniach technicznych w praktyce 
gospodarczej. Jest to temat zgłoszony przez Wydział Strategii, ma na celu zainspirowanie młodych ludzi  
do programowania. I drugie zadanie zgłoszone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności, dotyczy to Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

W paragrafie 9 (…) uchwała ta, roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest spójna  
z uchwałą budżetową, a ponieważ wyprzedza uchwałę budżetową, to w paragrafie 9 mamy zapisane,  
że na realizację tego Programu gmina przeznaczy nie mniej niż 5 000 000 zł. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję za przedstawienie tego wszystkiego w lapidarnym skrócie i poszerzenie zakresu działania 
o dwie ważne dziedziny. 

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu, Bezpieczeństwa i Samorządności, jak również, ponieważ chodzi o pieniądze, 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 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 666 – numery takie sobie, jeden, drugi, ale będziemy 
kontynuować – dotyczy ta uchwała założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Bielska-Białej.  

Witam na dzisiejszej sesji Pana Piotra Kuklę z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii  
w Katowicach, który jest Kierownikiem projektu. Serdecznie witamy i prosimy o przedstawienie. 

Bardzo proszę – Pan Zbigniew Michniowski.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

założenia do planu energetycznego i plan energetyczny to najważniejsze chyba i jeden z najważniejszych 
dokumentów w gminie obok studium uwarunkowań, obok strategii. Opracowuje się je w zasadzie raz  
na parę lat – wynika to z Prawa energetycznego. Niemniej konieczność wprowadzenia nowych zapisów  
w Prawie energetycznym wynika m.in. również z (…) wielu dokumentów, które zostały przyjęte przez 
Polskę, przez Europę. I te konteksty – tak krajowy, jak i międzynarodowe – są bardzo istotne  
do wprowadzenia nowych zapisów i uaktualnienia całego planu. 

Najważniejszy element każdego planu energetycznego to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, ale również to, co jest dosyć istotne, mianowicie utrzymanie akceptowalnych społecznie 
cen energii i jest to zadanie, które jest powierzone prezydentowi miasta, wójtowi, burmistrzowi. W związku 
z tym chciałem przypomnieć, że pierwszy plan energetyczny, który żeśmy opracowali w roku 2005, 
spowodował m.in. bardzo ważny skok, jeśli chodzi o produkcję energii w Bielsku-Białej, czyli budowę 

elektrociepłowni, jednej z najnowocześniejszych w tych technologiach w Polsce, a nawet i w Europie.  
To pozwoliło nam na zmniejszenie o 30% chociażby użytkowania węgla z takiej elektrociepłowni, 
oczywiście znaczące zmiany, jeśli chodzi o emisję. 

Drodzy Państwo, dzisiejszy plan, dzisiejsze założenia były opracowane – jak już wspomniał  
Pan Przewodniczący – przez Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii, podobnie jak plan pierwszy.  
Ze strony miasta (…) prowadziło nadzór Biuro Zarządzania Energią, a konkretnie Pan inż. Sołtysek.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Kierownik projektu z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii Pan Piotr Kukla 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Witam Państwa jeszcze raz. Ja pozwolę sobie - może na siedząco - przedstawić pokrótce ten plan; on też 
był prezentowany szerzej na Komisji Ochrony Środowiska.2  

Założenia do planu są dokumentem obowiązkowym dla gminy. Każda gmina w Polsce – mała czy duża – 
powinna mieć ten projekt. Gmina, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, jest odpowiedzialna za tutaj 
planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

                                                           
2 Prezentacja multimedialna. 



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

RM.0002.10.2017  Załącznik Nr 1 
  do protokołu Nr XXXIV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 października 2017 roku 

  Strona 21 z 52 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

O ile, jeśli chodzi o energię elektryczną i paliwa gazowe, to ewidentnie te działania tutaj spoczywają  
na przedsiębiorstwach energetycznych, to w przypadku ciepła sieciowego gminy mogą w jakiś sposób 
zlecić to też swoim spółkom; u Państwa jest taka sytuacja, że jest właśnie przedsiębiorstwo „Therma”. 
Niektóre przedsiębiorstwa, które zaopatrują w ciepło gminę są przedsiębiorstwami zupełnie prywatnymi. 

Jeśli chodzi o projekt założeń, to jest to pierwszy etap realizacji tego planu energetycznego. Drugi etap, 
czyli projekt planu, jest wymagany tylko wtedy, kiedy plany przedsiębiorstw energetycznych nie są spójne 
z planami gmin w zakresie np. rozwoju, zasilenia w energię, zasilenia w gaz. Tutaj już powiem z góry,  
że te założenia były zgodne z planami przedsiębiorstw energetycznych, dlatego tutaj proponujemy 
pozostanie na tych założeniach do planu w zaopatrzenia w energię i uchwalenia tego dokumentu. 

Ten dokument oczywiście miał różne analizy, m.in. też pokazuje taką przykładową analizę struktury 
wiekowej budynków na terenie miasta Bielsko. Widzimy, że tutaj głównie są budynki jednak już 
powojenne i dość duży udział budynków budowanych po (…) 2002 roku. Również w ramach tego 
dokumentu została przeprowadzona analiza zużycia węgla w oparciu o informacje ze zbiórki właśnie tych 
popiołów. Popioły są zbierane do specjalnych kubłów i na tej podstawie udało nam się wyliczyć  
– na podstawie tego popiołu z tych kubłów w poszczególnych dzielnicach – udało nam się wyliczyć zużycie 

węgla. I tutaj mamy taki przykład – nie wiem, czy to jest…, tutaj jest widoczne – jakie jest zużycie węgla 
w poszczególnych dzielnicach miasta Bielsko-Biała. 

I przechodząc właśnie do bilansu energetycznego – bo też tutaj był wymagany ten bilans w tym 
dokumencie – głównym odbiorcą energii na terenie miasta Bielsko-Biała jest mieszkalnictwo, 
gospodarstwa domowe. Na drugim miejscu jest przemysł, więc tutaj widzimy, że jeżeli ta grupa dominuje, 
to też będzie się wiązała z tym odpowiednia emisja i również zalecane działanie w tym zakresie.  

To jest inna struktura, może też dość ciekawa, dlatego że mamy tutaj wszystkie cele energetyczne  
na terenie miasta Bielsko-Biała. I to samo również – cele związane z energią elektryczną, czyli z zasilaniem 
(oświetlenie, napędy), czyli wszystkie cele energetyczne. I tutaj dominującym nośnikiem w mieście jest 
energia elektryczna, na drugim miejscu gaz ziemny, węgiel, ciepło sieciowe.  

A tutaj mamy troszkę inną strukturę. Ona już nie ujmuje tego, energii elektrycznej w takim stopniu, 
dlatego że to jest struktura tylko na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i cele bytowe – więc tu ten prąd  
na ogrzewanie jest w mniejszym stopniu użytkowany. Więc tutaj już tą dominującą grupą jest gaz ziemny, 
węgiel i ciepło sieciowe, nawet w tej odwrotnej kolejności.  

Została też przeprowadzona szczegółowa analiza w zakresie systemu ciepłowniczego. Tutaj widzimy taki 
przykład – przykładowy wykres trendu zmian zużycia tego ciepła. I ten trend jest spadający, czyli zużycie 

ciepła spada w latach, ale trzeba wziąć pod uwagę też, że te zimy są coraz bardziej ciepłe, co jakby 
reprezentuje ta linia, która jest [określona] takim kolorem czerwonym. Więc zużycie można powiedzieć,  
że jest na podobnym poziomie, lekko może spada, ale nie jest jakby tak bardzo dramatycznie, jakby się 
miało wydawać z tego słupka tutaj 2014 roku. System ciepłowniczy też ma strukturę zużycia energii  
i głównie głównym odbiorcą są tutaj budynki wielorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe.  

Jeśli chodzi o system gazowniczy, mamy też spadek zużycia gazu – ale nie jest to taki spadek dość duży, 
dlatego że jak Państwo widzą, skala jest taka trochę przewrotna, więc mały spadek nastąpił w roku 2014. 
Głównym odbiorcą gazu są gospodarstwa domowe, w dalszej kolejności przemysł.  

