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Protokół Nr XXXV/2017 

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

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

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 21 listopada 2017 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XXXV 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 XXXV sesji Rady Miejskiej: 
 

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

  
5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2016/2017. 

SPR. NR 75 

 
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  

3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2017 roku według stanu  
na dzień 30 września 2017 roku. 
SPR. NR 76 

 
7. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  

od początku roku do dnia 30 września 2017 roku. 
SPR. NR 77 

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

DRUK NR 724 + II WERSJA 

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

DRUK NR 725 + II WERSJA 

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

z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 726 

 
10a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
 sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 i 2018 rok. 
 DRUK NR 732 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu  

w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 722 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/86151.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/86292.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/86298.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_724.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_724_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_725.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_725_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_726.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_722.pdf
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11a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
 - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
 zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 
 DRUK NR 728 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r. 
DRUK NR 721 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Bielska-Białej na lata 2018-2022”. 
DRUK NR 723 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 679 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  
im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 680 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 681 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej.  
DRUK NR 682 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 683 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 684 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 685 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 686 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 687 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę  
Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 688 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_728.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_721.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_723.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_679.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_680.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_681.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_682.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_683.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_684.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_685.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_686.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_687.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_688.pdf
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24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 689 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 690 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 691 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 692 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 693 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 694 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 695 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii 
Krajowej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 696 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 697 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 698 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22 w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 699 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_689.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_690.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_691.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_692.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_693.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_694.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_695.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_696.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_697.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_698.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_699.pdf
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35. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu  
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida i dotychczasowe 
Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Cypriana 
Kamila Norwida w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 700 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

Szkoły Zawodowej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę  
I Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 701 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 702 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 703 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4  
im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 704 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 705 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 706 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 707 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową 
Szkołę I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 708 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 709 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_700.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_701.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_702.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_703.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_704.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_705.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_706.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_707.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_708.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_709.pdf
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45. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 710 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą  
do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe. 
DRUK NR 711 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5  

w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół  
im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo 
oświatowe.  
DRUK NR 712 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6  

w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej  
w Szkołę Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej 
w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 
DRUK NR 713 - II WERSJA 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7  

w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę  
Policealną nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 
DRUK NR 714 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 715 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 716 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 2 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 717 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka  
i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 718 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_710.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_711.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_712.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_713_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_714.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_715.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_716.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_717.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_718.pdf
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54. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących  
w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia  
Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny i dotychczasowe Gimnazjum 
nr 18 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci 
Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 719 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na 2018 r.". 
DRUK NR 727 

Punkt 55, Druk Nr 727 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania punkcie 1. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej  
w obrębie Stare Bielsko. 
DRUK NR 668 

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

położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeża, M. Lermontowa. 
DRUK NR 671 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/321/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym. 
DRUK NR 678 

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

położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej. 
DRUK NR 720 

 
60. Sprawy różne. 
 
61. Zakończenie obrad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2017 roku uczestniczyło  
22 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radny Piotr Ryszka – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Adam Wykręt – nieobecność 
usprawiedliwiona). 

 
O godzinie 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXXV sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_719.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_727.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_668.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_671.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_678.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_720.pdf
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wnioski w sprawie zmian w porządku XXXV sesji Rady Miejskiej. 
 
1) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej (Druk Nr 728). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - 
Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

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

wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-
Białej za 2017 i 2018 rok (Druk Nr 732). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 i 2018 rok. 

 
 

3) Wniosek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice  
na 2018 r." (Druk Nr 727). 
 
Wniosek Komisji – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 55.  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie z zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, 
Jaworze i Wilkowice na 2018 r.". 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał informacje uzupełniające do porządku 

XXXV sesji Rady Miejskiej. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 

 w punkcie 8 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok (Druk Nr 724 - II wersja),  

 w punkcie 9 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok (Druk Nr 725 - II wersja).  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Pana R______ 

C_____ o udzielenie głosu na XXXV sesji RM w punkcie „Sprawy różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 5 

 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu R_______ C________ w 
punkcie 60. „Sprawy różne”. 

  
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Szczepan Wojtasik w sprawie porządku XXXV sesji RM, 

uzupełniając informacje na temat II wersji projektu uchwały w Druku Nr 713 ujętego w pkt 48,  
pt.: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6  
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w Szkołę 
Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-
Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (Druk Nr 713 - II wersja) 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października  
2017 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_548_2wersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_548_2wersja.pdf
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski zgłosili:1 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej Przemysława Drabka w sprawie „podjęcia współpracy z miastem Oxford”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.163.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „Zespołu ds. Wdrażania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta 
Bielska-Białej do 2020 roku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.167.2017. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dokończenia naprawy nawierzchni ulicy Altanowej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.164.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic Kolista-Kowalska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.165.2017. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy ul. Zwardońskiej na odcinku od ul. E. Orzeszkowej  

do skrzyżowania z ul. Lotniczą”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.168.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prośby o pomoc w zorganizowaniu I Festiwalu Piosenki Bajkowej  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.169.2017. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zainstalowania progów zwalniających na ulicy Rolnej  

w Mikuszowicach Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.170.2017. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy chodnika przy ulicy Barkowskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.171.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „usytuowania nowych stacji wypożyczania rowerów miejskich  
w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.172.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przejęcia przez Gminę Bielsko-Biała działki pod drogę publiczną przy 
ul. Orchidei”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.173.2017. 

 

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

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Maurycy Rodak 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przywrócenia do stanu używalności schodów na Sikorniku  

i przy boisku BBOSiR”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.174.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „akcesu do programu MON dot. budowy i rewitalizacji strzelnic 
sportowych”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.175.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „akcesu do programu MON „Kolumny na 100-lecie niepodległości”.”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.176.2017. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „potrzeb remontowych w centrum Hałcnowa”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.178.2017. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „organizacji ruchu na niektórych ulicach Osiedla Złote Łany”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.179.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejść dla pieszych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.180.2017. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „informacji o możliwości sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa 

komunalnego Therma sp. z o.o.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.181.2017. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości wykonania nakładki asfaltowej na pozostałej części  

ul. Kaliskiej na Osiedlu Ks. Brzóski w roku 2018”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.182.2017. 

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

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, 
Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Grażyna Nalepa, Radny Konrad Łoś, Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult.   

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 
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Ad 5 
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 
2016/2017 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz 
Kaps.   

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej  

w roku szkolnym 2016/2017, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury. 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 12_do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 75) 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 

informację zawartą w SPR. Nr 75. 

  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację o realizacji zadań oświatowych 
miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2016/2017. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2017 roku według stanu  
na dzień 30 września 2017 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata 
Okruta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2017.BJ Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2017 roku według 

stanu na dzień 30 września 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 12_do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 76) 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 76. 
  
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 13 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2017.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w III kwartale 2017 roku według stanu na dzień 30 września 2017 roku. 

 
Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  
od początku roku do dnia 30 września 2017 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 12_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 77) 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 77. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta  
z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 
2017 roku. 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

w sprawie zmian 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 Bezpieczeństwa i Samorządności (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 724 – 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 724 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/643/2017 

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

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

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

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

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (I wersja),   
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (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 725 – 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 725 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/644/2017 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. Jednocześnie Skarbnik Miasta zgłosiła 

autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały, polegającą na sprostowaniu omyłki pisarskiej  
na stronie 78 projektu uchwały w punkcie 12), w zakresie roku kalendarzowego: 
 Zapis w projekcie przed korektą omyłki pisarskiej: „12) Pozycja 1.3.2.19 „Budowa parkingów”. 

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę…”;  
 Zapis w projekcie z uwzględnieniem zgłoszonej omyłki pisarskiej: „12) Pozycja 1.3.2.19 „Budowa 

parkingów”. Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę…”.  

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 726) 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 726. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/645/2017 

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 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 i 2018 rok 

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

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 732) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 
 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 732. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/646/2017 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

miasta Bielska-Białej  
za 2017 i 2018 rok 

 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu  
w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały udzielenia dotacji celowej Bielskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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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 722) 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 722. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/647/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej  

- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

 

 

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

 
Ad 11a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
-Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej 

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

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 728) 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 728. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/648/2017 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
Beskidzkiemu Centrum Onkologii  

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

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  
na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 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 721) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 721. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/649/2017 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy  
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  

na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r. 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022” 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Ireneusz Kiecak. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały przyjęcia „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
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 723) 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 723. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

Nr XXXV/650/2017 

w sprawie przyjęcia  
„Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

 Miasta Bielska-Białej 
na lata 2018-2022” 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat pakietu projektów uchwały, ujętych w punktach od 14 do 54, przedstawił Zastępca 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps. 

 
Informację na temat pozytywnych opinii Komisji Edukacji i Kultury, wydanych do projektów uchwał  

w Drukach od Nr 679 do Nr 719, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
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 679) 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 679. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/651/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 
im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej 

 
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 680) 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 680. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/652/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej 

 
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 681) 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 681. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/653/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4  

w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej 

 
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 682) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 682. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/654/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6  

Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną  

im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 
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 683) 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 683. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/655/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9  

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej 

 
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 684) 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 684. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/656/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13  

im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13  
im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 

 
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 685) 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 685. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/657/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20  

im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20  

im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Bielsku-Białej 

 
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 686) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 686. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/658/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 
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 687) 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 687. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/659/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24  

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24  
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej 

 
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 688) 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 688. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/660/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25  

im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25  

im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej 

 
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 689) 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 689. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/661/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26  

im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26  

im. Zygmunta Lubertowicza  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej 

 
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 690) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 690. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/662/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27  

im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27  

im. Janusza Kusocińskiego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej 

 
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 691) 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 691. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/663/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28  

im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28  

im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej 

 
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 692) 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 692. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/664/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29  

im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej 

 
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 693) 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 693. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/665/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31  

im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31  

im. Jana Kochanowskiego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 

 
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 694) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 694. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/666/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32  

im. Ludwika Waryńskiego 
im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej 

 
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 695) 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 695. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/667/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33  

im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33  

im. Kornela Makuszyńskiego  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 

 
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 696) 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 696. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/668/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36  

z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36  
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej 

 
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 697) 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 697. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/669/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37  

im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37  

im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej 

 
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 698) 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 698. 
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W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/670/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38  
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  

w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38  

w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22 w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej 

 
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 699) 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 699. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/671/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego  

w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie  
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23  

i dotychczasowe Gimnazjum nr 22  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu  
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w ośmioletnią Szkołę  
Podstawową nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej 

 
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 700) 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 700. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/672/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1  

w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie  
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18  

im. Cypriana Kamila Norwida  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18  
im. Cypriana Kamila Norwida  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  
Szkoły Zawodowej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I 
Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej 

 
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 701) 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 701. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/673/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  

w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1  
w Bielskiej Szkole Przemysłowej  

w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka 
w Bielsku-Białej  

 
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 702) 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 702. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/674/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  

w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych  
im. Generała Stanisława Maczka  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 
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 703) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 703. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/675/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  

w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3  
w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4  
im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej 

 
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 704) 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 704. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/676/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  

im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4  

im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej 

 
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 705) 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 705. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/677/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5  

w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5  
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-
Białej 

 
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 706) 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 706. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/678/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6  

w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6  

w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki w Bielsku-Białej 

 
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 707) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 707. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/679/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7  

w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7  
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  

im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową 
Szkołę I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

 
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 708) 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 708. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/680/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8  

w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych  
w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 8  
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej 

 
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 709) 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 709. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/681/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4  

w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9  

w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 45 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 
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 710) 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 710. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/682/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 11  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej  

w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 46 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą  
do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe 

 
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 711) 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 711. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/683/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Szkoły Specjalnej  

Przysposabiającej do Pracy  
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  
w Zespole Szkół Specjalnych  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej  
w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy  

w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej,  

o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy  
- Prawo oświatowe 

 

 

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

 
O godzinie 12.09 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Ad 47 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół  
im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  
- Prawo oświatowe 

 
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 712) 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 712. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/684/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5  

w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej  
w Szkołę Policealną nr 5  

w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  

- Prawo oświatowe 

 

 

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

 
Ad 48 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej  
w Szkołę Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących  
im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  
- Prawo oświatowe 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
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 713 – wersja I i II) 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 713 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/685/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6  

w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących  
im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej  

w Szkołę Policealną nr 6  
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących  

im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  

- Prawo oświatowe 

 

 

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

 
Ad 49 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną 
nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe 

 
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 714) 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 714. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Nr XXXV/686/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7  

w Bielskim Centrum Kształcenia  
Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej  

w Szkołę Policealną nr 7  
w Bielskim Centrum Kształcenia  

Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  

- Prawo oświatowe 

 

 

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

 
Ad 50 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 
w Bielsku-Białej 

 
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 715) 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 715. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/687/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17  

w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17  

w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 51 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 
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 716) 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 716. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/688/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 34  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 34  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 52 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-
Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej 

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

projekt uchwały w Druku Nr 717. 
  
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 13 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/689/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
 dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2  

w Bielsku-Białej 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 53 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka  
i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Bielsku-Białej 

 
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 718) 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 718. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/690/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
Zespołu Szkół Specjalnych  

przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Bielsku-Białej,  

w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa  
sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11  

im. Janusza Korczaka  
i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej  

przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 54 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących  
w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci 
Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej 

 
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 719) 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 719. 
  
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 13 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/691/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia  
Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej,  

w skład którego wchodziła jedynie  
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 39  

dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 dla Dzieci Niesłyszących  

im. Marii Góralówny  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci Niesłyszących  

im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 55 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice  
na 2018 r." 

 
Punkt numer 55, Druk Nr 727 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 56 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej  
w obrębie Stare Bielsko 

 
Projekt uchwały oraz uwagi wniesione do projektu planu przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta  
Pan Grzegorz Gleindek.  