Jeśli chodzi o energetyczną mamy odwrotną sytuację. Zużycie prądu, czyli energii elektrycznej nam rośnie  
i to jest zjawisko, które jest odczuwalne właściwie w Polsce. Pomału zbliżamy się do tych wskaźników 
zużycia energii elektrycznej, które mamy w Unii Europejskiej i raczej to zużycie będzie energii dalej rosnąć; 
coraz więcej mamy urządzeń, które są zasilane energią elektryczną. 

Również przeanalizowano tutaj stan środowiska na obszarze miasta. To jest taki przykładowy wykres 
dotyczący całego województwa, ale jest też w jakiś sposób widoczne miasto Bielsko-Biała – w zakresie 
pyłu zawieszonego PM10. I są pewne przekroczenia, chociaż tutaj jest też taki rejon zielony gdzie nie ma 
przekroczenia, ale to (…) głównie taki teren niezabudowany.  

Jeśli chodzi o emisję, to przeprowadzono taką analizę – przeliczono wszystkie substancje, które 
zanieczyszczają miasto na tzw. emisję równoważną SO2, czyli dwutlenku węgla. I widoczne jest z tego 
wykresu, że (…) niska emisja – czyli ta emisja związana z domami jednorodzinnymi – spalania węgla jest 
największa; ona powoduje jakby 72% ponad 72% emisji. W dalszej kolejności mamy emisję liniową, czyli 
komunikację i na samym końcu tą wysoką emisję, czyli elektrociepłownie. Więc (…) taki jest stan 
istniejący. Tutaj (…) można tak sobie myśleć, że te elektrociepłownie są bardzo duże i powinny dużo 
emitować, ale jeśli chodzi o te zanieczyszczenia, najgorsze nie (…) oddziałują w takim dużym stopniu jak 
właśnie gospodarstwa domowe, tam gdzie się spala węgiel.  
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Również była analiza taka zrobiona w zakresie kosztów energii. I widzimy, jakie nośniki energii są w tym 
momencie używane przez mieszkańców. I dlaczego? Dlatego, że węgiel jest cały czas najtańszy. Tu jest 
taki przykład domu jednorodzinnego, zasilania różnymi nośnikami, i np. zasilanie domu o powierzchni 
około 100 m węglem kosztuje (…) 4-5000 zł, pompą ciepła też powyżej 5000 zł, ale gazem ziemnym już 
6400. Oczywiście myśmy zakładali taki przypadek, że ten budynek jest dogrzany, temperatura w budynku 
wynosi 20o, więc chcieliśmy żeby te dane były reprezentatywne. Oczywiście najdroższe jest stosowanie 
energii elektrycznej – i to w taryfie TG11 to jest (…) prawie 15 000 zł. 

Również została przeprowadzona taka analiza miasta Bielsko-Biała na tle innych dużych miast i widzimy 
tutaj rozwinięcie sieci gazowej, czyli w jakim stopniu (…) stworzono taki wskaźnik metra w sieci  
na kilometr kwadratowy miasta. I widzimy, że to rozwinięcie sieci gazowniczej w Bielsku-Białej jest bardzo 
duże w stosunku do innych gmin; tylko Chorzów tutaj przerasta miasto Bielsko-Biała. Z siecią ciepłowniczą 
nie jest już tak dobrze, ale to z różnych powodów wynika. Nie wszędzie w Bielsku uda się zasilić odbiorców 
ciepłem sieciowym ze względu chociażby na ukształtowanie terenu, rzeźbę terenu. I mamy tutaj właśnie 
taki wskaźnik długości sieci ciepłowniczej na kilometr kwadratowy miasta.  

Również zostały przeanalizowane odnawialne źródła energii. Tu jest przykład (…) takiej mapki w całym 

województwie śląskim i również tutaj można sobie miasto Bielsko-Biała odnaleźć. Województwo śląskie 
stworzyło taki dokument, który mówił o preferowanych nośnikach odnawialnych do stosowania  
w poszczególnych gminach, więc tutaj zostało to na podstawie tego stworzone.  

Zrobiono również prognozy zaopatrzenia poszczególnych nośników. Widzimy tutaj prognozę wzrostu 
zużycia energii elektrycznej do roku 2030. Przewidujemy, że zużycie energii elektrycznej będzie rosło 
– tak jak już wcześniej mówiłem. Prognoza w zakresie gazu tutaj jest widoczna. W jednym ze scenariuszy 
(…) przewidujemy, że będzie rosło. Mamy takie trzy scenariusze (A, B, C): pasywny, umiarkowany  
i aktywny. W tym aktywnym scenariuszu właśnie zużycie gazu przewidujemy, że (jeżeli gmina będzie  
się aktywnie rozwijała) będzie rosło. W przypadku ciepła sieciowego mamy dwa scenariusze, które 
pokazują tutaj spadek zużycia ciepła sieciowego i jeden taki scenariusz z lekkim wzrostem. 

I tak na koniec chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat systemu ciepłowniczego i kilka takich 
podsumowań z tego dokumentu. 

Generalnie bezpieczeństwo energetyczne miasta Bielsko-Biała jest duże. Mamy tutaj do czynienia z dwoma 
elektrowniami i – jedną stosunkowo nową elektrownią, drugą również częściowo zmodernizowaną –  
i dlatego bezpieczeństwo jest dobre, dlatego że to jest zasilanie węglem, na dzień dzisiejszy jest dosyć 
bezpieczne. Niektóre miasta w Polsce przeszły na indywidualne zasilanie gazem – może trochę mniejsze 

niż Bielsko-Biała – ale ceny gazu nie są tak atrakcyjne jak węgla; Państwo myślę, że dobrze o tym wiecie. 
(…) Dlatego taka perspektywa wieloletnia pokazuje, że ten węgiel będzie dalej konkurencyjny cenowo.  

Jeśli chodzi o ciepło tutaj takie kwestie też z ciepłą wodą użytkową. „TAURON Ciepło” sygnalizował nam  
o konieczności jakby dociążenia systemu latem, czyli tego systemu ciepłej wody użytkowej, dlatego żeby 
te źródła energii mogły stabilnie pracować i też koszty energii żeby nie rosły nadmiernie. Dlatego tutaj 
przewiduje się pewne takie działania związane z przyłączeniem nowych odbiorców na cele ciepłej wody 
użytkowej, również nowych odbiorców, którzy w tym momencie korzystają z węgla i zasilenie ich w ciepło 
sieciowe. Zwłaszcza jest tutaj problem w lecie, z tym ciepłem sieciowym, aby dociążyć to źródło 
elektrociepłowni.  

W zakresie systemu gazowniczego tutaj też jest wszystko jakby w porządku.  

Energia elektryczna. Te sieci elektryczne oczywiście w jakiś sposób, może na końcówkach tych sieci nie  
są jeszcze takie zadowalające, ale mamy duże rezerwy w stacjach transformatorowych, tych głównych,  
i to może być też źródło, które mogą stosować niektórzy mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do ciepła 
sieciowego, do gazu, zwłaszcza w bardzo zwartej zabudowie. 

Tutaj chciałbym jeszcze podkreślić może te główne kierunki, które zostały tutaj nakreślone. Generalnie 
mówiłem o tym wykresie, który mówił, że mieszkańcy, czyli te gospodarstwa domowe, w największym 
stopniu przyczyniają się do powstawania właśnie tej emisji, niskiej emisji. Dlatego w latach 2017-20 miasto 
proponuje realizację programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 
Na te 4 lata właśnie jest planowany ten program, aby przeciwdziałać temu negatywnemu oddziaływaniu, 
właśnie tych źródeł.  

Chciałbym jeszcze zwrócić właśnie uwagę, że ten dokument również jest zgodny z planem gospodarki 
niskoemisyjnej, który Szanowna Rada też uchwaliła. Tam są odwołania właśnie w tym dokumencie,  
w projekcie założeń też do planu gospodarki niskoemisyjnej.  
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W zakresie odnawialnych źródeł energii preferuje się tutaj wykorzystanie energii słonecznej, fotowoltaiki, 
kolektorów słonecznych, również pomp ciepła, ale są to pompy w tym momencie takie, które – 
ta technologia się najbardziej chyba rozwija, czyli pomp ciepła powietrznych – które mogą być stosowane 
również do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Koszty tych pomp są coraz bardziej niskie. To są takie 
główne kierunki w zakresie odnawialnych źródeł energii. To tyle. 

Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.”. 

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

„Bardzo dziękuję za przedstawienie. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

dziękuję za prezentację – co prawda nie miałem możliwości zapoznania się w całości, tej prezentacji – 
natomiast moje podstawowe uwagi dotyczą tzw. czystej energii, bo tutaj na końcu Pan powiedział kilka 
zdań na ten temat.  

Ja chciałbym dowiedzieć się od Pana Prezydenta i od naszych decydentów, jak widzą w przyszłości 
wykorzystanie czystej energii, czyli słonecznej i tutaj przy pomocy fotowoltaiki między innymi. Otóż 
wszyscy wiemy, że miasto Bielsko-Biała, jeżeli chodzi o zapylenie, nie jest w najlepszej sytuacji, chociaż 
wydawałoby się, że jesteśmy dookoła w takim środowisku, w którym jest bardzo dużo zieleni. Myślę,  
że to jest taki trend ogólnoświatowy i mamy świadomość tego, że te źródła energii w postaci energii 
elektrycznej, energii gazowej one są podstawowe, natomiast nie zapominałbym o energii czystej.  
I chciałbym uzyskać informacje, jak wygląda najbliższe parę lat, jakie finansowanie, jakie sposoby pomocy 
do stosowania tej energii czystej, np. w budownictwie indywidualnym.”. 

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

„Bardzo proszę – w sprawie czystej energii – Pan Zbigniew Michniowski.”.  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Radni, 

odnośnie problemu, który poruszył Pan Radny Matyja chciałem powiedzieć, że oczywiście wszystkie 
działania związane z polityką europejską, nawet krajową będą szły w kierunku wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, natomiast oczywiście zawsze jest problem skali – skali i kosztów. W tej chwili 
najbardziej efektywnym źródłem energii cieplnej można powiedzieć jest ciepło sieciowe, kogeneracyjne, 

takie jak mamy w Bielsku-Białej. Stąd nawet nasze działania w kierunku uciepłownienia centrum miasta  
i włączania centrum miasta, gdzie istnieją jeszcze stare piece kaflowe, do sieci ciepłowniczej.  

Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie tej energii czystej, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych  
to na pewno najbardziej zalecane byłoby na obszarach o budowie rozproszonej, czyli na peryferiach miasta 
– tam gdzie nie dochodzi sieć ciepłownicza, tam gdzie nie ma zwłaszcza również sieci gazowej, bo bardzo 
rzadko w tym momencie tak to występuje.  

I to, o czym wspomniał tutaj również Pan Radny Matyja, kwestia zanieczyszczenia powietrza w Bielsku-
Białej i stanu powietrza. Problem polega na tym, że największe zanieczyszczenie w Bielsku, jeśli chodzi  
o niską emisję, to emisja, która napływa z zewnątrz. Szczególnie jesteśmy dosyć niekorzystnie usytuowani, 
ponieważ najbardziej zanieczyszczonym miastem, jeśli chodzi o powietrze, to jest Żywiec i rejony Żywca,  



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

RM.0002.10.2017  Załącznik Nr 1 
  do protokołu Nr XXXIV/2017 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 31 października 2017 roku 

  Strona 24 z 52 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

a to dlatego, że Żywiec i miejscowości, które tam leżą, leżą w kotlinie gdzie jest bardzo słabe 
przewietrzanie. I przy takich niskich przepływach powietrza widać niemal wyraźnie, że z kotliny żywieckiej 
napływa do Bielska-Białej przez Bramę Wilkowicką właśnie to zanieczyszczenie, niska emisja. I to jest 
powód, że w zasadzie mamy największe zanieczyszczenie od sąsiadów.  

Druga sprawa – to na drugim miejscu w Europie jest Pszczyna i ten region. Tak że jeżeli mamy wiatry  
po prostu od północy to znowu mamy stamtąd również napływ tych zanieczyszczeń. Jedynym wyjściem  
to naprawdę to jest problem zrealizowania programów regionalnych, ale również i krajowych. Bez działań 
w tym zakresie i to działań związanych – finansowych, technicznych – my po prostu będziemy mieli bardzo 
duże nakłady na oczyszczanie powietrza, natomiast nie jesteśmy w stanie oczyścić powietrza Żywcowi, 
Pszczynie czy Katowicom.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Ja rozumiem, że Pan Pełnomocnik mówił o takich szerokich programach, na które w dniu dzisiejszym 
załóżmy tutaj nie mamy wpływu, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, na co prawdopodobnie mamy 
wpływ. I bardzo bym prosił Pana Prezydenta i Pana Pełnomocnika o przeanalizowanie i ewentualnie 
zwrócenie się do Polskiej Spółki Gazownictwa, bo mam informacje – już kilka razy interweniowałem w tych 
sprawach –  że jest problem z przyłączeniami budynków do gazu. I tutaj informacje są rozbieżne. Polska 
Spółka Gazownictwa mówi, że robi co może i te (…) przyłącza są u nich wykonywane, ale niestety  
na terenie miasta Bielska-Białej chyba średnio długość przyłączenia trwa najdłużej na całym Śląsku. 
Bardzo bym prosił o przeanalizowanie tego i czy my sami nie utrudniamy mieszkańcom, poprzez 

przeciąganie pewnych procedur przyłączenia się do sieci gazowniczej, która pozwala na zaopatrywanie  
w gaz i potem w ciepło budynków mieszkalnych. Bardzo bym prosił o przeanalizowanie tego, czy moje 
dane są właściwe. Myślę, że takie dane będą osiągalne i warto by było porównać czas przyłączenia  
w Bielsku-Białej i w innych miastach na terenie Śląska. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Też by mnie interesowało, czy coś przyciągamy czy nie. Mamy taką wiedzę? 

Bardzo proszę.”.  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Znaczy ja nic nie wiem o żadnym przyciąganiu i takich zgłoszeń u nas nie było żadnych. Natomiast 
absolutnie jesteśmy przekonani, że rozprowadzenie sieci gazowej jest najbardziej korzystne z tych 
względów klimatycznych i jeżeli tylko są jakieś tutaj problemy, to proszę o sygnał konkretny, będziemy 
interweniować. Ja o takich nie słyszałem. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Jak Państwo – szczególnie ci, którzy byli na Komisji – wiedzą, tutaj mamy 
również procedurę bardzo podobną jak w uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli przed 
uchwaleniem tego Programu najpierw rozpatrujemy uwagi (…), które różne organy i osoby złożyły, w tych 
częściach, w których Pan Prezydent ich nie uwzględnił całkowicie albo nie uwzględnił częściowo. I z taką 
procedurą będziemy mieli do czynienia. 

Przechodzimy do w takim razie przedstawiania uwag. I ogólnie dodam, że do projektu wniesiono ogółem 
18 uwag, z czego 9 uwag rozpatrzonych zostało pozytywnie, natomiast 9 uwag wymaga rozpatrzenia przez 
Radę Miejską w drodze indywidualnych głosowań. 

Przystępujemy do omówienia uwag. 

Bardzo proszę – pierwsza z uwag nieuwzględnionych lub nieuwzględnionych częściowo – to jest uwaga 
numer 2 wniesiona przez P.K. THERMA. 

Bardzo proszę, kto…? 

Bardzo proszę.”.  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo, 

uwaga 2 – będę w skrócie ją omawiał – dotyczy wniosku. Wpłynął wniosek o wprowadzenie do rysunku 
6.3 legendy wyjaśniającej założenia, tzw. roku bazowego, z uwagi na zastosowanie tu dwóch wykresów  
w oparciu o liczone różnymi metodami zużycia ciepła.  