 
O godzinie 12.19 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przejął prowadzenie obrad  

od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego. 
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Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził następujące głosowania dotyczące uwzględnienia uwag 

wniesionych do projektu planu, o których mowa w Załączniku Nr 2 projektu uchwały.  

 
1) Głosowanie uwagi numer 1, wniesionej przez Wspólnotę Mieszkaniową „Nad Sarnim Stokiem”  

(pismo z dnia 1.02.2017 r.) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1 
wniesionej przez Wspólnotę Mieszkaniową „Nad Sarnim Stokiem” (pismo z dnia 1.02.2017 r.)  
– w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
2) Głosowanie uwagi numer 2, wniesionej przez Mieszkańców Osiedla Sarni Stok, Bielsko-Biała  

– pismo z dnia 30.01.2017 r., (data wpływu 06.02.2017 r.) - w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 5 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2  
wniesionej przez Mieszkańców Osiedla Sarni Stok, Bielsko-Biała – pismo z dnia 30.01.2017 r., 
(data wpływu 06.02.2017 r.) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
3) Głosowanie uwagi numer 3, wniesionej przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Sarni Stok – pismo z dnia 

29.06.2017 r., (data wpływu 29.06.2017 r.) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 6 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 3 
wniesionej przez Spółdzielnia Mieszkaniowa Sarni Stok – pismo z dnia 29.06.2017 r.,  
(data wpływu 29.06.2017 r.) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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4) Głosowanie uwagi numer 1, wniesionej przez Wspólnotę Mieszkaniową Sarni Stok – pismo z dnia 
2.02.2017 r. (data wpływu 03.02.2017 r.) - w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 9 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1 
wniesionej przez Wspólnotę Mieszkaniową Sarni Stok – pismo z dnia 2.02.2017 r.  
(data wpływu 03.02.2017 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
5) Głosowanie uwagi numer 2, wniesionej przez Stowarzyszenie Trzy Lipki – pismo z dnia  

03.01.2017 r. (data wpływu 06.02.2017 r.) - w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 4 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 4 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2 
wniesionej przez Stowarzyszenie Trzy Lipki – pismo z dnia 03.01.2017 r. (data wpływu 
06.02.2017 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi 
Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie 

ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko, 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 668) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 668. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

Nr XXXV/692/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki  
w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej  

w obrębie Stare Bielsko 

 

 

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

 
Ad 57 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeża, M. Lermontowa 

 
Projekt uchwały oraz uwagi wniesione do projektu planu przedstawiła Główny Projektant w Biurze 
Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeża,  

M. Lermontowa, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał negatywną 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 671) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2017 rok (RM.0006). 

 
Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski przeprowadził następujące głosowania dotyczące uwzględnienia uwag 

wniesionych do projektu planu, o których mowa w Załączniku Nr 2 projektu uchwały. 

 
1) Głosowanie uwagi numer 1, wniesionej przez Spółdzielnię „Pokój” – pismo z dnia 12.08.2016 r. 

(data wpływu 16.08.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 7 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1 
wniesionej przez Spółdzielnię „Pokój” – pismo z dnia 12.08.2016 r. (data wpływu  
16.08.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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2) Głosowanie uwagi 2, wniesionej przez Pana Grzegorz Nabagło „Nowe Miasto” – pismo z dnia 
02.09.2016 r. (data wpływu 02.09.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 9 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2 
wniesionej przez Pana Grzegorz Nabagło „Nowe Miasto” – pismo z dnia 02.09.2016 r.  
(data wpływu 02.09.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi numer 2 głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta  
Pan Przemysław Kamiński, Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta 
Pan Janusz Książek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Szczepan Wojtasik, 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny 
Maurycy Rodak. 

 
3) Głosowanie uwagi 3, wniesionej przez UM. Kryjak Spółka Jawna – pismo z dnia 30.08.2016 r.  

(data wpływu 30.08.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 9 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 3 
wniesionej przez UM. Kryjak Spółka Jawna – pismo z dnia 30.08.2016 r. (data wpływu 
30.08.2016 r.) – w części nieuwzględnionej przez Pan Prezydenta Miasta. 

 
4) Głosowanie uwagi 1, wniesionej przez Radę Osiedla Biała Wschód, P____ B___ (oraz inni 

mieszkańcy ul. Michaiła Lermontowa - 6 podpisów) – pismo z dnia 07.08.2017 r. (data wpływu 
07.08.2017 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 11 

▪ wstrzymujących: 8 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1 
wniesionej przez Radę Osiedla Biała Wschód, P____ B____ (oraz inni mieszkańcy ul. Michaiła 
Lermontowa - 6 podpisów) – pismo z dnia 07.08.2017 r. (data wpływu 07.08.2017 r.) – 
nieuwzględnionej w całości przez Pana Prezydenta Miasta. 
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5) Głosowanie uwagi 2, wniesionej przez Pana P___ B____ – pismo z dnia 27.08.2017 r.  

(data wpływu 29.08.2017 r.) – nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 6 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2 
wniesionej przez Pana P___ B_____ – pismo z dnia 27.08.2017 r. (data wpływu 29.08.2017 r.) 
– nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi numer 2 głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Radny Bronisław Szafarczyk, Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek. 

 
Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi 
Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Przed głosowaniem projektu uchwały głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 671. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/693/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie ulic:  
Tokarskiej, T.T. Jeża, M. Lermontowa 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 58 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/321/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr XVII/321/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla 
terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a 

torem kolejowym, 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 678) 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 678. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/694/2017 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/321/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku,  
w rejonie składowiska odpadów komunalnych,  

pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2017 rok (RM.0007). 
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Ad 59 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej, 

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 720) 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 720. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXV/695/2017 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie ulic  
Bystrzańskiej i Fabrycznej 

 

 

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

  
Ad 60 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny 
Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna Barbara Waluś, 
Radna Grażyna Nalepa, Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 



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

  

XXXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 21 listopada 2017 roku  

RM.0002.11.2017 

 

  Strona 61 z 62 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 
Załącznik Nr 10 do protokołu – wydruk prezentacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława 
Drabka, przedstawionej w punkcie „Sprawy różne”. 
 
Załącznik Nr 11 do protokołu – wydruk prezentacji Radnego Romana Matyi, przedstawionej w punkcie 
„Sprawy różne”. 

 
Ad 61 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 13.43. 

 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Ryszard Batycki 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

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

w dniu 21 listopada 2017 roku 

  

 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXXV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję. 

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Witam Koleżanki i Kolegów 
Radnych. Witam Pana Prezydenta z Zastępcami, Pełnomocnikami, z szefami jednostek, spółek miejskich. 
Witam Państwa, którzy zechcieli przybyć na dzisiejsze obrady, jak również wszystkich tych, którzy chcą nas 
oglądać w bezpośredniej transmisji. I oczywiście witam media, które pozwalają nam kontaktować się  
ze społeczeństwem. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Są wnioski o zmianę. (…) 

Pierwszy – wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej – Druk 728. Proponuję wprowadzenie tego 
punktu w punkcie 11a. 

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

Informuję, że (…) punkt został wprowadzony. 

Drugi – również wniosek Pana Prezydenta – o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-
Białej. On jest najświeższy, pewnie w trakcie będzie wyjaśnione, dlaczego tak w ostatniej chwili. Mimo 
wszystko proponuję wprowadzenie – jest to Druk 732 – i proponuję, aby wprowadzić to do punktu 10a. 

Kto z Państwa Radnych jest za (…) [wprowadzeniem projektu] uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Również tą uchwałę wprowadzono jednogłośnie. 

I trzeci wniosek, który wpłynął od Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego o tym razem 
zdjęcie z porządku obrad punktu 55, Druk Nr 727, tj. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia „Taryfy  
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, 
Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na 2018 r.". 

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

Informuję, że uchwała została zdjęta z dzisiejszego porządku obrad. 

(…) Jeszcze wracając do porządku obrad chciałem poinformować, że w następujących punktach będziemy 
obradować nad drugą wersją projektów uchwał, tj.: w punkcie 8 – Druk Nr 724 i w punkcie 9 –  
Druk Nr 725. Jeżeli nikt nie zgłosi w tej chwili uwag, uznam porządek obrad za przyjęty. 

Nie widzę, w związku z tym ten punkt mamy zrealizowany. 

Wpłyną też wniosek o zabranie głosu Pana R_____ C_____. Odczytam: «Proszę o udzielenie głosu  
na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada w punkcie „Sprawy różne” o treści» – cytuję dosłownie –  
«o treści: pochwalno-żądaniowych w temacie Dni Seniorów organizowanych przez Prezydenta Miasta  

                                                           
1 Godzina 10.06. 
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i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Uważam za dobry czyn dla osób starszych. 
Seniorzy byli zadowoleni, lecz jak występuje tylko raz w roku to za mało. Proponuję i żądam przynajmniej 
trzy razy w roku – zimą latem i jesienią – oraz jeszcze w roku bieżącym, tj. w grudniu z wykładem 
zdrowotno-medycznym, może być bez konieczności poczęstunków spożywczych.» 

Myślę, że wszyscy to przeanalizujemy, ale trzeba przegłosować. 

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

Z żalem informuję, że Pan R______ C_____ nie otrzymał prawa zabrania głosu na dzisiejszej sesji.”. 

 
Wnioskodawca – Pan R_____ C______ 
Wypowiedź z galerii sali sesyjnej. Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję za wysłuchanie.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej 

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

„Szanowni Państwo, 
przechodzimy do kolejnego punktu, tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej, ale zanim to nastąpi do głosu zgłosił się Pan Radny Wojtasik.”.  

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

„Jeszcze [wyjaśnienie] prostujące – mamy Druk 713 drugą wersję.”. 

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

„Czyli wniosek formalny to jest – tak? 

Czyli do tych wniosków, które…”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„A tak, to z tą poprawką – oczywiście. Dziękuję Panu Radnemu za zwrócenie uwagi. 

I w takim razie przechodzimy do…”. 

 
Wypowiedzi poza mikrofonem. 

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

„Panowie Przewodniczący może sobie wyjaśnią swoje wątpliwości poza. Może być za dwa lata w punkcie 

10a – według nowej ustawy – badanie biegłego rewidenta. Jeżeli jest inaczej i ktoś ma taką wiedzę  
z prawników na sali, to proszę o zwrócenie uwagi. 

W takim razie kontynuujemy nasze obrady. Być może za trzecim razem uda się przyjąć protokół  
z poprzedniej sesji.  

Protokół zgodnie z procedurą był wyłożony, dotychczas nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz nie wpłyną, 
uznam protokół za przyjęty. Tak też się stało.”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„I przechodzimy do punktu numer 3: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta. 

Złożono 20 interpelacji i wniosków. Będą prosił Radnych o przedstawienie zgodnie z kolejnością zgłaszania.  

Pierwsza – złożona między sesjami – na którą zresztą odpowiedź już Pan Przewodniczący Drabek otrzymał.  

Bardzo proszę o jej przedstawienie. 

Czy Pan Radny ma jeszcze jakieś interpelacje? To swoje interpelacje – bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Serdecznie dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

moja pierwsza interpelacja była złożona 2 listopada w sprawie podjęcia współpracy z miastem Oxford. 
Otrzymałem tutaj odpowiedź sygnowaną podpisem Wiceprezydenta Waldemara Jędrusińskiego.  

W konkluzji tej odpowiedzi słyszymy, że «Wysłanie w tej chwili do Oxfordu listu intencyjnego z deklaracją 
współpracy,  
co sugeruje Pan w swojej interpelacji byłoby zdecydowanie przedwczesne.» Mimo wszystko Panie 
Prezydencie po rozmowach z osobami, które kontaktowały się przedstawicielami Oxfordu, takie pismo 
byłoby uważam jednak zasadne, żebyśmy mogli podjąć rozmowę, bo to nie mieszkańcy podpisują takie 
umowy, tylko władze gminy. Tylko tyle uzupełnienia do tej pierwszej mojej interpelacji.”. 

▪ Interpelacja, która nie została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Przemysława Drabka w sprawie „podjęcia współpracy z miastem Oxford”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.163.2017. 
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▪ Przedstawił interpelację w sprawie „Zespołu ds. Wdrażania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta 
Bielska-Białej do 2020 roku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.167.2017. 

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

„Dziękuję.  

Myślę, że będzie Panu miło, bo wszystkie odpowiedzi Pan dostanie, przynajmniej tak wynika z prawa. 

Bardzo proszę – kolejne trzy interpelacje Pana Przewodniczącego Romana Matyi. Pierwsza w sprawie 
zakończenia naprawy powierzchni ulicy Altanowej. Druga w sprawie zainstalowania świateł  
na skrzyżowaniu ulic Kolista – Kowalska. I w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2018 rok 
realizacji projektów „Urokliwa Kamienica” i „Radosna dzielnica”. 

Bardzo proszę o – jeżeli to możliwe – radosne przedstawienie tych interpelacji. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dokończenia naprawy nawierzchni ulicy Altanowej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.164.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic Kolista-Kowalska”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.165.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz dwie interpelacje Pana Radnego Marcina Lisińskiego. Pierwsza dotyczy przebudowy ulicy 
Zwardońskiej na odcinku od ulicy Orzeszkowej do skrzyżowania z ulicą Lotniczą. I druga dotyczy prośby  
o pomoc w zorganizowaniu I Festiwalu Piosenki Bajkowej w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przebudowy ul. Zwardońskiej na odcinku od ul. E. Orzeszkowej  

do skrzyżowania z ul. Lotniczą”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.168.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prośby o pomoc w zorganizowaniu I Festiwalu Piosenki Bajkowej  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.169.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Pomysł dosyć ciekawy. Zapomniał Pan o Toli, którą chciałem dorzucić, żeby tak nie było monopłciowo.  

A teraz bardzo proszę interpelacja Pani Agnieszki Gorgoń-Komor w sprawie zainstalowania progów 
zwalniających na ulicy Rolnej w Mikuszowicach Krakowskich.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zainstalowania progów zwalniających na ulicy Rolnej  

w Mikuszowicach Krakowskich”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.170.2017. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz dwie, a nawet trzy interpelacje Pana Radnego Karola Markowskiego. Pierwsza dotyczy budowy 
chodnika przy ulicy Barkowskiej. Druga – usytuowania nowych stacji wypożyczania rowerów miejskich  
w Bielsku-Białej. I trzecia dotyczy przejęcia przez gminę Bielsko-Biała działki pod drogę publiczną  
przy ul. Orchidei. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy chodnika przy ulicy Barkowskiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.171.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „usytuowania nowych stacji wypożyczania rowerów miejskich  
w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.172.2017. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przejęcia przez Gminę Bielsko-Biała działki pod drogę publiczną  
przy ul. Orchidei”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.173.2017. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji oraz dwóch wniosków – Pana Przewodniczącego 
Maurycego Rodaka. Interpelacja w sprawie przywrócenia do stanu używalności schodów na Sikorniku  
i przy boisku BBOSiR. Następnie wniosek w sprawie akcesu do programu MON „Kolumny na 100-lecie 
niepodległości”. I wniosek w sprawie akcesu do programu MON dotyczącego budowy i rewitalizacji 
strzelnic sportowych. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przywrócenia do stanu używalności schodów na Sikorniku  

i przy boisku BBOSiR”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.174.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „akcesu do programu MON dot. budowy i rewitalizacji strzelnic 
sportowych”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.175.2017. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „akcesu do programu MON „Kolumny na 100-lecie niepodległości”.”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.176.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz interpelacja Pana Radnego Konrada Łosia w sprawie wydawania przez Prezydenta Miasta 
interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. 
Mam nadzieję, że w trakcie dowiemy się o co chodzi. Tytuł jest inspirujący. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

  
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wydawania przez Prezydenta Miasta interpretacji przepisów,  

z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.177.2017. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Radny. 

A teraz interpelacja numer 55 – Pan Radny Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę; dotyczy ta interpelacja potrzeb remontowych w centrum Hałcnowa.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „potrzeb remontowych w centrum Hałcnowa”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.178.2017.  

Powiedział m.in., cyt.:  

„Chcę tylko wyjaśnić, że film, o którym mowa w interpelacji, został przegrany na laptop i będzie mógł być 
przekazany stosownym służbom. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Mam nadzieję, że w jakości HD, bo Pan wszystko tak porządnie robi, Panie Radny. 4K – tutaj Pan Radny 
podpowiada. To jeszcze nie wiem, co to jest, ale już słyszę. Ale przepraszam za dygresję. 

Bardzo proszę – dwie interpelacje Pani Radnej Grażyny Nalepy. Pierwsza dotyczy organizacji ruchu (…)  
na niektórych ulicach osiedla Złote Łany. I druga dotyczy przejść dla pieszych. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „organizacji ruchu na niektórych ulicach Osiedla „Złote Łany”.”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.179.2017. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „przejść dla pieszych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.180.2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Bardzo dziękuję. 

A teraz interpelacja w sprawie informacji o możliwości sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego 
THERMA Sp. z o.o. 

Bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska.”. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „informacji o możliwości sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa 

komunalnego Therma sp. z o.o.”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.181.2017. 

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

„Dziękuję. 

I ostatnia, ale bardzo ważna interpelacja Pani Radnej Barbary Waluś – dotyczy możliwości wykonania 
nakładki asfaltowej na pozostałej części ulicy Kaliskiej na osiedlu Ks. Brzóski w roku 2018. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „możliwości wykonania nakładki asfaltowej na pozostałej części  

ul. Kaliskiej na Osiedlu Ks. Brzóski w roku 2018”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2017 rok: RM.0003.182.2017. 

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

„Ja również dziękuję.  

I bardzo proszę, ponieważ była to ostatnia interpelacja, jeżeli Pan Prezydent może się do którychś z nich 
odnieść, to bardzo proszę albo wysłać odpowiedź na piśmie; zna Pan wszystkie opcje. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

nim przejdę do poszczególnych odpowiedzi, dwie uwagi.  

Po pierwsze – chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest ponad 20 interpelacji, wszystkie otrzymałem… – 
przepraszam, może dwie były wcześniej złożone – dostałem 2 minuty przed sesją. Proszę Państwa,  
ja w zasadzie nie powinienem odpowiadać na żadną z tych interpelacji, tylko powiedzieć, że na piśmie 
dostaną Państwo [odpowiedź]; bo jeśli dostaje się w 2 minuty 20 różnych interpelacji, to trudno (…) 
rzetelnie odpowiedzieć. Więc albo Państwo naprawdę chcecie żebym odpowiadał na sesji w miarę 
dokładnie i odniósł się do poszczególnych spraw czy będziecie Państwo dalej tę stosować metodę,  
to wtedy w zasadzie na wiele tych spraw nie odpowiem. Wiele rzeczy wiem, ale mówiąc tutaj na sesji chcę 
odpowiedzialnie mówić (…), nie wszystkie szczegóły znam. To jest jedna rzecz. 
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A druga rzecz, że proszę Państwa my w mieście mamy jakiś budżet zatwierdzony, mamy jakieś programy  
w każdej dziedzinie i je realizujemy, a Państwo na każdej sesji – dzisiaj to jest taki typowy przykład, 
kolejny zresztą przykład, że ileśnaście, delikatnie mówiąc ulic, żeby tu nakładkę zrobić, tu chodnik zrobić. 
Proszę Państwa to mamy zostawić te planowe działania, które robimy, te inwestycje drogowe zostawić  
i wszystkie robić właśnie te – tu chodnik, tam sięgacz? Proszę Państwa, tak nie można pracować przecież. 
Każda sesja to jest kilkanaście, kilkadziesiąt spraw jakichś spraw naprawy ulicy. My to notujemy,  
ale proszę Państwa to nie można tak pracować przecież; jeszcze u mnie w dzielnicy jest jakaś tam ulica 
gdzie ma dziury albo nie ma nakładki. To trzeba zgłosić w odpowiednim trybie i te sprawy będą 
rozpatrywane i są rozpatrywane, ale Miejski Zarząd Dróg ma jakiś program, ma analizy i nie może (…) 
tylko na każdej sesji dziesiątki praktycznie nowych jakichś spraw, które wchodzą. I co Państwo chcą 
dzisiaj? Że (…) inny budżet mamy od jutra czy od pojutrza, czy od 1 stycznia? 1 stycznia będzie inny 
budżet, to Państwo już mają projekt i trzeba powiedzieć sobie, że trzeba to i to wyrzucić z tego budżetu  
i to, i to włożyć. I tylko tak możemy rozmawiać.  

Odnośnie poszczególnych spraw, na które mogę odpowiedzieć.  

Sprawa Oxfordu. 

Panie Przewodniczący, sprawa Oxfordu to widać, że się wszyscy podpinają pod tą sprawę. To wyszła 
sprawa oddolna. Znam tą sprawę osobiście bardzo dokładnie i myślę, że tryb, który został przyjęty jest 
trybem właściwym. Po prostu, jeśli Oxford u siebie zrobił, wśród mieszkańców, ankietę w tej chwili,  
z kim chcą współpracować, to my nie możemy występować, że my chcemy, bo my chcemy 
współpracować. Wyszła inicjatywa, bo wyszła inicjatywa przecież, i o tym wszyscy w Oxfordzie wiedzą  
i dlatego myślę, że ponaglanie nas w tej chwili nic nie daje, bo naprawdę inicjatywa wyszła, wiemy skąd 
wyszła, bo sam przy tym brałem jakiś udział można powiedzieć. I dlatego prosiłbym, żeby się nie podpinać 
pod sprawę, nie przyspieszać i żebyśmy się zachowywali przede wszystkim elegancko w stosunku  
do innych, a na przykład w stosunku do takiego Oxfordu szczególnie trzeba się zachować właściwie.  
I odpowiedź, którą Pan Przewodniczący dostał to jest właściwa, bo musimy teraz poczekać na wynik 
referendum, które jest w tej chwili, władze Oxfordu (…) ogłosiły.  

Program rozwoju mieszkalnictwa. 

Chcę powiedzieć tak, że oczywiście odpowiedź będzie na piśmie. Ja myślałem, że o mieszkania chodzi,  
a to o programy chodzi, o papiery raczej, bo widzę, że sprawozdania, protokoły chce Pan Przewodniczący 
mieć. Nie wiem, będziemy szukać. Nie wiem, czy mamy czy nie, będziemy szukać. Natomiast chodzi  
o to, że myślę, że z mieszkaniami – bo tu się borykamy – ja myślę, że tak jak wszędzie, są jakieś 

problemy,  
bo nigdzie w żadnym mieście chyba na świecie nie ma tak, że wszyscy mają, otrzymują mieszkania. 
Natomiast myślę, że co roku oddajemy ileś mieszkań komunalnych, a oprócz tego ile pustostanów  
– co roku (…) koło 200 co roku, a ponad 200 nawet oddajemy – i teraz ta potężna inwestycja, którą 
rozpoczęliśmy, jeśli chodzi o mieszkania komunalne w rejonie ulicy Wapiennej, ja myślę, że w jakiś sposób 
spowoduje realizacja tej inwestycji, że ten problemem, który jest oczywiście, ale on nie jest jakiś  
w naszym mieście taki duży jak w innych miastach. Uważam, że u nas nie ma dramatu żadnego w tym 
zakresie.  

Pan Radny Matyja. 

Naprawa Altanowej.  

Wejdzie do spisu. Nie odpowiem nic w tej chwili. 

Światła na skrzyżowaniu Kolista-Kowalska. 

Jest projekt robiony, znana sprawa jest MZD. Jest projekt robiony. 

Natomiast trzecia sprawa to muszę powiedzieć, że jest Pan autorem nowatorskiego podejścia do sprawy.  
To znaczy, że jeśli w Budżecie Obywatelskim jakaś  sprawa nie przejdzie, bo obywatele nie chcą,  
to do budżetu miasta to włożyć powiedzmy. No to mamy dalej idący wniosek, żeby wszystkie sprawy, 
które nie przeszły, mieszkańcy nie zagłosowali, żeby do budżetu dać – wszystkie dać i gremialnie;  
bo dlaczego mamy jedne dzielnice tylko dać, projekty które nie przeszły? Znaczy mieszkańcy nie chcieli, 
ale (…) mimo wszystko my wiemy lepiej od mieszkańców, co oni chcą i damy. Myślę, że tak nie będziemy 
robić po prostu i na pewno do budżetu normalnego nie damy takich rzeczy, bo jak mieszkańcy  
nie zagłosowali, to znaczy, że nie jest to pierwsza kolejność na pewno ważności dla tej dzielnicy.  
Na pewno takich rzeczy nie będziemy robić, że to, co nie przeszło w obywatelskim budżecie, to będziemy 
do budżetu miasta dawać – mówię o generaliach oczywiście; bo są pojedyncze sprawy, które jak  
są potrzebne i słuszne to na pewno pochylimy się nad nimi. 
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Przebudowa ulicy Zwardońskiej.  

To do tego spisu ulic, o których mówiłem. 

Natomiast Festiwal Piosenki Bajkowej. 

Myśmy rozmawiali już na ten temat. Pomoc na pewno tak, natomiast nie chciałbym, żeby od miasta żądać 
żebyśmy kolejny festiwal, bo i tak mamy tych festiwali – żadne miasto w Polsce nie ma tylu poważnych 
festiwali. I być może Festiwal Piosenki Bajkowej też byłby sympatyczny, ale jak powiedziałem, miasto 
może pomóc, natomiast na pewno na dzisiaj nie weźmie się za organizację, bo mówię, mamy bardzo dużo 
[festiwali] a przede wszystkim środki są [potrzebne]; bo to przecież nie bujajmy się, to chodzi o pieniądze, 
reszta jest drugorzędną sprawą. Pomoc tak. 

Progi zwalniające – Pani Radna Gorgoń-Komor – na ulicy Rolnej. 

Odpowiemy, nie umiem odpowiedzieć dzisiaj. Natomiast odpowiem osobiście, nie jestem zwolennikiem 
progów zwalniających, bo to niszczy się samochody po prostu. Niszczy się samochody. Niedużo to daje – 
bo samochód wyhamuje. Samochody się niszczą. To nic nie daje moim zdaniem, ale ta sprawa konkretna 
będzie oczywiście rozpatrzona. 

Ulica Borkowska – Pan Radny Markowski – chodnik. Do tego spisu ulic daję tutaj.  

Stacje wypożyczalni rowerów. 

Były analizy robione i ten przetarg, który jest w tej chwili ogłoszony, jest na dwa razy więcej stacji  
(bo było 12), na 24 stacje jest ogłoszony powiedzmy i zobaczymy jaki będzie wynik tego przetargu. 

Sprawa ulicy Orchidei, przejęcia terenów. 

Też nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, nie znam sprawy w ogóle. 

Pan Radny Rodak. 

Schody przy ulicy Sikornik. 

Oczywiście dajemy do tego spisu. Do rozpatrzenia sprawa na pewno jest, na pewno istotna (…). Patrząc, 
tam jest jednak boisko i (…) myślę, że to jest sprawa dość istotna. 

Natomiast dwie następne sprawy, czyli budowa strzelnic i kolumny (…) 100-lecia niepodległości.  