Uwaga ta w tej części jest niezasadna, gdyż wniosek został odrzucony, gdyż stracił aktualność  
po usunięciu drugiego wykresu na rysunku 6.3, który był wynikiem błędu. Stąd uwaga w tej części jest 
niezasadna.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Za chwilę przystąpimy do głosowania. Przypomnę, że Radni głosują za tylko wtedy, gdy chcą się wbrew 
wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli przyjąć, natomiast głosują 
przeciw, gdy chcą (…) danej uwagi nie uwzględnić, czyli podzielić wcześniejsze stanowisko Prezydenta 
Miasta – tak jak przy uchwałach dotyczących planu zagospodarowania. 

Przystępujemy do głosowania (…) nad uwagą nr 2 zgłoszoną przez P.K. THERMA w części 
nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta. 

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Informuję, że Rada podzieliła stanowisko Pana Prezydenta i uwaga – tak jak proponowano – została 
częściowo uwzględniona. 

Następna uwaga, to jest uwaga numer 8, wniesiona przez Biuro Rozwoju Miasta.”. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Uwaga, a w zasadzie wniosek, proponuje dodanie definicji skrótów dotyczących planowania 
przestrzennego użytych w rozdziale 6.3 na stronie 129.  

Uwaga jest niezasadna, gdyż w cytowanym w rozdziale użyto jednorazowo sformułowań dotyczących 
planowania przestrzennego bez stosowania skrótów. Zatem wnoszenie tego typu skrótów do słownika 
uważamy za zbędne.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do uwagi numer 10.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„W uwadze numer 10 proponuje się w rozdziale dotyczącym kontekstu krajowego dopisać treść 
odwołującą się do obowiązków miasta wskazanych w śląskim programie ochrony powietrza. Ponieważ  
ten program będzie się częściej pojawiał, będę używał tu słowa POP – w skrócie. (…)  

Uważamy uwagę za niezasadną, gdyż zbliżona do proponowanej treść znajduje się już w opracowaniu  
w innym rozdziale, pt. Kontekst regionalny.”. 

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

„Bardzo dziękuję za przedstawienie. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem tej uwagi wbrew stanowisku Pana Prezydenta? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wytrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona w części… Teraz była uwaga numer 8?”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„10 była.”. 

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

„10, czyli (…) nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta. 

Przechodzimy do uwagi numer 12. 

Bardzo proszę.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„W tej uwadze (…) w rozdziale 5.2.1 proponuje się zamieścić szerszą informację o oddziaływaniu 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, zaczerpniętych właśnie ze śląskiego POP.  

Uważamy ten wniosek za niezasadny, dlatego został przez nas odrzucony, gdyż nie jest to temat tego 
opracowania, a już w rozdziałach 5.2.1 do 5.2.3 (…) wielokrotnie już były zacytowane fragmenty  
z Programu ochrony powietrza, dotyczące elementów ochrony środowiska, które w tym opracowaniu 
rzeczywiście były potrzebne.”. 

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

„Rozumiem.  

Przystępujemy do głosowania uwagi numer 12. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uwagi nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona w całości. 

Przechodzimy do uwagi numer 13. 

Bardzo proszę.”.  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Wnioskujący proponuje dopisać nowy podrozdział w rozdziale 5.2.2, pt. Ocena jakości powietrza  
i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w Bielsku-Białej, proponując cytaty z śląskiego POP.  

Uważamy uwagę za niezasadną z podobnego powodu jak w pkt 12, z tego tytułu, że w rozdziałach 5.2.1 
do 5.2.3 już odpowiednie cytaty zostały ujęte.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że (…) [uwaga] nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do uwagi numer 14.  

Bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tutaj wnioskujący proponuje zamieścić wykaz źródeł ciepła o mocy przekraczającej 100 kW wraz 
z adresami tych punktów.  

W tej części uważamy, że wniosek jest niezasadny ze względu na to, że po pierwsze istnieje dostępność 
takich danych do pozyskania z terenu miasta, a po drugie, uważamy że sens tego typu wykazu jest 
wątpliwy.”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo Radni przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uwzględnieniem uwagi numer 14 w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została przyjęta – nie została uwzględniona, przepraszam.  

Przechodzimy do uwagi numer 15. 

Bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ta uwaga składa się z dwóch części. Wnioskujący (…) wnioskuje żeby w oparciu o Program ochrony 
powietrza: 

▪ po pierwsze – opisać obowiązki ustalone w Programie ochrony powietrza dla Bielska-Białej,  

▪ po drugie – określić sposób zasilania dla poszczególnych terenów w powiązaniu z POP ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów kumulacji zanieczyszczeń powietrza i rozkładu stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń. 

Tą uwagę również uważamy za niezasadną w obu punktach: 

▪ Odnośnie punktu 1 – Program ochrony powietrza w pozycji B217, tabeli 130 określa wyraźnie,  
że założenia nie muszą uwzględniać zapisów POP. Więc wykonawca wraz z miastem zdecydował,  
że będzie korzystał z zapisów POP tylko w odniesieniu do głównego celu projektu założeń, czyli  
ds. energetycznych. 

▪ Co do punktu 2 – do obszarów kumulacji zanieczyszczeń powietrza zalicza się całe miasto, co zostało 
opisane w rozdziale 5.2.2 i określanie w nim szczególnych obszarów pozbawione jest sensu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona.  

Przechodzimy do uwagi numer 16. 

Proszę o przedstawienie.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Wnioskujący w punkcie 16 uważa, że jest brak podstaw prawnych do ustalenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenia w energię cieplną z sieci ciepłowniczej.  

Uważamy tą uwagę za niezasadną, gdyż przywołany punkt opiera się na obowiązującym Prawie 
energetycznym – art. 7b – i nie ustala zaopatrzenia z sieci ciepłowniczej, ale opisuje jedynie reguły 
zaopatrzenia w energię cieplną, w których sieć ciepłownicza dla większych odbiorców ma być priorytetowa.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że ta uwaga nie została uwzględniona.  

Proszę o przedstawienie uwagi numer 18.”.  

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Pan Piotr Sołtysek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„W uwadze numer 18 wnioskujący stwierdził, że wartości rezerwy terenów na cele mieszkaniowe podane 
w tabeli 6-12 znacznie różnią się od wyników bilansu tworzonego na potrzeby nowego Studium. 

Uwagę tą uznajemy za niezasadną, gdyż na czas konsultacji nowy bilans dla mieszkalnictwa został 
wykonany wprawdzie i rzeczywiście się różni, ale dla usług i przemysłu nie został wykonany. W związku  
z tym dla zachowania spójności źródła danych zastosowano źródła starsze, ale kompletne, czyli  
dla wszystkich sektorów.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Rozumiem, że do protokołu Pani Radna Gorgoń-Komor głosowała przeciw – tak Pani Radna?”.  

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Bo muszę mieć pewność. 

Szanowni Państwo zakończyliśmy głosowanie uwag. 

W związku z tym, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne, możliwe jest na obecnej sesji 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej”.  

Dodam, że opinia Komisji Środowiska i Gospodarki Przestrzennej jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, zawartej w Druku Nr 666? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/18, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1268 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15 ze względu na to, że 14 [został] zdjęty.  

Pozwolę sobie przekazać chwilowo prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”.3 

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

„Przejmuję prowadzenie obrad w punkcie 15, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 
jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej 73 na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1268. Druk Nr 660.  

Proszę bardzo – Pani Naczelnik Barbara Wawrzyczek, proszę przedstawić.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała dotyczy zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. Tak w skrócie: chodzi o utworzenie działki, która będzie spełniała 
wymogi działki budowlanej. Wszyscy właściciele lokali usytuowanych w budynku na działce uzupełnianej 
wyrazili zgodę i wolę nabycia tej nieruchomości.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

  
                                                           
3 Godzina 11.57. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 5 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 662, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej 
przy placu Świętego Mikołaja 5 stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej.  
Druk Nr 662. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Wawrzyczek. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

ten projekt uchwały dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz oczywiście 
użytkownika wieczystego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku 
bezprzetargowego zbycia (…) zapłata ceny może nastąpić w formie rat; tutaj wieczysty użytkownik 
wystąpił z takim wnioskiem. Rada Miejska może ustalić inną niż w ustawie stopę procentową – chodzi tutaj 
o stopę redyskonta weksli NBP w przypadku rozłożenia na raty. Ten projekt uchwały dotyczy ustalenia, 
czyli zastosowania w tym przypadku 2,5-krotność stopy redyskonta weksli NBP.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego uchwałą Nr XXI/586/2008 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku 

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

„Przechodzimy do punktu 17, Druk Nr 661, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej, uchwalonego 
uchwałą Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku. Druk Nr 661. 