Więc budowa strzelnicy – nie wiem, rozpatrzymy, czy (…) zapotrzebowanie społeczne jest. Bo to, że MON 
ogłasza to bardzo dobrze, natomiast to nie znaczy, że (…) – Pan jest dzisiaj pracownikiem MON-u – to nie 
znaczy, że wszystkie akcje MON-u musimy w mieście realizować po prostu. Tak że myślę, że tutaj trzeba 
będzie rozpatrzyć sprawę (…). Być może strzelnica by się przydała. Trzeba rozpatrzyć przede wszystkim 
sprawę miejsca, bo nie chciałbym żeby przyrównywać sprawę strzelnic do Orlika, bo Orlik ma jednak 
ograniczoną powierzchnię bardzo jasno. To jest kwestia powierzchni boiska czy bieżni, natomiast strzelnica  
ma niestety uwarunkowania bardzo poważne, jeśli chodzi o odległości. Wiemy jak to było przy strzelnicy 
wojskowej, która była budowana, wiemy ile problemów musieliśmy pokonać żeby ta strzelnica (…) 
profesjonalna była zbudowana. To jest do rozpatrzenia sprawa na pewno. 

Natomiast sprawa budowy pomnika.  

Nie wiem, czy jest czas na budowę pomników dzisiaj. Mamy taki projekt pomnika – tutaj leży obok  
od wielu lat – Świętego Mikołaja i też nie realizujemy, bo uważamy, że są potrzeby mimo wszystko 
ważniejsze w mieście niż budowy pomników dzisiaj. Natomiast jak Pan sam powiedział, nie znam sprawy, 
nie wiem czy ktoś z nas tutaj zna sprawę. Jeśli MON pokaże, jakie to mają być te kolumny, co to jest,  
to rozpatrzymy wtedy na pewno.  

Pan Radny Łoś – danina publiczna, ostatnie pięć lat. 

Więc znowu Panie Radny z pięciu lat będziemy z archiwum wyciągać dane; naprawdę można nam dawać 
takie zadania powiedzmy. I ja myślałem, że my się patrzymy w przyszłość, staram się patrzyć, a przeszłość 
historykom zostawiamy. A Pan chce żebyśmy wzięli z pięciu lat, dali dane, które to… – nie wiem, 
zobaczymy, czy mamy te dane. Jak mamy bez archiwum, to damy, jak nie mamy ich, to nie przekażemy 
po prostu.  

Pan Radny Szafarczyk. 

Ja chcę powiedzieć, że ja nie wiem, jakiego słowa użyć żeby było właściwe. Delikatnie mówiąc  
nie zgadzam się i nie wolno takich używać sformułowań jak Pan użył, że «Hałcnów jest zaniedbany».  
Bo ja udowodnię Panu, że nakłady, które poszły na dzielnicę Hałcnów są – z tego co pamiętam – 
największe w ostatnim 15-leciu z wszystkich dzielnic miasta Bielska-Białej. Największe nakłady w dzielnicy 
Hałcnów są. I proszę nie mówić, że Hałcnów jest zaniedbany, bo to jest delikatnie mówiąc nieeleganckie 
powiedzmy. Bo poszły takie nakłady i wymieńmy te nakłady, bo mamy je bardzo dokładnie dla każdej  
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dzielnicy wyspecyfikowane. I mówienie, że Hałcnów jest zaniedbany to nie do przyjęcia takie 
sformułowanie. I bardzo bym prosił, żeby nie używać takich sformułowań, chyba że chcemy dane jakieś. 
My te dane mamy, jakie nakłady poszły. Bo mamy na dzisiaj 30 dzielnic i (…) największe nakłady poszły 
właśnie na Hałcnów. I proszę naprawdę ważyć słowa moim zdaniem w pewnym momencie, bo to, że wiele 
rzeczy jeszcze trzeba w Hałcnowie zrobić to jest jedna sprawa, ale inne dzielnice też są w mieście  
i my musimy dbać o zrównoważony rozwój miasta. 

Pani Radna Nalepa – organizacja ruchu Złote Łany.  

(…) Oczywiście będzie to do rozważenia przez odpowiednie służby. 

Natomiast przegląd przejść dla pieszych. 

Ja myślę, że nie wiem, czy Pani nie zauważyła, że bardzo wiele przejść dla pieszych zostało doświetlonych, 
zgodnie z tym, co tutaj na sesji było mówione, że bardzo wiele przejść w tej chwili jest znakomicie 
doświetlonych. Proszę sprawdzić, bo widzę, że chyba po tym mieście nie chodzicie i nie jeździcie –  
nie wszyscy Państwo. Naprawdę jest wiele przejść zrobionych, być może jeszcze nie wszystkie, ale wiele 
przejść jest naprawdę zrobione, to, co rozmawialiśmy tutaj na sesji. 

Pani Radna Zarębska. 

Po kolei na te pytania, bo jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania. 

«Czy prawdą jest, że Prezydent lub organy podejmują działania zmierzające do przygotowania 
sprzedaży?»  

Tak, zgodnie realizujemy uchwałę Rady Miejskiej, która w tym zakresie jest i powiedzmy jest prawdą,  
że przygotowujemy THERMĘ do sprzedaży. Odbyło się niedawno spotkanie przedstawicieli TAURON-u  
z pracownikami, ze związkami zawodowymi THERMY. 

«Czy jest podpisany list intencyjny dotyczący prawa pierwokupu?»  

Jest, (…) TAURON napisał pismo, mówiłem o tym, informowałem na sesji też już, że jest zainteresowany.  
I zgodnie z umową (…) – umowa i statut, który jest w THERMIE – mają prawo pierwokupu i na pewno  
z tego prawa skorzystają. 

«Jakie korzyści zamierza uzyskać miasto ze sprzedaży swoich udziałów?»  

Po kolei. Pierwsza sprawa to środki, bardzo znaczące środki w gotówce, które w sposób znakomity 
pozwolą choćby nawet zrealizować wiele rzeczy, które były dzisiaj tutaj na sesji mówione, na które  
na pewno nie ma na dzisiaj pieniędzy. 

«Czy będą inne elementy umowy?» 

Tak jest, oczywiście. TAURON na dzisiaj deklaruje 50 000 000 zł na uciepłowienie tych elementów miasta, 
które (…) jeszcze w tej chwili nie są podłączone do ciepła. W tej chwili gotówki deklaruje 50 000 000  
– to jest wiadomość z ostatnich po prostu dni.  

«I czy są gwarancje zatrudnienia?»  

Tak, jest pakiet socjalny, 5-letni jest przewidziany; 5-letni pakiet socjalny gwarantujący pracę.  
Dla informacji powiem, że w TAURON-ie zarobki, średnie zarobki, są około 2000 wyższe niż w THERMIE.  
I myślę, że przede wszystkim pracownicy, ale również miasto na tym bardzo dużo skorzysta, bo to można 
powiedzieć  
– bo to przecież nie jest tajemnicą – że rząd 100 000 000 zł, bo to jest taka kwota, znaczy ponad 
100 000 000 złotych, to do budżetu miasta na inwestycje to nie zdarza się codziennie po prostu.  
(…) A ceny są i tak w THERMIE regulowane jak wiemy. Tak że tak jest, przygotowujemy się i chcemy  
to zrealizować, tą uchwałę Rady, która funkcjonuje. 

Nakładka asfaltowa – Pani Radna Waluś – ulica Kaliska. 

Do spisu dajemy ulic, który dzisiaj już mówiłem, to jest kolejna sprawa. 

Wszystko. Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Mamy cztery ad vocem.  

Jako pierwszy – Pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pan Roman 
Matyja. Bardzo proszę.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 listopada 2017 roku 

  Strona 11 z 84 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, 

chciałem się odnieść do odpowiedzi Pana na moją interpelację dotyczącą realizacji w ramach naszego 
budżetu dwóch projektów: „Urokliwa Kamienica oraz „Radosna dzielnica”. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

„Radosna dzielnica” zakłada utworzenie widowni plenerowej oraz przygotowanie przyjaznego  
i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i to jest instytucji kultury. Jak Pan wie, wszyscy wiemy, instytucja 
kultury bezpośrednio podlega nam i tak de facto jest to główne zadanie własne gminy. Tylko to, że przez 
kilka lat ta instytucja czeka na pewną realizację, powodowało, że zamiast prośby do wpisania jej  
do budżetu miasta, wpisała jako projekt Budżetu Obywatelskiego, tylko dlatego, że nie miała szansy 
realizacji tego w postaci budżetu. Jest wiele inwestycji, które nie zostają wpisane do realizacji budżetu  
– przykładem, proszę Pana, Panie Prezydencie, jest np. Szkoła 37...”. 

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

„Ad vocem to jedna minuta. Bardzo proszę Panie Radny.”. 

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

„Nie, nie, to tylko jeszcze powiem o szkole, Szkole nr 37 na osiedlu Karpackim.”. 

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

„Tylko niech posłucha Pan mojego apelu.”. 

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

„Ale jedno, mogę jeszcze jedno?”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Bardzo ważny temat i on dotyczy w ogóle polityki miasta i stosunku do Budżetu Obywatelskiego. 

Otóż Panie Prezydencie gdyby nie Budżet Obywatelski w Szkole nr 37 nie byłoby chyba z 80 czy  
z 90 okien.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„A czy wiatr by wiał?”. 

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

„Nie. Po prostu nie byłyby zrealizowane, bo nie byłoby pieniędzy.”. 

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

„To się kupy nie trzyma. Albo…”. 

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

„Ale jakby mi Pan nie przeszkadzał, naprawdę…”. 

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

„Przepraszam.”. 

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

„…Panie Przewodniczący skróciłbym to.”. 

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

„Słucham właśnie uważnie.”. 

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

„Otóż uwaga ogólna moja jest taka, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie: tylko w niektórych 
momentach zdesperowanie mieszkańców powoduje, żeby zrealizować pewną inwestycję – nie poprzez 

budżet – wprowadza się to do Budżetu Obywatelskiego; i to są właśnie takie przykłady. Uważam,  
że należy bardzo poważnie podejść do tego, żeby, jeżeli zadanie, które jest złożone w Budżecie 
Obywatelskim ma charakter zadania własnego gminy, powinna gmina przejąć te zadania i wpisać do 
każdego roku do budżetu – przez to Budżet Obywatelski stałby się obywatelski, nie jakby uzupełniał 
naszego budżetu, którym jest budżet miasta Bielska-Białej.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Pozwolę sobie, jako szef Zespołu Weryfikacyjnego, tutaj na zabranie głosu.  

To znaczy, według tego, co Pan powiedział, mamy nie kontynuować Budżetu Obywatelskiego?”. 

 
Radny Roman Matyja  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Bo tak to zrozumiałem i w zasadzie plebiscyt mieszkańców ogłaszać raz w roku i realizować ślepo  
to, co z tego wyjdzie. Ale okej, to tylko…”. 

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

„Mogę kontynuować. Panie Przewodniczący jedna uwaga. Oczywiście Budżet Obywatelski trzeba 
kontynuować, tylko zadania własne gminy powinna robić gmina, a natomiast w Budżecie Obywatelskim 
powinny być inwestycje czy jakiekolwiek inne zadania,…”. 

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

„Które nie są zadaniami własnymi.”. 

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

„…które nie są zadaniami własnymi gminy.”. 

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

„Ale to my takich nie możemy realizować.”. 

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

„Możemy realizować, jeżeli takie zadania realizujemy w postaci własnych zadań. Czyli jeżeli w budżecie 
naszym zmieszczą się inwestycje typu właśnie inwestycji w szkołach…”. 

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

„A jak się zmieszczą to w ogóle nie ma problemu z żadną inwestycją...”. 
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Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No właśnie, no właśnie. A jeżeli autorzy, inicjatorzy nie widzą możliwości żeby się zmieściły i piszą wiele 
petycji, te petycje nie uzyskują uwzględnienia w naszym budżecie – to, co mają robić? To korzystają 
właśnie  
z tego Budżetu Obywatelskiego.  

Tak, nawiasem mówiąc, Panie Prezydencie, Pan i ja o tym wiemy, że to niektóre służby poprosiły Panią 
Dyrektor, żeby to znalazło się w Budżecie Obywatelskim.”.  

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

„Tego to już nie wiem, to wie Pan i Pan Prezydent, tak jak Pan powiedział. 

Szanowni Państwo, żeby zakończyć ten wątek, który wywołałem, obecna uchwała dotycząca Budżetu 
Obywatelskiego, tak jak i poprzednie już, bo to chyba od dwóch edycji jest tam zapis, że wnioski, które  
nie przeszły weryfikację i te które przeszły w głosowaniu, są przesłane do Pana Prezydenta jako 
dodatkowa informacja przy tworzeniu budżetu. I już są takie przypadki, że te niektóre z tych rzeczy zostały 
zrealizowane. Tak że dzieje się to nie (…) w takim wymiarze jakby Pan by sobie życzył, ale w pełnym 
nigdy się nie będzie działo, bo nigdy nie zrobimy wszystkiego, wszystkich potrzeb nie realizujemy; byłby  
to stan nudny, bo nic by nie było do zrobienia, prawda? 

Bardzo proszę – kolejne ad vocem – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Panie Prezydencie w mojej interpelacji nigdzie nie wskazywałem na brak inwestowania w Hałcnowie, 
jedynie na to, że centrum jawi się mieszkańcom jako zaniedbane, a to nie to samo. W załączniku  
do interpelacji wskazałem na przykład na bardzo wysoką trawę rosnącą na chodnikach w samym centrum 
tej dzielnicy, na choćby na wycieki wody na chodnik i jezdnię, o czym już rok temu w grudniu 
informowałem, wielokrotnie przypominałem odpowiednim służbom i dopiero, kiedy teraz nastały 
przymrozki i nowa warstwa lodu się pojawiła, kolejna interwencja doprowadziła do tego, że roboty w tym 
temacie rozpoczęto i są w tej chwili kontynuowane. Natomiast być może utrafię akurat w te wskazania, 
czego nie robić a co robić. Na ulicy Sucharskiego powstało – i przyległych ulicach – powstało kilkanaście 
progów zwalniających, o które nikt nie wnioskował. I jak policzyłem (…), zrobiłem przedmiar tych progów  
i zużyto około 18 m³ masy bitumicznej. To akurat wystarczyłoby na remont chodnika na ulicy 
Sucharskiego, którego nawierzchnia bitumiczna pamięta lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku,  
i na wymianę nawierzchni na 30-metrowym odcinku ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk, o którą  
to wymianę prosimy co najmniej od 5 lat. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

I kolejne ad vocem – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 
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Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Panie Prezydencie, 

ja doceniam, że (…) wiele tych (…) miejsc oświetleniowych poprawiono, nawet dałam przykład ulicy 
Stojałowskiego, która naprawdę w tej chwili na tym odbudowanym odcinku wspaniale zdaje egzamin  
– to są bardzo jasne te przejścia dla pieszych – ale chodzi, że to nie jest tylko Stojałowskiego czy centrum 
miasta, ale nawet dalsze ulice centrum, już nie mówiąc o peryferiach. Jeżdżę po różnych okolicach, dużo  
po mieście i chodzę, i jeżdżę, tak że nam w tym wypadku duże rozeznanie. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękujemy za te wyjaśnienia. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś w trybie ad vocem. Jedna minuta.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Z udzielonej przez Pana Prezydenta odpowiedzi mogę wnioskować, że takie decyzje interpretacyjne  
w sprawie interpretacji przepisów, co do których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorców, 
daniny publiczne były wydawane. I tutaj Pan Prezydent przedstawił pewien problem związany z zebraniem 
tego, czy jest to gdzieś w archiwum, czy nie ma, natomiast warto tutaj przedstawić art. 10b tejże ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej, który mówi, że «organ administracji publicznej niezwłocznie 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach interpretacje, po usunięciu danych 
identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w interpretacji». Tak że jest to obowiązek 
organu przedstawiać na stronach internetowych te interpretacje. Ja dokonałem pewnego przeglądu, 
próbowałem ich znaleźć, również przeglądnąłem wszelkie zakładki, w których teoretycznie te interpretacje 
mogłyby być zamieszczone i nie znalazłem. Zatem ja również w swojej interpelacji pytam o wiele 
elementów, które powinny z urzędu być przedstawiane społeczeństwu, opinii publicznej, bowiem treść 
takich interpretacji ma dość istotne znaczenie w procesie praktyki gospodarczej, także dla innych 
przedsiębiorców. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Pan Prezydent zechce coś się odnieść czy…? 

Nie chętnie widzę, ale proszę.”. 

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

„Bardzo krótko. 

Pan Radny Matyja. 

Nie podzielam tego, co Pan mówi, bo Pan zrobił projekt na jedną dzielnicę i każdy ma prawo do swojej 
dzielnicy to samo powiedzieć, że nie przyszło w projekcie obywatelskim, więc proszę włożyć do budżetu. 
Każdy ma takie samo prawo z 30 dzielnic zrobić po prostu. Natomiast są sprawy, o których tu już 
Przewodniczący mówił, że są sprawy, które trzeba zrobić po prostu z różnych innych względów, ale proszę 
nie mówić, że jest dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Szkoła 37 zrobiona, bo to jest nieprawda po prostu. 
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To jest po prostu nieprawda, że remont Szkoły nr 37 dzięki Budżetowi Obywatelskiemu robiono, bo Budżet 
Obywatelski by raczej nie wystarczył na to żeby zrobić, więc proszę nie mieszać, bo to jest pomieszanie  
z poplątaniem po prostu.”. 

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

„Panie Prezydencie, ewidentnie Pan Pana Radnego uruchomił.”. 

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

„Przepraszam. Jest chyba wolność wypowiedzi każdego Radnego, to mojej też chyba.”. 

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

„Tak, tak.  

Nie, nie, ja przecież Panu nie odbieram głosu.”. 

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

„To dziękuję. To dziękuję.”. 

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

„Proszę bardzo. 

Pan Prezydent dokończy i Pan Radny (…).”. 

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

„Następna sprawa… – nie, bo ja nie będę się do wszystkich odnosił przecież.  

Bo Pani Radna Nalepa, przecież nie tylko Stojałowskiego, oczywiście inne rzeczy też będziemy robić. 
Natomiast, to tak troszeczkę do uzupełnienia – i tego, co Pani mówi, i to, co inna Pani jeszcze, [do] Radnej 
Zarębskiej. Jednym z elementów rozmów z TAURONEM (…) – będzie to ustalone – (…) znacząca poprawa 
jakości oświetlenia w mieście; też jest jednym z tych elementów umowy z TAURONEM. Bo moim zdaniem 
należy zweryfikować jakość oświetlenia w mieście – ja jestem elektrykiem w sam raz, to się na tym znam.  

I rozmawiamy z TAURONEM od dłuższego czasu, że trzeba jakość oświetlenia w mieście po prostu zmienić.  
To tak gwoli wyjaśnienia. 

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

„Dziękuję. 

Tutaj mowa ciała Pana Przewodniczącego Matyi… Bardzo proszę bez zbędnych przerw, proszę ad vocem, 
mimo że już to jest drugie.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

proszę sięgnąć sobie do archiwum, potem będzie Pan mógł wiedzieć, czy mówię nieprawdę. Ja z głowy 
mówię: w 2015 roku Szkoła nr 37 około 60 paru okien. Wymiana w ’16 też koło 60 paru okien.  
W ’17 „Bezpieczna szkoła”, czyli w tym roku powinno być – nie wiem, czy już jest wykonywane – teren 

wokół szkoły. A w ‘18 roku wykonanie remontu łazienek, ponieważ od iluś lat inwestycji tych nie dokonano 
(…) – 16 łazienek w szkole. Czwarty rok z kolei Szkoła nr 37 ma Budżet Obywatelski.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

Punkt trzeci dzisiejszego porządku obrad uważam za wyczerpany.”. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Podobnie jest z punktem 4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości – również uważam  
za wyczerpany ze względu na brak tych osób.”. 

 
Ad 5 
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 
2016/2017 

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

„Przechodzimy do punktu numer 5, to jest sprawozdanie Nr 7: Przyjęcie informacji o realizacji zadań 
oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2016/2017. 

Widzę, że gotowy do przedstawienia skrótowego tej sprawy jest Pan Dyrektor Kaps. Bardzo proszę.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

jak co roku przedstawiamy Państwu informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych miasta  
za poprzedni rok szkolny – w tym przypadku rok szkolny 2016/17 – w takim porządku jak bywało  
to wcześniej.  

Ta informacja jest przygotowana po raz dziewiąty. W 19 rozdziałach wszystkie informacje zawierające taką 
syntezę informacji na temat oświaty – od informacji statystycznych po informacje dotyczące: realizacji 
zadań inwestycyjnych różnych programów, które są na terenie szkół realizowane, także we współpracy  
z jednostkami organizacyjnymi miasta i z różnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego, funkcjonowanie samej 
oświaty, wyniki egzaminów zewnętrznych, informacje o typach i funkcjonowaniu szkół niepublicznych,  
a także pozostałe informacje dotyczące np. udziału naszych uczniów w olimpiadach, udziałach  
w programach pozyskiwania środków zewnętrznych, w wypoczynku, w takim syntetycznym udziale.  
Tak że Państwo mogli mieć wgląd, jak to wygląda z punktu widzenia realizacji zadań oświatowych,  

nie tylko przez same szkoły, ale wszystkie podmioty, które na rzecz oświaty w Bielsku działają.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Dodam, że obradowała nad tym sprawozdaniem Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – i przyjęła  
to sprawozdanie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawowanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2017 roku według stanu na 
dzień 30 września 2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, druk 76 – jest to kolejne sprawozdanie Nr 76 właśnie.  
Jest to sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale br., 
według stanu na dzień 30 września. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pani Naczelnik.”. 
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Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata Okruta 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

jak po zakończeniu każdego kwartału przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności Prezydenta  
za kwartał III według stanu na dzień 30 września. 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wydał 293 zarządzenia, w tym 262 jako organ, 31 jako 
kierownik jednostki. Wśród tych zarządzeń 122 zarządzenia dotyczyły gospodarowania mieniem,  
13 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta i 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta. 

W tym okresie Prezydent rozpatrzył 110 wniosków i opinii Komisji Rady oraz 32 interpelacje.  

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta odbył 3 spotkania konsultacyjne ze swoimi Zastępcami, 
Skarbnikiem Miasta, Sekretarzem Miasta przy udziale Naczelników, Kierowników jednostek. Tematyka 
dotyczyła spraw gospodarki nieruchomościami, budżetu miasta, realizacji inwestycji.  

W okresie III kwartału w imieniu Prezydenta wydanych zostało 19 273 decyzji administracyjnych i 1691 
postanowień. W formie pisemnej wpłynęły do Prezydenta Miasta 3 skargi, z tego 2 skargi uznano  
za bezzasadne, 1 skarga została uznana za częściowo zasadną. 

W III kwartale Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej przeprowadził 5 kontroli, z tego 2 kontrole 
kompleksowe, 1 problemową oraz 2 kontrole doraźne. W tym samym okresie w Urzędzie Miejskim oraz 
miejskich jednostkach przeprowadzonych zostało 7 kontroli przez jednostki zewnętrzne: 3 kontrole przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotyczące realizacji projektów współfinansowanych  
ze środków unijnych, kontrola wojewody dotycząca prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych dotycząca prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
Ministerstwa Finansów – kontrola w zakresie realizacji zadań instytucji pośredniczącej RIT Subregionu 
Południowego, kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie lokalnych form ochrony przyrody. 

W III kwartale wpłynęło do Prezydenta w formie pisemnej 48 wniosków o udzielenie informacji publicznej  
– wszystkie zostały rozpatrzone w przewidywanym w ustawie terminie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Nad tym sprawozdaniem obradowały następujące Komisje: Komisja Edukacji i Kultury, Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Samorządności, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa, i oczywiście Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wszystkie te Komisje 
sprawozdanie przyjęły.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”.  
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Ad 7 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  
od początku roku do dnia 30 września 2017 roku 

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

„Przechodzimy do punktu 7 – kolejne sprawozdanie, nr 77, z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej 
przez Pana Prezydenta od początku roku do dnia 30 września. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

to jest informacja dotycząca wykonania za trzy kwartały tego roku. I jeśli chodzi o dochody ogółem zostały 
wykonane 73,2%, z tym że dochody bieżące są 81,9, czyli można powiedzieć w wysokości wyższej niż 
wynika  
z upływu czasu. Natomiast wykonanie ogółem dochodów zaniżają dochody majątkowe, a w tym głównie 
środki unijne, które mamy wprowadzone do budżetu na te duże inwestycje, natomiast z uwagi na brak 
realizacji tych inwestycji tych środków nie otrzymaliśmy.  

W zakresie dochodów nie ma większego zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie; może (…) jakieś pojedyncze 
pozycje, które nie będą wykonane w stu procentach. Natomiast w chwili obecnej nie wynika z realizacji 
budżetu żeby na koniec roku było jakieś zagrożenie poważne dotyczące dochodów. 

Jeśli chodzi o wydatki z kolei, są one ogólnie wykonane 58,7%, w tym bieżące 73,4, czyli można 
powiedzieć  
w stosunku do upływu czasu właściwie zgodnie z planem. Natomiast jest niskie wykonanie wydatków 
majątkowych i ta sama przyczyna, jeśli chodzi o dochody – dotyczy to głównie tych zadań, które  
są realizowane z udziałem środków unijnych; z uwagi na brak realizacji tych zadań jest niskie wykonanie 
tych wydatków. 

Na zakończenie (...) trzeciego kwartału nadwyżka wynosi 118,9 mln, w tym nadwyżka operacyjna  
to 128i prawie 0,3. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad tym sprawozdaniem obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przyjmując je. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie.”.  
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Ad 8 
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 8, Druk Nr 724 – II wersja, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała dotyczy zwiększenia, zmniejszenia budżetu na ten rok. Jeśli chodzi o drugą wersję,  
ona od pierwszej wersji różni się począwszy od Załącznika Nr 6. Czyli nie ma zmiany, jeśli chodzi  
o poszczególne zmiany w budżecie, (…) natomiast związane są z ZGM-em, czyli ze zmianami dotacji dla 
ZGM-u i dotyczą jednego zadania unijnego, projektu unijnego, dlatego też w samych zmianach budżetu 
nie ma zmian. 

I tak, jeżeli chodzi o zmiany budżetu, tutaj wprowadzamy do budżetu środki z Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Są to środki, które otrzymuje nasz zakład budżetowy w związku z realizacją usług  
na rzecz innych gmin ościennych i w związku z tym wyższe środki proponuje się wprowadzić i przeznaczyć 
na dotacje dla tego Zakładu. 

Kolejna zmiana dotyczy Straży Miejskiej. Tu są wyższe środki, w sumie 18 700 zł z różnych tytułów 
uzyskane, z przeznaczeniem dla tej jednostki. 

To samo dotyczy działu 801, gdzie szkoły i placówki oświatowe z różnych tytułów uzyskały wpływy  
na poziomie 65 640,72 zł. Główne to są wpływy z odszkodowań, z usług i proponuje się oczywiście  
te dochody przeznaczyć dla placówek i szkół, które je uzyskały.  

To samo dotyczy działu 852 „Pomocy społecznej”. Tu są z kolei wyższe wpływy domów pomocy społecznej 
dla przewlekle chorych, dla osób starszych, dla hospicjum czy Podkowa. I również większe wpływy  
z różnych tytułów uzyskane przez te placówki, w tym z darowizny, proponuje się przeznaczyć na wydatki 
tych jednostek. Jedno zwiększenie tutaj dotyczy właśnie funduszu środków z Unii Europejskiej. To chodzi 
tutaj o Europejski Fundusz Społeczny na dofinansowanie projektu „Zintegrowana animacja społeczna  
w Bielsku-Białej”, które realizuje MOPS. I tu jest wprowadzenie tych środków do budżetu i do tych 
poszczególnych załączników następnych. 