Proszę o przedstawienie (…) projektu uchwały.”. 

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

„Jest to projekt nowelizacji planu miejscowego, który na tym terenie obowiązuje. Jest on wynikiem 
uwzględnienia wniosku o zmianę obowiązującego planu i ta zmiana polega na tym, że wprowadza się 
pewien wyjątek w ustaleniach, dotyczący obszaru zakładu produkcyjnego firmy SHILOH INDUSTRIES, 
która to zmiana umożliwi rozwój polegający na montażu kolejnych urządzeń technologicznych. W ramach 
konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do proponowanych rozwiązań. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Gleindkowi. 

Nie widzę głosów w sprawie, wobec powyższego…  

Proszę? A to przepraszam bardzo – Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Ja mam takie pytanie, bo rysunek planu, to zdjęcie, które przed chwilą zobaczyliśmy ponownie, poza 
terenem zakładu jest jeszcze tam druga część terenów, tych w tej chwili zielonych. Co tam jest zapisane  
w planie?”. 

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

„Już odpowiadam.”. 

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

„Proszę bardzo.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Zmiany dotyczą wyłącznie jednostki oznaczonej symbolem UP_4, natomiast w tej drugiej nie wprowadza 
się zmian. To są granice określone w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu, więc oba  
są uwzględnione, natomiast zmiany wprowadzone wyłącznie do terenu UP_04.”. 

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

„Czyli ta druga część zostaje…”. 

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

„Pozostaje bez zmian.”. 

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

„Bez zmian, tak jak w tej chwili obecnie.”. 

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

„Tak.”. 

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

„Tak, dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę więcej pytań, wobec powyższego nie ma również pytań do Pani Marty Buzińskiej.4 

Szanowni Państwo, powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska, która zaopiniowała ją pozytywnie. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 2 głosach wstrzymujących, uchwała została przyjęta.”.  

  

                                                           
4
 Pełnomocnik firmy SHILOH INDUSTRIES Sp. z o.o.   
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 669, tj. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, 
w obrębie Hałcnów. 669 Druk. 

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. 

Pan Naczelnik Gleindek. Pan Dyrektor Gleindek, przepraszam.”. 

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

„Ten projekt również jest wynikiem uwzględnienia wniosku właścicieli o zmianę obowiązującego planu.  
Ta zmiana polega na wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej w miejsce 
dotychczasowych ustaleń, które mówiły o funkcji usługowej i produkcyjnej. A zmiana jest możliwa, dlatego 
że analiza porealizacyjna drogi ekspresowej wykazała, że nie ma przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
hałasu dla funkcji mieszkaniowej. I tu również w ramach wyłożenia do publicznego wglądu nie wpłynęły 
uwagi. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska i zaopiniował ją pozytywnie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”.  

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 19, Druk Nr 670, tj. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, 
Kopernika i Czystej. Druk Nr 670. 

Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Celem opracowania tego projektu planu miejscowego jest umożliwienie lokalizacji projektowanego 
parkingu wielopoziomowego oraz Muzeum Bajki i Animacji na terenie Studia Filmów Rysunkowych.  
W odróżnieniu do poprzednich projektów tutaj wpłynęły dwie uwagi, więc jeżeli Państwo nie mają pytań 
do samego opracowania to mogę omówić te uwagi. Tak?”. 

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

„Bardzo proszę. Nie ma.”. 

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

„Pierwsza uwaga wniesiona…”. 

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

„Wobec tego (…), zgodnie z art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed 
przystąpieniem do głosowania musimy głosować te uwagi właśnie. I (…) [Rada Miejska może stwierdzić, 
że] konieczne jest dokonanie zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym 
także w wyniku uwzględnienia uwag wniesionych do projektu planu. A zatem proszę o omówienie (…) 
uwag, które będziemy głosować. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Pierwsza uwaga wniesiona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej sprowadza się do wniosku  
o przeznaczenie działki 192/4 jako terenu parkingu, tak jak to ma miejsce dotychczas. Uwaga nie została 
uwzględniona przez Prezydenta Miasta, dlatego że w ramach ustaleń projektu planu mieści się również 
takie przeznaczenie, jakie jest wnioskowane.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania tej uwagi.  

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

Uwaga została nieuwzględniona przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Bardzo proszę następną uwagę.”. 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„I druga uwaga to jest właściwy wniosek o wprowadzenie takiej zmiany polegającej na uzupełnieniu 
symbolu jednostki U,KP o dodatkowe oznaczenie ZP jako zieleni urządzonej. Uznaliśmy tę uwagę  
za niezasadną, dlatego że plan dopuszcza w całym terenie zieleń. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania uwagi drugiej.  

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem tej uwagi? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została nie została uwzględniona przy 1 głosie wstrzymującym się. 

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest możliwe podjęcie na tej sesji uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A więc przystępujemy do głosowania uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Cieszyńskiej, Sobieskiego i Kopernika, [Czystej] – Druk Nr 670. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 czerwca 2017 roku Pani E__ B_____  
na Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 677, tj. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 27 czerwca 2017 roku Pani E__ B________ na Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego 
przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej.  

Proponuję następującą kolejność rozpatrzenia tej skargi, tj.: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani 
Katarzyna Balicka przedstawi stanowisko Komisji, jeżeli jest Pani Skarżąca – Pani B_____ to może zabrać 
również głos w tej sprawie, a następnie głosowanie skargi, zasadności skargi. 

Bardzo proszę o przedstawienie przez Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej stanowiska Komisji i istoty 
skargi w sprawie, o której mówimy.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

z uwagi na termin dzisiejszej sesji ograniczę swoje wystąpienie do najważniejszych informacji dotyczących 
postępowania prowadzonego przez Komisję Rewizyjną w niniejszej sprawie. Szczegółowe uzasadnienie 
zostało przedstawione w projekcie uchwały. 
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Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę z dnia 27 czerwca br. Pani E__ B_______ na Dyrektora Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul. Karpackiej 150 w Bielsku-Białej, przekazaną pismem z dnia 
27 czerwca br. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do rozpatrzenia według właściwości, na dwóch 
posiedzeniach w dniach 30 sierpnia i 10 października br.  

Skarżąca, mimo prawidłowego powiadomienia o obu posiedzeniach, nie skorzystała z możliwości 
uczestniczenia w nich. Komisja Rewizyjna dokonała analizy wszystkich zarzutów przedstawionych  
w skardze oraz uzyskała stosowne wyjaśnienia pisemne i ustne Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnego, a także dodatkowo zapoznała się z opiniami. Była to opinia Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej, dotycząca Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego, jak 
również opinia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej. 

Po przeprowadzonej dyskusji w sprawie Komisja uznała, iż w toku postępowania skargowego nie znalazła 
wystarczających podstaw do uznania zarzutów podniesionych przez Skarżącą za zasadne. Wobec 
powyższego Komisja w głosowaniu jednomyślnie zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi  
za bezzasadną. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. 

Czy jest Pani E__ B______ – Skarżąca? Nie widzę.  

Wobec powyższego – głosów w sprawie ze strony Radnych również nie ma – wobec tego przystępujemy 
do głosowania zasadności skargi. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, tak jak we wniosku Pani Przewodniczącej? Dziękuję. 
Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. 

Podaję wyniki głosowania: skarga została odrzucona, uznana za niezasadną przy 2 głosach 
wstrzymujących się.”. 

 
Ad 21 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21 (…) „Sprawy różne”. 

W pierwszym rzędzie proszę o zabranie głosu Panią Barbarę Waluś w kwestii wystąpienia w „Sprawach 
różnych” w dwóch sprawach. 

Bardzo proszę – Pani Barbara Waluś. 

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

„Dziękuję. 