Z kolei środki proponuje się wprowadzić do budżetu w dziale 853. Są to środki na podstawie pisma 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koszty nagród i nagród specjalnych, i składek  
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 110 600 zł.  

Z kolei w dziale „Rodzina” zwiększamy dochody i wydatki o 181 239 zł. I tutaj są dochody MOPS-u,  
są to nienależnie pobrane świadczenia, które będą podlegały zwrotowi do wojewody. Natomiast Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ma z kolei dochody z tytułu różnych darowizn od różnych 
podmiotów, z przeznaczeniem dla tej placówki. 

I kolejne zwiększenie również dotyczy środków z kolei z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń asystentów rodziny. 

Teraz jest kolejne zwiększenie, z kolei dochodów i wydatków, w związku z koniecznością uzupełnienia 

środków dla „Oświaty” i wobec tego proponuje się zwiększyć dochody w sumie o 12 123 400 zł, w tym 
największe kwoty dotyczą wpływów uzyskanych ze zwrotu VAT-u (dotyczy to zakupu autobusów, to jest 
ponad 6,5 mln), większe wpływy z „Gospodarki mieszkaniowej” z różnych tytułów (za trwały zarząd,  
m.in. użytkowanie wieczyste czy też przekształcenie użytkowania wieczystego) – 620 000 i dochody 
podatkowe, w tym z podatku od nieruchomości, opłaty komunikacyjnej czy też podatku od środków 
transportowych – 4 930 000. I te dochody proponuje się przeznaczyć m.in. na wydatki,  
czyli na uzupełnienie środków dla „Oświaty” w dwóch działach 801, 854 – 13 315 000, w tym 215 000  
na jeszcze inne, nie tylko na bieżące wydatki, ale również na niezbędne zakupy, (…) zabezpieczenie 
środków na dotacje dla Pogotowia Ratunkowego – na dotacje dla tej jednostki, na „Pomoc społeczną” – 
dodatki mieszkaniowe i dla „Rodziny” poddział „Rodzina” – chodzi tu o częściowe pokrycie kosztów 
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utrzymania osób przebywających w rodzinach zastępczych, wychowanków, jak również dalsza nauka dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin z rodzin zastępczych. Te wydatki, ponieważ one są większe  
niż zwiększone dochody, 1 000 592 proponuje się pokryć z kolei z oszczędności z różnych działów  
– jest to opisane w punkcie 12 – w tym z działalności usługowej, z „Wymiaru sprawiedliwości”, czyli  
to są drobne oszczędności z obsługi długu publicznego czy też ze środków z „Kultury fizycznej”  
z oszczędności wydatków w BBOSiR. 

Oprócz tego, [na] sfinansowanie tych wydatków proponuje się jeszcze przeznaczyć pozostałą kwotę  
z tytułu wolnych środków, tj. 89 128,64 zł i już będą wszystkie te środki rozdysponowane. 

Z kolei zmniejszenie dotyczy działu 801 – to są również wnioski szkół i placówek. W związku z mniejszymi 
niż planowano wpływami proponuje się zmniejszyć te dochody i zmniejszyć wydatki. Ta sama sytuacja jest 
związana z kolei z działem 853, gdzie z kolei Teatr Grodzki zrezygnował z projektu i wobec tego te środki 
proponuje się zmniejszyć, dochody i wydatki z tym związane. 

Również w „Edukacyjnej opiece wychowawczej” jest zmniejszenie dochodów i wydatków w związku  
z mniejszymi wpływami.  

I teraz Załącznik Nr 6, gdzie oprócz dotychczasowej (…) pozycji gdzie zostało wprowadzone to zadanie 
dotyczące „Zintegrowanej animacji społecznej”, którą będzie realizował MOPS, w pierwszej wersji nie były 
zmiany dotyczącej kwoty 14 465 zł w programie „Rozbudowa drogi DW 942” – tutaj chodzi o oszczędności 
związane z promocją projektu. 

I pozostałe załączniki – czyli te, które już są od 7 – dotyczą zmiany w MZK, czyli to, co było w pierwszej 
wersji, wprowadzenie do odpowiednich załączników kwoty 13 000, i zmiany związane z wnioskiem ZGM-u 
z uwagi, że jest możliwość zrealizowania jeszcze pewnych działań w zakresie wydatków bieżących, czyli 
remontu pustostanów, a nie ma możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego. W sumie 450 000 
przenoszone jest zarówno z tego zadania środków własnych, jak i środków z dotacji celowej  
i to są odpowiednie zmiany.  

Oprócz tego jest jeszcze zmiana przychodów i rozchodów – (…) związane jest [to] tylko z dochodami  
i wydatkami budżetu, w związku z tym, że po oddaniu pierwszej wersji uchwały Pan Prezydent podjął 
jeszcze zarządzanie w związku z otrzymanymi dotacjami od wojewody i koniecznie było zmniejszenie 
zmiany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków, które nie miały wpływu na pozostałe oczywiście punkty  
w tym Załączniku Nr 9.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Nad tą wersja uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydając opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwałę Rada podjęła jednogłośnie.”.  
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu numer 9, Druk 725, również druga wersja, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 

Bardzo proszę ponownie Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa, 

jeśli chodzi o tą uchwałę, w zakresie dowodów nie było zmian. To są drobne zmiany związane z wnioskami 
„Oświaty” na przeniesienie planu dochodów do odpowiednich klasyfikacji, z uwagi na dostosowanie tego 
planu do przewidywanych wpływów. 

W zakresie wydatków punkt 1 nie ulega zmianie. To są oszczędności, które pozostały po przetargach,  
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji 
drogowych. 

Obecny punkt 2 – tego nie było w pierwszej wersji – tutaj dotyczy właśnie tej dotacji dla ZGM-u,  
czyli przeniesienie dotacji celowej na dotację przedmiotową. 

Punkt 3 obecny był w pierwszej wersji – to jest przeniesienie środków właśnie na wykonanie dokumentacji 
projektu realizacji 12 stacji (…) wypożyczalni rowerów miejskich w Bielsku-Białej. 

Kolejny punkt 4 – tu jest zmiana związana z tym, że otrzymaliśmy pierwszą ratę pożyczki  
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i część z tej kwoty, którą otrzymaliśmy  
w formie pożyczki, a to są środki własne, można przesunąć na Zespół, na wykonanie modernizacji 
wewnętrznej instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

Kolejne przeniesienie również było pierwszej wersji. Są to środki Rady Osiedla (…), z Rady Osiedla Wojska 
Polskiego, zgodnie z wnioskami tej Rady. 

Punkt obecny 6 – nie było w pierwszej wersji. Tu (…) po prostu konieczne znalezienie było środków na (…) 
dotacje dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego – w sumie 515 000 z różnych dochodów,  
z działów gdzie powstały pewne oszczędności i można przeznaczyć na inne cele, jak również dla Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na 30 000 na ewentualne zwroty gminom za pacjentów, które  
w tym roku nie były wykorzystane środki, także na remonty dla szpitala bielskiego Centrum Onkologii 
Szpitala Miejskiego. 

Kolejne oszczędności to wynikają z „Pomocy społecznej” i też jest wniosek o przesunięcie tych środków  
na wypłatę dodatków do „Świadczeń rodzinnych” realizowanych w ramach miejskiego programu „Rodzina 
Plus”.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną na temat tej wersji 
uchwały. 

Nie widzę głosów sprawie, przystępujemy do głosowania. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.”.  

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

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 726 – Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę, jeszcze raz Pani Skarbnik.”. 

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

„Proszę Państwa, Wieloletnia prognoza finansowa.  

To w tej uchwale są w zasadzie skutki zmian wcześniejszych uchwał, czyli zwiększenia zmian budżetu bądź 
przeniesienia. Chodzi tutaj o przeniesienie środków, m.in. Miejskiego Zarządu Dróg na (…) inne zadania, 
czyli te, które były w Wieloletniej prognozie finansowej, jak również tutaj (…) jeszcze wprowadzenie,  
w tych pozycjach ostatnich 18 do 21, zadań które w tym roku nie zostały zrealizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. A także chciałam tylko zwrócić uwagę, prosić Państwa o korektę, o poprawkę w pozycji 
12 tego uzasadnienia, na stronie 78, na samym dole jest wpisane «zmniejsza się limit wydatków  
w 2018 roku», powinno być w 2017 roku. Tak że bardzo proszę o korektę tego zapisu.”. 

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

„Czyli traktujemy to jako autopoprawkę.”. 

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

„Tak. Bardzo przepraszam, omyłka była. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Szanowni Radni, głosujemy z tą poprawką zgłoszoną przez Panią Sekretarz – (…) przepraszam – przez 
Panią Skarbnik, ale wszystko możliwe. I uchwała miała opinię pozytywną na Komisji Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego.   

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 
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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.”. 

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 i 2018 rok 

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

„Przechodzimy do punktu 10a, Druk Nr 762, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017, 2018 rok. 

Bardzo proszę, jeszcze raz Pani Skarbnik.”.  

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

„Proszę Państwa,  

z uwagi na to, że jak Państwu już wiadomo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z uwagi  
na to, że miasto liczy powyżej 150 000 mieszkańców wynika z tego obowiązek badania sprawozdania 
finansowego.  
W związku z tym, że oszacowano wartość tego zamówienia poniżej 30 000 EUR (…), zgodnie  
z regulaminem i zarządzeniem Pana Prezydenta Miasta w sprawie tego postępowania, wszczęto procedurę 
postępowania i wystąpiono do 10 podmiotów o złożenie oferty; firm audytorskich (…). W wyniku tego  

1 firma odpowiedziała na złożone zapytanie i 1 firma, która nie została zaproszona. Z uwagi na to,  
że od tego roku w związku ze zmianą ustawy o biegłych rewidentach i ustawą o rachunkowości 
sprawozdanie musi obejmować co najmniej okres dwóch lat i być umowa zawarta w terminie 
umożliwiającym ewentualnie w badanej firmie udział w inwentaryzacji i po prostu (…) rozpatrując te dwie 
oferty z uwagi na pewne wątpliwości prawne co do udziału firmy, która nie została zaproszona do udziału 
w postępowaniu, były odpowiednie opinie prawne i w wyniku tego wybrano firmę, która złożyła ofertę  
z niższą ceną. Jest firma „Rekord-Wespra” Zespół ds. Weryfikacji Sprawozdań i Organizacji. I proponuje 
się, aby ta firma badała sprawozdanie za rok 2017, 2018, gdyż co najmniej na 2 lata musi być, a później 
może być ewentualnie przedłużona albo ewentualnie nowy wybór po 2 latach.  

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Przy dwóch głosach wstrzymujących uchwała została podjęta.”.  
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu  
w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 11, Druk Nr 722: Podjęcie uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji celowej Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej  
- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

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

„Szanowni Państwo,  

Bielskie Pogotowie Ratunkowe zwróciło się z prośbą o dofinansowanie przez miasto zakupu ambulansu 
sanitarnego dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego na terenie naszego miasta. 
Proponowana kwota dotacji to 150 000 zł, a zakup pozwoli na wymianę wyeksploatowanego ambulansu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. 

(…) Opinię wydawała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja Budżetu, Strategii  

i Rozwoju Gospodarczego – obydwie 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.”.  

 
Ad 11a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii  
-Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej 

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

„Przechodzimy do punktu 11a, Druk Nr 728, tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

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

Szanowni Państwo,   

Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji w wysokości 
575 000 zł, w tym na zakup systemu nadzoru okołoporodowego, co pozwoli na wczesne wykrywanie 
sytuacji zagrożenia życia płodu podczas porodu oraz na zakup modułu diagnostycznego tomosyntezy wraz 
z oprogramowaniem specjalistycznym do mammografii cyfrowego, co kolei umożliwi wykrywanie  
i diagnozowanie małych i klinicznie niebadanych zmian nowotworowych piersi. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Podobnie jak w poprzedniej uchwale obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta podjęła jednogłośnie.”.  

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r. 

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

„Przechodzimy do punktu 12, Druk 721, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne to rada powiatu ustala na swoim terenie rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych. W związku z tym przedkłada się taką propozycję w tym zakresie na 2018 rok  
i dodam, że pozytywną opinię wyraziła Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu ma opinię pozytywną na temat tej uchwały.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta podjęła jednogłośnie.”.  

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, Druk 723, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”.  

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Ireneusz Kiecak 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

zgodnie art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów gminy przygotowują wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem na okresy co najmniej pięcioletnie, stąd też prezentowany 
program na lata 2018-2022.  

Aktualnie zasób mieszkaniowy to jest 6642 lokale mieszkalne, zmniejszył się o około 5% w stosunku  
do aktualnego programu na lata 2013-2017. 76% zasobów to są zasoby wybudowane przed ‘45 rokiem,  
stąd też powoduje to duże koszty remontów substancji.  

Jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe, aktualnie na dzień 31 grudnia 2016 złożonych było 525 wniosków  
o przydział lokalu mieszkalnego, te potrzeby nie są zaspokojone, aczkolwiek miasto prowadzi teraz 
inwestycje czy rozpoczęło na ulicy Wapiennej, Solskiego budowę 6 budynków, które mają dać 211 lokali 
mieszkalnych, ma być to wykonane w ciągu 47 miesięcy. Aktualnie jest w toku postępowania przetargowe 
na wybór inwestora.  

Tak jak powiedziałem, duże są potrzeby remontowe. W programie zaplanowany jest przede wszystkim, 
położony jest nacisk na uciepłownienie budynków, poprzez przyłączenie ich do THERMY bądź tam, gdzie  
nie jest to możliwe wykonanie instalacji ogrzewania gazowego etażowego, jak również wykonywanie 
izolacji przeciwwilgociowych w budynkach, ponieważ z uwagi na ich wiek jest to najczęstszy problem.  

Jeśli chodzi o sprzedaży budynków bądź lokali mieszkalnych, rocznie planowanych jest sprzedaż około  

80 lokali mieszkalnych. W ramach programu szacuje się, że będzie sprzedanych 21 budynków.  

Jeśli chodzi o politykę czynszową, pozostaje ona bez zmian. W aktualnie obowiązującym programie 
wprowadzono tzw. ulgi dochodowe sięgające 60%. Sprawdziło się to, stąd jest to kontynuowane.  

Jeśli chodzi o źródła finansowania, głównym przychodem, jeśli chodzi o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
są przychody z lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. To oczywiście skutkuje też wydatkami  
na remont bądź inwestycje, które rokrocznie są szacowane na około 12 – 12 400 000.  

Tak jak powiedziałem główne cele w nadchodzącym czy w prezentowanym programie na lata 2018-2022  
to jest walka z niską emisją, poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych poprzez właśnie 
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wprowadzanie dodatkowych źródeł ogrzewania gazowego i likwidacja wilgoci już w istniejących lokalach, 
tam gdzie jest to najbardziej potrzebne.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – 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 podjęła.”.  

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 14, a tak naprawdę przechodzimy w tej chwili do 41 projektów uchwał 
dotyczących stwierdzenia przekształcenia szkół, co wynika z wprowadzonej reformy systemu oświaty.  

Proponuję Szanownej Radzie i Szanownym Kolegom, i Koleżanką Radnym – ponieważ one są tożsame  
co do powodu, dotyczą różnych szkół – aby przeprowadzić teraz w tym punkcie 14 dyskusję łączną,  
a po jej zakończeniu już głosować po kolei każdą z uchwał; ich jest 41, więc trochę to potrwa. Natomiast 
myślę, że jeżeli nie zauważę sprzeciwu, przyjmiemy takie rozwiązanie, że Pan Dyrektor przedstawi powód 
tych uchwal w jakichś grupach, a następnie będziemy głosować każdą z osobna, bo tego wymaga 
procedura. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

realizacja zapisów ustaw oświatowych wymaga w tej chwili stwierdzenia stanu faktycznego realizacji 
reformy systemu oświaty na 1 września 2017 roku. Waga tych uchwał polega na tym, że z dniem podjęcia 

przez Państwa tych uchwał stają się one aktami założycielskimi tych szkół, które podlegały reformie.  

Te uchwały podzielone są na cztery grupy, dotyczą najpierw przekształcenia szkół sześcioletnich 
podstawowych w ośmioletnie. Druga grupa dotyczy przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych  
w branżowe szkoły pierwszego stopnia. Następna grupa dotyczy szkół policealnych i wreszcie ostatnia 
grupa to są szkoły specjalne, które w tym samym trybie zostają przekształcone. 

Jeżeli chodzi o uchwały dotyczące szkół podstawowych, każda uchwała zawiera obwód szkoły  
ze wskazanymi ulicami. Jeśli chodzi o te uchwały dotyczące zmiany zasadniczych szkół zawodowych w 
szkoły branżowe, jest to zmiana charakteru kształcenia w tychże szkołach. Wreszcie przy szkołach 
policealnych jest tylko zmiana jakościowa, ponieważ w miejsce szkół ponadgimnazjalnych mamy 
wprowadzone szkoły ponadpodstawowe, więc w tym przypadku uchwały i nazwy szkół pozostają bez 
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zmian. W przypadku szkół branżowych dokonaliśmy także porządkowania numeracji tych szkół, w związku 
z tym w treści uchwał mogą Państwo spotkać informację, że poprzednio te szkoły nosiły inne numery. 
Wykorzystujemy sytuację, że zmiana dotyczy całej nazwy szkoły, a więc tutaj ta zmiana numeracji nie 
wywoła też innych skutków, tak jakby to było w przypadku porządkowania za każdym razem numeracji 
szkół z uwagi na różne historyczne zmiany systemu.  

I jeszcze raz bardzo Państwa proszę o to właśnie głosowanie pojedynczo, ponieważ każda z tych uchwał 
będzie od momentu podjęcia przez Państwa tej uchwały aktem założycielskim szkoły, czyli tą osnową 
funkcjonowania szkoły w dalszym ciągu. 

Tyle Panie Przewodniczący wprowadzenia.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Mam nadzieję, że dla wszystkich Radnych to przedstawienie i wprowadzenie jest jasne.  

Dodam, że wszystkie uchwały, do których zaraz przejdziemy, były opiniowane przez Komisję Edukacji  
i Kultury i wszystkie opinie są pozytywne. Mam też przed sobą oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Oświaty, że uchwały te nie podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. 

Zatem, ponieważ nie ma głosów w sprawie… 

Pan Dyrektor – bardzo proszę.”.  

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Jeszcze tylko jedno wyjaśnienie, ponieważ w pierwotnym brzmieniu wprowadziliśmy jedną uchwałę 
dotyczącą Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, niestety tracąc słowo «Medycznych» i stąd…”. 

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

„O którym punkcie mówimy?”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps  
Powiedział m.in., cyt.:  

„To jest punkt dotyczący Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, w porządku obrad…”. 

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

„To mam prośbę, jeżeli będziemy głosować, proszę zabrać głos.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps   
Powiedział m.in., cyt.:  

„To jest już wprowadzone jako II wersja, tylko gdyby ktoś z Państwa miał wcześniejszą informację,  
po prostu słowo «Medycznych» zostało wprowadzone do drugiej wersji, ponieważ przy przygotowaniu 
niestety umknęło nam to słowo. To jest tylko ta zmiana.”. 

 
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 listopada 2017 roku 

  Strona 31 z 84 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

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

„Punkt…”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps  
Powiedział m.in., cyt.:  

„W punkcie…”. 

 
Głos z sali sesyjnej 
Powiedział m.in., cyt.:  

„48.”. 

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

„Tak, już jest wersja druga, rozumiem. Czyli informuję, że w wypadku tego punktu będzie głosowana 
wersja druga. 

To Szanowni Państwo zaczynamy, chociaż sala nam pustoszeje – to są ważne sprawy, nie rozumiem 
dlaczego. (…) Jesteśmy w punkcie 14, Druk Nr 679. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  
im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 680. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do (…) [punktu] numer 16, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-
Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej 

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

„(…) Przechodzimy – Druk Nr 682, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego  
w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9  
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 683, podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-
Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 684, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20  
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk 685, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-
Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Tak, tak, to do protokołu Pani Radna Nalepa i Pan Radny Markowski też są za.  

I już się uzupełniło.”. 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu (…) [21], Druk Nr 687 (…) – 686, przepraszam, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk 687, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki  

w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 23, Druk 688: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej. 

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

(…) Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 24, Druk 689: uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 25, Druk 690: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową (…) nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 26, Druk Nr 691, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 27, Druk 692: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 28, Druk 693, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 29, Druk 694: uchwała w sprawie przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej. 

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 30 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 30, Druk 695: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii 
Krajowej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 31, Druk Nr…”. 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

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

„Nie przeszkadzam Państwu? To cieszę się. 

Jesteśmy w punkcie 31, Druk 696: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36  
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. 

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 32 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 32, Druk 697: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 33, Druk 698, tj. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych  

i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w Zespole Szkół 
Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22 w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 34, Druk 699: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu  
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w ośmioletnią Szkołę  
Podstawową nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 35, Druk 700: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego 
wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 
im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  
Szkoły Zawodowej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I 
Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 36, Druk Nr 701: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej. 

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.”. 
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Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 37, Druk Nr 702: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała 
Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych  
im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwałę podjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 38, Druk Nr 703: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej. 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4  
im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 39, Druk Nr 704, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-
Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej. 

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 40 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 40, Druk Nr 705: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 

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

Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.”. 

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-
Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 41, Druk 706: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca  
w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej  
w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 42, Druk 707: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych  
i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwałę podjęto jednogłośnie.”. 

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową 
Szkołę I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 43, Druk Nr 7087: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych  
i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych  
i Handlowych w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu 44, Druk Nr 709, tj. uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9  
w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. 

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

Informuję – czekając na Panią Radną Bleidowicz, która jest za, o jest – informuję, że uchwała została 
podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 45 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 45, Druk Nr 710: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii  
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 46 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą  
do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe 

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

„Przechodzimy do punktu 46, Druk Nr 711: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole 
Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  
w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przekazuję chwilowo prowadzenie – to wyczerpujące prowadzenie – Panu Wiceprzewodniczącemu 
Batyckiemu.2”. 

                                                           
2 Godzina 12.09. 
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Ad 47 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5  
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół  
im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  
- Prawo oświatowe 

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

„Przejmuję prowadzenie obrad od punktu numer 47, Druk Nr 712, tj. podjęcia uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima  
w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, o której 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 

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

Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 48 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6  
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej  
w Szkołę Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny 
Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo 
oświatowe 

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

„Przechodzimy do punktu numer 48, Druk Nr 713 – II wersja, tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących  
im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych  
i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy - Prawo oświatowe. 

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

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 49 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7  
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę  
Policealną nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej,  
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe 

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

„Przechodzimy do punktu numer 49, Druk Nr 714, tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 listopada 2017 roku 

  Strona 45 z 84 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 

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

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 50 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 50, Druk Nr 715, tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 w Bielsku-Białej. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 51 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 51, Druk Nr 716, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną 
nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta.”. 
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Ad 52 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2  
w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 52, Druk Nr 717, tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej. 

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

Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 53 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka  
i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11  
im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 53, Druk Nr 718, tj. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-
Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 
im. Janusza Korczaka i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Specjalną nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Bielsku-Białej. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 54 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących  
w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci 
Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 54, Druk Nr 719, tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny  
i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Punkt numer 55 został przy porządkowaniu obrad zdjęty z dzisiejszej sesji.”. 

  
Ad 56 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej  
w obrębie Stare Bielsko 

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

„Przechodzimy do punktu numer 56, tj. podjęcia uchwały (…) w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie 
ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko. Druk Nr 668. 

Proszę o przedstawienie projektu uchwały.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

ja tylko tytułem wstępu powiem, że dzisiaj będziemy uchwalali trzy plany miejscowe oraz jedną uchwałę, 
która uchyla przystąpienie do zmiany planu.  

Te dwa pierwsze plany są dość obszerne, dlatego poproszę o przedstawienie wszystkich szczegółów 
projektantów Biura Rozwoju Miasta.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

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

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

jest to kolejna wersja projektu planu dla tego rejonu miasta. Przypomnę, że poprzednia spotkała się  
ze sprzeciwem mieszkańców, a ten sprzeciw dotyczył głównie projektowanej drogi lokalnej łączącej osiedle 
Sarni Stok z ulicą Andersa.  

Prezentowany obecnie projekt obejmuje znacznie mniejszy obszar niż pierwotnie i w większości dotyczy 
terenów niezabudowanych. Jest to obszar położony od osiedla Sarni Stok w kierunku klasztoru Sióstr 
Redemptorystek i na północ od zasadniczej linii istniejącej zabudowy od strony ulicy Nad Potokiem.  
Taki  obszar wynika z przyjęcia założenia, że przede wszystkim dla tych terenów należy ustalić zasady 
ochrony krajobrazu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
zasady obsługi komunikacyjnej.  

Projekt planu zawiera ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
i wielorodzinną, zabudowę usługową oraz tereny zieleni. Obsługa komunikacyjna przewiduje przedłużenie 

ulicy Sarni Stok w kierunku zachodnim i połączenie śladem ulicy Pienińskiej z projektowaną drogą zbiorczą, 
uwzględnioną w obowiązującym planie miejscowym po północnej stronie wzgórza Trzy Lipki. Ponadto 
projektuje się układ ulic lokalnych i dojazdowych odpowiednio do planowanego zagospodarowania 
przyległych terenów. To jest krótki opis rozwiązań proponowanych w projekcie planu. Do tego projektu 
wpłynęły uwagi, które będziemy również kolejno prezentować, jeżeli nie ma pytań do samego projektu.”. 

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

„Nie widzę. W takim razie przy będziemy omawiać i przystępować do głosowania uwag, złożonych  
do projektu planu. Jednocześnie (…), kto będzie omawiał uwagi? Pani? Pan. Bardzo proszę.  

Jednocześnie chciałem tylko przypomnieć Radnym, że głosując każdą uwagę, głosujemy „za”, tylko wtedy 
gdy chcemy wbrew wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli przyjąć, 
natomiast głosujemy „przeciw”, gdy daną uwagę nie chcemy uwzględnić, czyli podzielić wcześniejsze 
stanowisko Prezydenta Miasta. 

Bardzo proszę Panie Dyrektorze o przedstawienie pierwszej uwagi.”. 

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

„Wniosła ją Wspólnota Mieszkaniowa „Nad Sarnim Stokiem” i jest to wniosek o ochronę środowiska, 
przyrody krajobrazu poprzez niewprowadzanie dodatkowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinne oraz 
niewprowadzanie sieci nowych dróg. Tutaj właściwie uzasadnieniem dla sposobu rozpatrzenia uwagi, czyli 
jej nieuwzględnienia są ustalenia studium uwarunkowań. Plan miejscowy ma być zgodny ze studium,  
a studium przewiduje w tym rejonie zabudowę mieszkaniową i usługową, tak jak to przedstawiamy  
w projekcie planu. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo.3 

Nie widzę głosów w sprawie, zatem przystępujemy do głosowania kwestii ewentualnego uwzględnienia lub 
nieuwzględnienia uwagi. Przypominam, że Radni głosują „za”, tylko wtedy gdy chcą wbrew 
wcześniejszemu stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić. 

 

                                                           
3 Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego – godzina 12.19. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 listopada 2017 roku 

  Strona 49 z 84 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że przedstawiona uwaga nie została uwzględniona przez Radę. 

Bardzo proszę o omówienie uwagi numer 2, wniesionej przez Mieszkańców Osiedla Sarni Stok, Bielsko-
Biała.”. 