Szanowny Pan Prezydent Jacek Krywult.5 

Pierwsza sprawa dotyczy mostu na rzece Niwce w centrum Lipnika, oddanego do użytku w roku 2016  
w październiku. Pytam w imieniu jednej mieszkanki Lipnika, czy poręcz mostu na rzece Niwce z prawej 

                                                           
5  Pismo Radnej Barbary Waluś, odczytane w punkcie „Sprawy różne”, przekazano do Prezydenta Miasta w dniu 31 października  
 2017 roku. 
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strony, idąc od ulicy Lipnickiej w kierunku ulicy Polnej, nie jest krótsza, bo nie dochodzi do końca 
stromizny koryta rzeki. Co prawda dalej jest niższa barierka ochronna dla samochodów i pieszych, która 
zabezpiecza przed wpadnięciem do koryta rzeki. Może to tak zostało zaprojektowane i wykonane,  
by w razie jakiegoś wypadku czy klęski żywiołowej był łatwiejszy dostęp do koryta rzeki. Załączam  
dwa zdjęcia. 

Druga sprawa dotyczy możliwości oznakowania w jakiś sposób (np. znakiem ostrzegawczym  
dla kierowców) możliwości przechodzenia pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich do budynku Centrum 
Biznesu BEFAMA oraz do budynku Przychodni Rehabilitacyjnej i Poradni Medycyny Pracy przy ulicy 
Powstańców Śląskich nr 6. Piesi ulicą Przekop z przystanku MZK przy placu Żwirki i Wigury dochodzą  
do obu tych budynków, przecinając na wprost ulicę Powstańców Śląskich w tym miejscu. Oznakowanie 
pionowe i poziome jako przejście dla pieszych, nie wiem czy w tym miejscu jest możliwe. Załączam jedno 
zdjęcie i sprawa do rozwagi przez MZD. 

Dziękuję za uwagę.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o prowadzenie obrad Pana Przewodniczącego – dalsze. Jesteśmy w punkcie „Sprawy 
różne”.”.6 

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

„Bardzo dziękuję za pomoc Panu Przewodniczącemu Batyckiemu. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja chciałbym w pierwszej części (…) podziękować. Podziękować za to, że w dniach 8-18 października grupa 
12 młodych ludzi w wieku 15-18 wraz z dwoma opiekunami z Bierdiańska przybyła do naszego miasta,  
w tym projekcie, który był zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. 
Młodzież ta brała udział w wielu spotkaniach. I tutaj na ręce Pana Przewodniczącego chciałbym 
podziękować za zaproszenie na Młodzieżową Radę Miasta, w której uczestniczyli. Wymienili się flagami 
oraz też zaczerpnęli dużo wiadomości z tego, jak funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta. A też Panu 
Prezydentowi za to, że w wielu sytuacjach młodzież ta mogła korzystać z infrastruktury miasta, jak też 
brać udział w projektach zorganizowanych w domach kultury i zapoznać się z miastem Bielskiem-Białą.  
Ale też w tych spotkaniach i w tych rozmowach z młodzieżą przejawiała się troskami i prośba o to, że sami 
dużo pracują, dużo wykonują na rzecz osób, które biorą udział w tej wojnie, która trwa już któryś rok 
kolejny i aby wesprzeć, jeśli (…) jest możliwe to wesprzeć, chociażby w ciepłe koce, w ciepłe śpiwory  
i materiały opatrunkowe, które są potrzebne w tworzonych szpitalach polowych na obrzeżach działań 
wojennych. Bo myślę, że tutaj Pan Henryk Juszczyk, który brał udział w spotkaniach, też podkreślał,  
że rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna i musimy znaleźć paragraf, który można by podciągnąć [pod] 
takie działanie miasta, aby pomóc. 

  

                                                           
6  Godzina 12.15. 
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[Z] drugą sprawą to chciałbym zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg o to, że już kilka lat jest 
planowane wykonanie zatok przy ulicy Górskiej – to jest w bezpośrednim obszarze Bulwarów Straceńskich. 
Rzeczywiście te zatoki myślę, że w sposób szczególny przyczynią się do zachowania bezpieczeństwa,  
bo ruch jest coraz bardziej wzmożony i dochodzi w wielu sytuacjach do naruszeń Prawa o ruchu 
drogowym. 

Bardzo dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz proszę o zabranie głosu Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, 

ja bym bardzo prosiła o naprawę nawierzchni dróg bocznych, ulic bocznych od ulicy Pokoju,  
m.in. ulica Żelazna, ulica Wierchowa, ulica Kozielska. Są tam dosyć duże dziury i trzeba by tam było  
po prostu jakieś służby… – proszę żeby zostały naprawione. 

A korzystając z okazji, że jestem przy głosie to chciałam podziękować za szybką interwencję w sprawie 
mojej ostatniej interpelacji dotyczącej bezpieczeństwa w Hotelu Beskidy. Mam informacje od mieszkańców, 
jak i od osób prowadzących tam działalności, że sytuacja generalnie się poprawiła in plus. Tak więc myślę, 
że moja interpelacja była potrzebna, (…) mimo wypowiedzi jednego z Kolegów Radnych na łamach Gazety 
Wyborczej, że uważa ją za niepotrzebną. Nie chciałabym, aby Pan Radny Roman Matyja cenzurował moje 
wypowiedzi. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję. 

I uruchomiła Pani Pana Radnego w dwóch trybach. Który Pan wybierze Panie Romanie?”.  

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Ad vocem. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Przy pełnym szacunku do Pani Szanownej, Pani Radnej, nie śmiałbym krytykować Pani działań.  
Pani ma tyle samo praw co ja. W związku z tym proszę tak nie odbierać (…) mojej uwagi, którą 
przekazałem redaktorce z powyższej gazety. Otóż zapytała mnie pani redaktor «jak odbieram 
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współistnienie obywateli ukraińskich na tym terenie», ponieważ ja też mam możliwość kontaktowania się 
z tymi ludźmi i oni zamieszkują niedaleko mojego domu. Więc w związku z tym, ponieważ mój odbiór jest 
pozytywny to trudno żebym mówił co innego. Nie miałem żadnych zdarzeń dotyczących zagrożenia życia  
z ich strony i nie miałbym innego niż przedstawiłem stanowiska. Tak że bardzo Panią proszę, nie miałbym 
i nie mam zamiaru krytykować, natomiast mogę odpowiedzieć o moich odczuciach i relacjach  
z mieszkańcami, którzy obok mnie, w odległości 500 m mieszkają.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Nie ma trybu ad vocem do ad vocem, ale w drodze wyjątku udzielam Pani głosu. Tylko prosiłbym, żeby 
to nie uruchomiło kolejnych ad vocem. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Myślę, że nie uruchomi. Ja tylko chcę powiedzieć Panie Radny, że każdy z mieszkańców, który zgłasza 
swój problem, jest dla niego ten problem, jest na pewno dla niego bardzo ważny i istotny.  
a my reprezentujący mieszkańców na tej sali zgłaszamy w ich imieniu różne wątpliwości, co do różnych 
spraw, a tak się składa, że mimo że Pan tam mieszka, 500 m powiedzmy od tego Hotelu, to nie wszyscy 
mieszkańcy muszą do Pana zgłaszać swoje jakieś wnioski i zapytania. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

A teraz, zgodnie z naszą decyzją udzieliliśmy…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Panie Radny (…), Pani Radna bardzo grzecznie zakończyła. 

Bardzo proszę Panie Radny, proszę mi wybaczyć, bo czeka Pan…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Panie Radny, bardzo proszę – 30 sekund.”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…odpowiedź i moja wypowiedź nie dotyczyła interwencji czy jakichś spraw Hotelu Beskidy. Moja 
odpowiedź dotyczyła innego miejsca, w którym znajdują się obywatele ukraińscy. To znajduje się przy 
ulicy Karpackiej.”. 

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

„Dziękuję bardzo. Chociaż nie wiem o co Panu chodziło do końca.  

Pan Prezydent jeszcze nam się włącza tutaj widzę. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Nie, bo widzę, że to jest problem kompetencyjny, że Radny Matyja ma pretensje, że do niego się  
nie zgłosili po prostu, bo on uważa, że wszyscy się do niego powinni zgłosić (…). Ale czasami wytrzymać 
trzeba, że do innych też Radnych się ktoś zgłosi.”. 

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

„I zaczęło się. 

Ad vocem (…) do wypowiedzi Pana Prezydenta Pan… (…).”. 

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

„Nie mogę (…) bez odpowiedzi, bo Panie Prezydencie nie taki charakter miała moja wypowiedź 
poprzednia.  

Nie uzurpuję sobie prawa, że jestem najważniejszym obywatelem, ale jeżeli redaktor do mnie się zgłasza  
i mówi, i pyta mnie, jakie mam odczucia i jakie relacje nas łączą między zamieszkującymi obywatelami…”. 

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

„To w to nikt nie będzie wchodził.”. 

 
Śmiech. 

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

„…to oczywiście (…), Szanowny Panie Prezydencie, mam prawo do tego się odnieść. Ja prosiłbym żeby 
te uwagi były ad rem, a nie ad personam.”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak i tutaj się dołączam do apelu Pana Radnego i już udzielam głosu Panu Przewodniczącemu Drabkowi. 

Bardzo proszę.”. 

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

„À propos właśnie wypowiedzi Pana Prezydenta i kompetencji (…), bardzo bym prosił żeby jednak 
posiedzenie prowadził Pan Przewodniczący, a Pan Prezydent tutaj jakby nie wchodził trochę faktycznie  
w takie…”. 

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

„Ja udzieliłem głosu Panu Prezydentowi.”. 

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

„…do Pana Przewodniczącego Matyi, bo trudno powiedzieć, o czym on myśli. Chyba, że Pan ma jakieś 
dary, takie które potrafią przewidzieć nasze myśli – ale chyba nie sądzę. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Ja to rozumiem tak, że po prostu niektórzy się martwią, że przed trzynastą sesję skończymy.  

Ale Szanowni Państwo – już na poważnie – udzieliliśmy głosu Panu R_______ S_________, który jeżeli 
jest bardzo proszę o podejście i zabranie głosu. Czy jest Pan R______? Czy jest Pan R______ S______  
z nami? Idzie. 

Dzień dobry Panie R_______. Proszę o zabranie głosu. Proszę – jeśli to możliwe – w 5 minut przedstawić 
swoją sprawę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dzień dobry Państwu.”.  

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

„Dzień dobry.”. 
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Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Sorry, że będę miał trudności w odczytywaniu, ale mam problemy z patrzeniem. Od pół roku jak 
wyszedłem z zakładu karnego nie mogę się z MOPS-u doprosić o sfinansowanie mi okularów. 

Punkt 1. (…) Punkt 1 – czy zanotowałem... Sorry jestem zdenerwowany.”. 

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

„Spokojnie, proszę się nie denerwować, tutaj wszyscy mają dobrą wolę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nadużywanie i nieprawidłowe stosowanie swego stanowiska przez jednego z opiekunów. Nie będę  
tu wymieniał z imienia i nazwiska, bo nie o to chodzi. Pani Dyrektor wie o kogo chodzi; mówię o Pani 
Dyrektor MOPS-u, gdyż zgłaszałem te problemy. 

Uznaniowe wpuszczanie mnie do „Hiltona”, czyli noclegowni. Dzieje się to wówczas, tj. piątek, sobota, 
niedziela, gdy już nie ma nikogo, gdzie bym mógł zgłosić, że mam problem. Wówczas panem i władcą jest 
opiekun na „Hiltonie”. Wielokrotnie kontrole mojej trzeźwości na terenie noclegowni, gdzie załóżmy 
wchodzę o godzinie dwudziestej pierwszej – stan 0,0, pomiar o godzinie dwunastej – stan 0,0, pomiar  
o godzinie pierwszej w nocy – stan 0,0, a o godzinie pierwszej trzydzieści – stan chyba 0,14. Ja w tym 
czasie, dlatego tak długo, bo robiłem sobie tam chyba leczo albo coś takiego. Mówię, że «coś tu nie gra» 
do opiekuna. On mi mówili «wypad». Ja mówię «nie, nie, proszę pana wezwiemy Policję». Przyjechała 
policja i myślałem, że pomierzymy to alkomatem na noclegowni. Oni mówią, że «nie», stoją tam pod BP, 
żebym zszedł z nimi. Dobra, to wychodzę, patrzę leje. Mówię «panowie nie będę wychodził w papciach, 
ubiorę się i wyjdę z wami, nie». I wyszedłem, robimy pomiar: 0,00.  No to coś albo zepsuty alkomat  
na noclegowni, albo nie wiem. W każdym razie podchodzę z policjantami do furty, czyli do drzwi,  

a pan opiekun mówi, że nie wejdę. Dlaczego? «Bo nie.» I godzinie drugiej trzydzieści w nocy niestety 
musiałem sobie szukać klatki schodowej. Nie mogłem wejść z policjantami. Ja tego nie mogę pojąć.  
A policjanci nie mogą opiekunowi narzucić mnie. I zawsze się tak dzieje Panie Prezydencie w weekendy,  
w weekendy. Co ja wtedy mam? Wiecznie mam pod mostem spać? Wiecznie mam korzystać  
ze znajomych, żeby się na wycieraczce położyć? Ja już mogę. Ja już w tej chwili nie mogę. Zgłaszałem  
te uwagi Pani Dyrektor, to odsyła mnie do… żebym oddał sprawę do sądu. Pooddawałem sprawy do sądu, 
ale ten proces chyba trwa. Ja mówię, «przecież można te sprawy załatwić, wejdźmy na telewizornię». 
Dobrze. A niestety po tygodniu chciałem wejść na telewizornię noclegowni, żeby przejrzeć materiały 
mojego zachowania czy czegokolwiek. Miesiąc czasu jest na rozpatrzenie, bo tam są jakieś, nie wiem, 
sprawy prywatne, to ujawnienie danych osobowych, a materiały są przechowywane tydzień czasu.  
A po miesiącu dostaję odpowiedź, że nie, coś tam, coś tam i „załatwiony bez mydła, bez mydła”.”. 

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

„Coś jeszcze chciał Pan dodać?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Muszę się trochę uspokoić, Panie Prezydencie…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. To może – to bardzo proszę, może ktoś…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…może (…), bo ja teraz na piechotę przyleciałem ze SFERY, bo informowałem się kiedy ten,  
bo ja myślałem, że to…”. 

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

„Dobrze. Panie R________ proszę mi pozwolić prowadzić.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Aha to Pan mówi. Nie, bo już…”. 

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

„Spokojnie.  

(…) Mamy jakąś wiedzę na ten temat z drugiej strony? Czy Pani Dyrektor może się odnieść do tego  
w tej chwili?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„O właśnie.  

Ja wszystkie dowody, materiały mam, łącznie z tym, że jestem inwigilowany przez policję.”. 

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

„Bardzo proszę Pani Dyrektor teraz.  

Za chwilę udzielę Panu głosu. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Chciałam tutaj powiedzieć, że Pan S_________ od jakiegoś czasu korzysta ze schronienia w noclegowymi. 
Cóż mogę – jest klientem bardzo trudnym i dochodzi do spięć między opiekunem, Panem S__________, 
między współmieszkańcami a Panem S________. Chcę powiedzieć, że tak jak Pan S________ zgłasza 
bardzo dużo uwag na temat funkcjonowania noclegowni i na temat (…) opiekuna, który niewłaściwie się 
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według Pana S________ do niego odnosi, tak, mamy notoryczne skargi współmieszkańców od Pana 
S________; osoby, które korzystają z noclegowni, które notorycznie zgłaszają nam uwagi, że nie chcą 
przebywać w jednej sali z Panem S_______, bo cały czas są problemy. Zdarza się, że Pan przychodzi pod 
wpływem alkoholu na noclegownię i wtedy Pan jest niewpuszczany. Zdarza się, że w trakcie 
schronienia…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Stop, stop, stop Pani Dyrektor.”. 

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

„Ale przepraszam. Przepraszam ja tutaj udzielam głosu, proszę się powstrzymać. Bo rozumiem, że Pan 
zgłosił problem, że według pomiaru, że stwierdzono nieprawidłowo, że był pod wpływem alkoholu i na tej 
podstawie został niewpuszczony. Tak?”. 

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

„Bo wtedy się okazało, że Pan S_______ w czasie pobytu w noclegowni spożywał alkohol i dlatego pomiar 
alkomatem wskazał tam 0,14.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A czemu policyjny wskazał 0,00?”. 

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

„A nie wiem. To już było po kilku godzinach Panie S_______.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jakich godzinach, po 7 minutach.”. 

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

„Wyjaśniamy tą sytuację i dostanie Pan na to pismo, które Pan skierował do mnie, odpowiedź.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„A dobrze, a co na temat ostatniego zajścia Pani wie na sali, co zostałem pobity przez jednego…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli jest kolejny zarzut – tak?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście, oczywiście.”. 

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

„Czy – nie wiem – (…) mamy informację, że (…) jakieś pobicie miało miejsce?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja sprawę oddałem na policję.”. 

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

„To policja się tym zajmie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze, ale…”. 

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

„Zawsze informujemy Pana S___________, że jeżeli są sytuacje, że zostanie Pan pobity to taki fakt trzeba 
zgłosić na policję i policja jest od tego, żeby prowadzić postępowanie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale dobrze, ale ja z tym gościem muszę dalej na tej sali być.”. 

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

„Panie S________, propozycja pracownika socjalnego już kolejna dla Pana: podpisanie kontraktu 
socjalnego…”. 
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Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mam podpisany.”. 

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

„…i przejście do schroniska dla osób bezdomnych…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mam, jest, dzisiaj nocowałem.”. 

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

„…i prawda…”. 

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

„Ale ja mam prośbę, żeby Pani Dyrektor dokończyła.”. 

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

„…i podjęcie współpracy na rzecz wyjścia z Pana sytuacji bezdomności. I to jest propozycja Pana.  
I nie musi Pan (…) zamieszkiwać w noclegowni, może Pan mieć schronienie, otrzymać w Schronisku dla 
osób bezdomnych i wtedy się zakończą Pana takie sytuacje trudne ze współmieszkańcami i z opiekunem. 
Ale warunkiem jest współpraca. 

Ja mam tyle do powiedzenia.”. 

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

„Dziękuję. 

Tego Panu życzę, żeby Pan z tego programu skutecznie skorzystał.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

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

„Czy chciał Pan coś dodać?”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście, oczywiście. 

Ja muszę przebywać na sali z człowiekiem, który mnie pobił. Co z tego, że ja zgłosiłem na policję  
– na policję – pobicie. Ta procedura będzie trwała, a ja muszę z nim być vis-à-vis. Wchodzę wczoraj  
na salę, a on mi mówi «co ty tu robisz?» No to, co ja jestem winien, że tam wszedłem?”. 

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

„A dlaczego do innego miejsca Pan nie może iść, zgodnie z procedurą, którą omówiła Pani Dyrektor?”. 

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

„Może Pan iść do innego miejsca, oczywiście.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Gdzie mogę iść do innego miejsca?”. 

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

„Może Pan iść na [ul.] Stefanki, tam też są miejsca noclegowe.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. A gdzie dzisiaj nocowałem?”. 

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

„Ale proszę nie podnosić głosu, bo…”. 

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

„…i do schroniska dla osób bezdomnych po podpisaniu kontraktu i podjęcia współpracy.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czyli ma Pan wybór innego miejsca w tej konkret…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale Pani Dyrektor nie jest na bieżąco z tego wynika z moimi kontaktami – Pani Dyrektor.”. 

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

„Dobrze, bo sprawę trzeba jakoś zakończyć. Oczywiście zgodnie z (…) procedurą na to swoje wystąpienie 
Pan otrzyma odpowiedź pisemną. Sprawa jest znana Pani Dyrektor. Rozumiem, że chwilowo w związku  
z tym pobiciem, które zostało zgłoszone, ma Pan możliwość wyboru innego miejsca, aby nie stykać się  
z tą osobą, o której Pan mówił.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Poza tym prosiłbym Radę Miejską, zresztą też będzie chyba wniosek policji, żeby dofinansować (…) 
bardzo drobny element, to jest ze względu bezpieczeństwa ludzi tam mieszkających, żeby się nie zdarzyło 
innym osobom tak jak mi, bo są miejsca tak jak…”. 

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

„Ale co dofinansować? Konkretnie.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Są kamery – zgadza się? – ale nie ma odsłuchu. Mi chodzi tylko kuchnia, klatka schodowa i wejście, żeby 
było słychać co opiekun kieruje – czy nie kieruje do mnie słów prowokujących, żebym zachował się 
niestosownie. Kamera ujmuje tylko moje zachowanie. Ja się będę śmiał, a będę za przeproszeniem  
„pluł mu w twarz”. Rozumiemy się? A prowokował mnie.”. 

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

„Rozumiem. Już nie będziemy na sesji wchodzić w to, kto kogo prowokował…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie, nie, Panie Przewodniczący do czego zmierzam. I nie ma też wtedy możliwości, że na klatce 
schodowej siedzę – tak jak właśnie ten gościu, z którym mam problem teraz – mimo że opiekun… i drugi 
raz chciał mnie uderzyć, drugi raz, w miejscu wiadomo gdzie nie ma ten…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dlatego, jeżeli tak jest jak Pan mówi, powinien Pan zmienić miejsce. Ścieżkę określiła Pani Dyrektor.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale Panie Przewodniczący, to nie jest tylko bezpieczeństwo moje, to jest bezpieczeństwo każdego z nas, 
który kiedyś może się tam przypadkowo znaleźć.”. 

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

„Nie wiem, czy na tą osobę ktoś inny się skarżył czy nie – to jest do wyjaśnienia przez Panią Dyrektor.  
Nie dysponujemy tu danymi.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale czemu miasto…”. 

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

„No to, tak jak…”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To są trzy mikrofony na trzech kamerach.”. 

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

„Ale sesja – to może Pan przyjść na Komisję – sesja już nie jest do tak pogłębionej dyskusji. Została Pana 
sprawa zgłoszona oficjalnie, bo taki ma status wystąpienie na sesji Rady Miejskiej.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

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

„Zostały – przynajmniej wstępnie – rozwiązania Panu zaproponowane i życzę Panu żeby to poszło w takim 
kierunku, żeby wszyscy byli zadowoleni, tzn. żeby Pan nie miał kłopotów i też żeby z Panem nie było 
kłopotów ze względu na różne zachowania. 

Bardzo dziękuję Panu za przybycie na dzisiejszą sesję.  

Czy jeszcze ktoś w „Sprawach różnych”?  

Nie widzę.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ S_______ 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dobrze. Już nie chciałem pokazywać tego…”. 

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

„Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

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

„Ja dodam taką małą rzecz, może do tych Ukraińców, bo tam koło mnie mieszkają na Lubelskiej __ i tam 
przechodzą i tam jest w pobliżu taki teren, który był wywłaszczony przez Generalną Dyrekcję – przy rowie  
i przy ulicy Skowronków – i tam właśnie sobie chodzą i piją i tam już jest dużo tych puszek, co najmniej 
20, jak nie więcej. Raz jednemu zwróciłam uwagę po polsku – nie wiem czy mnie zrozumiał – bo to nie 
jest teren stricte np. przystanek i teraz to jest problematyczne, czy tam może pić czy nie, ale po prostu 

zaśmieca. A powiem humorystycznie, że jakbym ja te puszki wyzbierała, 20-30, do mojego kubła, toby 
powiedzieli ile to radna piwa wypije.  

Dziękuję.”. 

 
Śmiech. 

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

„No tak, lepiej uważać, SITA wszystko sprawdza. 

Bardzo proszę, bardzo proszę – Pani Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

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

„Ja tylko nawiązując do wypowiedzi Pani Radnej. U mnie na ulicy Rolnej chodzą też Polacy i też 
zaśmiecają. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Tak że to w ogóle chodzi o zachowanie, że śmiecić nie 
można. Trzeba te śmieci zbierać i tyle. To nie zależy od narodowości, to zaśmiecanie, tylko od kultury 
osobistej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście tutaj się zgadzam, natomiast też przemyślę to, co mówiła Pani Radna (…).”. 

 
Ad 22 
Zakończenie obrad  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 

Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Godzina 12.38. 