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

„Mieszkańcy osiedla Sarni Stok wnieśli sprzeciw wobec planowanej ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL-1 o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m oraz dróg lokalnych KDL-2 i KDL-3. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia jest następujące. Droga KDL_1 stanowi połączenie z projektowaną 

drogą zbiorczą – to, o którym mówiłem – czyli do ulicy Pienińskiej i na północ wzgórza Trzy Lipki. 
Dodatkowe wyjaśnienie tej szerokości: istotne jest, że dla drogi lokalnej szerokość jezdni wynosi 
zasadniczo 6 m, natomiast pozostałe tereny w tych liniach rozgraniczających mogą być przeznaczone dla 
innych elementów związanych z drogą, takich w szczególności, jak chodniki, ciąg rowerowy zieleń czy 
mała architektura. Zwracam uwagę, że droga jest położona w krajobrazowo eksponowanym miejscu, więc 
założenie było takie, że to powinno być coś więcej niż tylko droga o minimalnych parametrach, właśnie 
wzbogacona o te dodatkowe elementy związane np. z rekreacją. 

Natomiast jak chodzi o drogi lokalne oznaczone numerami 2 i 3, one obsługują tereny zabudowy 
wielorodzinnej i usługowej, więc z racji tego, że obsługują tereny o takim przeznaczeniu powinny mieć 
parametry dróg lokalnych, a nie niższe. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada nie uwzględniła omawianej uwagi. 

Proszę o przedstawienie uwagi nr 3.”.  

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

 „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sarni Stok” wniosła uwagę po drugim wyłożeniu fragmentów planu  
do publicznego wglądu. To ponowne wyłożenie było związane z uwzględnieniem części uwag,  
a mianowicie w tym wypadku chodzi o obniżenie wysokości projektowanej zabudowy z 16 do 13 m.  
I do tej zmiany Spółdzielnia Sarni Stok wniosła uwagi, prosząc o przywrócenie tych 16 m maksymalnej 
wysokości. 

Tak jak mówiłem, te zmiany wynikały z częściowego uwzględnienia uwag, złożonych przez Stowarzyszenie 
Trzy Lipki oraz pewnych sugestii zawartych w uwagach Wspólnoty „Nad Sarnim Stokiem”, więc tutaj  
o takim rozwiązaniu decydowało osiągnięcie czy chęć osiągnięcia konsensusu społecznego. 

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 w całości nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

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

Przechodzimy do drugiej grupy uwag (…), czyli uwag w części, częściowo nieuwzględnionych przez Pana 
Prezydenta. 

Bardzo proszę o omówienie uwagi numer 1 z tej grupy.”. 

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

„Uwaga Wspólnoty Mieszkaniowej „Sarni Stok” dotyczy sprzeciwu również wobec planowanej ulicy lokalnej 
KDL_1, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m. A więc uzasadnienie do tej części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta jest identyczne jak przed chwilą mówiłem. Natomiast dodam, że uwzględniono 
część tej uwagi, a mianowicie wydzielono z terenu tej ulicy lokalnej fragment terenu pod ogródek przy 
bloku Wspólnoty, co również było poruszone w uwadze. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uwzględnieniem uwagi w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do uwagi numer 2 z tej grupy. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Uwaga Stowarzyszenia „Trzy Lipki” dotyczy zmniejszenia szerokości ulicy lokalnej KDL-1. Jest to również 
sprzeciw wobec przewidzianej w planie szerokości ulic Pienińskiej i Juhasów.  

Uzasadnienie dla drogi lokalnej KDL-1 identyczne jak poprzednio, natomiast przeanalizowano szerokość  
w liniach rozgraniczających ulicy Juhasów i Pienińskiej i uwzględniono rozważenie Pienińskiej do 10 m. 
Natomiast ulica Juhasów ze względu na ukształtowanie terenu powinna mieć tę szerokość 12 m, tym 
bardziej że taki teren jest obecnie wydzielony pod drogę. Kwestionowano również wprowadzenie 

zabudowy wielorodzinnej i dopuszczenie wysokości 16 m. Zabudowa wielorodzinna jest zgodna  
ze studium, więc to nie zostało uwzględnione, natomiast częściowo uwzględniono tę uwagę dotyczącą 
wysokości, obniżając z 16 do 13 oraz wydzielając pas terenu dla zabudowy jednorodzinnej o wysokości 
11 m, uzyskując w ten sposób stopniowanie wysokości zabudowy w kierunku szczytu wzgórza. 

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 w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta?  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że również ta uwaga w części nieuwzględnionej została przez Radę odrzucona. 

Szanowni Państwo,  

w związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest na obecnej sesji podjęcie, głosowania 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania, o którym mówimy. 

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

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta.”.  

 
Ad 57 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeża, M. Lermontowa 

 
 

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

„Przechodzimy do punktu 57, Druk Nr 671, tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, Jeża i Lermontowa. 

Komisja co prawda wydała opinię negatywną, to nie przeszkadza w procedowaniu na sesji. Druk – tak jak 
podałem – 671 i podobnie jak poprzednio przechodzimy do przedstawienia uwag, też w dwóch grupach: 
(…) nieuwzględnione przez Pana Prezydenta i częściowo nieuwzględnione przez Pana Prezydenta.  

Bardzo proszę o przedstawienie uwagi, planu - i najpierw uwagi oczywiście.”. 

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

„Projekt planu dotyczy części śródmieścia Białej, myślę że jest to fragment miasta istotny szczególnie  
z punktu widzenia rozwoju funkcji śródmiejskich i z takim założeniem były te prace podejmowane. 

Bardzo proszę Panią Projektant Elżbietę Węgrzyn o krótkie przedstawienie proponowanych rozwiązań,  
a następnie omówienie wniesionych uwag.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo,  

projektem planu objęty został obszar o powierzchni około 37 ha, położonych w północnej części 
śródmieścia miasta Bielsko-Biała w obrębie Lipnik. Obszar ten położony jest między rzeką Białą, która jest 
jego zachodnią granicą, ulicą Towarzystwa Szkoły Ludowej – fragmenty tej granicy południowej – ulica 
Legionów, ulica Wyzwolenia i gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza od północy.  
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Podstawowym celem opracowania tego planu było określenie możliwości zagospodarowania nieruchomości 
oraz ustalenie zasad i warunków zabudowy zgodnie zobowiązującymi przepisami. Od północy i od południa 
obszar objęty planem graniczy z obszarami, dla których już obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Od 2006 roku obowiązuje plan dla ulicy Nowo-Piekarskiej, natomiast 
od południa jest to plan sporządzony dla śródmieścia Białej. 

Obszar objęty planem jest intensywnie zabudowany. Zabudowa ta jest bardzo zróżnicowana pod 
względem i funkcjonalnym, i struktury przestrzennej, wartości architektonicznej i historycznej. Istnieje 
funkcja usługowa, mieszkaniowa, występuje zabudowa o charakterze przemysłowym, jednak ta funkcja 
jest w znacznym stopniu już zanikająca.  

Obszar objęty planem posiada ukształtowaną siatkę ulic – którą teraz na tej planszy właśnie pokazuję.
4
 

Część tych ulic to są ulice klasy lokalnej – te które się teraz wyświetliły na niebiesko – ulica Komornicka, 
Legionów, Boruty-Spiechowicza, Towarzystwa Szkoły Ludowej i Wyzwolenia. 

W obszarze objętym planem znalazły się dwie drogi klasy dojazdowej, właściwie trzy, bo ulica Tokarska, 
Jeża i ulica Michaiła Lermontowa. I ten układ ulic w projekcie planu został uzupełniony przez dodatkowy 
łącznik ulicy (…), który łączy ulicę Legionów z ulicą Wyzwolenia, stanowi przedłużenie ulicy Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, a od strony zachodniej planowany byłby do budowy most i przejazd do ronda w ciągu 
ulicy Grażyńskiego. 

Uwzględniając tą siatkę ulic ustalono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. W większości tereny wyznaczone w planie zostały przeznaczone dla usług. 
Wyznaczono siedem terenów przeznaczonych dla szeroko rozumianych usług, które zostały 
uszczegółowione w uchwale, utrzymano funkcje mieszkaniowe w tych budynkach, w których ta funkcja 
istniała w dniu wejścia w życie uchwały. Jednak ze względu na istniejące zagospodarowanie, inne niż 
usługi i funkcja mieszkaniowa, w szczególności dotyczące handlu hurtowego, magazynów, składów,  
a także produkcji, ustalono sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów i zgodnie z nim możliwe jest utrzymanie tych istniejących funkcji. Wprowadzono wprawdzie zakaz 
lokalizacji nowych budynków, ale ustalono, że istniejące budynki można rozbudowywać w ograniczonym 
stopniu, zwiększając ich powierzchnię użytkową o maksymalnie 50%. 

Cztery obszary wyznaczone w projekcie planu również zostały przeznaczone dla usług, jednak ze względu  
na istniejące zakłady (jest to POLSPORT, INDUKTA, Spółdzielnia „Pokój”, prowadząca produkcję 
cukierniczą i istniejący zakład poligraficzny) dla tych czterech terenów również ustalono sposób 
tymczasowego zagospodarowania i w ten sposób umożliwiono zakładom działalność, dopuszczając już w 
tym przypadku budowę nowych budynków o funkcji stanowiącej kontynuację istniejącego 
zagospodarowania. 

Osiem kolejnych terenów przeznaczono oprócz usług również do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Ustalono zakaz budowy nowych budynków o funkcjach innych, dopuszczając ich rozbudowę o 25%. 
Niewielkie fragmenty obszaru zostały przeznaczone dla zieleni i dla wód płynących, czyli rzeka Biała. 

Istotnym uwarunkowaniem w obszarze objętym projektem planu jest występowanie obiektów ujętych  
w gminnej ewidencji zabytków – to są te obiekty oznaczone na zielono – i dla nich sprecyzowano 
ustalenia, które miały na celu ich właściwą ochronę konserwatorską. Oprócz tego w projekcie planu 
ustalono strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Strefa ta jest kontynuacją tejże samej strefy wyznaczonej 
w obszarze całego planu obowiązującego dla śródmieścia Białej.  

(…) Ze względu na to, że te obiekty są chronione ustaleniami konserwatorskimi, uszczegółowiono 
możliwości lokalizacji nowych budynków w ciągu ulicy Komorowickiej i na fragmentach ulicy Komorowickiej 
i ulicy Legionów, dopuszczając dla tych terenów wyłącznie tzw. uzupełnianie pierzei, a nie zabudowy 
wolnostojącej. 

Jako element informacyjny na rysunku planu pokazane zostały obszary zagrożone powodzią. Zostało  
to wniesione na podstawie sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

I uwzględniając wszystkie uwarunkowania dotyczącego tego obszaru sporządzony został rysunek planu  
i zostały sprecyzowane stosowne ustalenia w (…) projekcie uchwały. 

Dziękuję.”. 

 
                                                           
4 W tym punkcie prezentacja multimedialna. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję. 

Ponieważ procedura wymaga przed uchwaleniem planu przegłosowanie uwag wniesionych do projektu,  
w pierwszej kolejności przechodzimy do głosowania uwag częściowo nieuwzględnionych przez Pana 
Prezydenta. 

Pierwsza uwaga wniesiona przez Spółdzielnię „Pokój”. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora czy też Pani….  

Pani będzie przedstawiać – dobrze, bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Pierwsza uwaga dotyczyła obszaru, na którym Spółdzielnia „Pokój” prowadzi swoją działalność i część 
uwzględniona przez Prezydenta Miasta dotyczyła tablic i urządzeń reklamowych. 

Spółdzielnia wnosiła żeby te tablice i urządzenia reklamowe miały powierzchnię 15 m – i wolnostojące,  
i takie zamieszczone na obiektach – jednak nie została ona uwzględniona ze względu na to, że dla 
pozostałego obszaru objętego planem te parametry zostały ustalone inaczej na 1,5 m i taka ta wielkość 
została dla Spółdzielni „Pokój” również utrzymana.  

Oprócz tego uwaga była wnoszona do stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4. Dotyczyła trochę żeby zmienić ten zapis, jednak wiadomo, że zapisów, które  
są sprecyzowane w ustawie nie można zmieniać i dlatego ta część uwagi też została odrzucona. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Dziękuję.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Następna uwaga…”. 

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

„Momencik…”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

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

„Muszę jeszcze podać wyniki głosowania: uwaga nie została uwzględniona.  

Bardzo proszę kontynuować.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Następna uwaga została wniesiona przez właściciela obszaru, który jest obecnie rewitalizowany.  
To jest obszar po byłej BEFIE, nazywa się obecnie „Nowe Miasto”. I właściciel wniósł uwagę  
o umożliwienie wznoszenia wzdłuż ulicy Legionów budynków o wysokości 20 m.  

Ta część uwagi została odrzucona ze względu na to, że w projekcie planu ustalono taką generalną zasadę,  
że maksymalna wysokość projektowanych budynków nie powinna przekroczyć 15 m, poza wyjątkami 

wskazanymi w uchwale i tym wypadku postanowiono trzymać się tej generalnej zasady, pozostawiono 
15 m.  

Pozostała część uwagi, która została nieuwzględniona przez Prezydenta Miasta dotyczyła tego, że (…)  
to, co mówiłam na wstępie, przez ten obszar proponujemy nowy przebieg ulicy lokalnej, która jest 
przedłużeniem ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej i w pierwotnie wyłożonym projekcie planu ta droga 
miała 15 m szerokości. Wniosek dotyczył tego żeby ta droga miała 12 m, czyli taką minimalną wartość (…) 
zgodną z obowiązującymi przepisami. I w tym zakresie ta uwaga została uwzględniona, dlatego nie zostaje  
ta część poddana głosowaniu. Natomiast wniosek dotyczył również tego, żeby uwzględnić lokalne 
przewężenie, które występuje w tym miejscu, a spowodowane jest tym, że istniejący budynek znalazł się 
(…) takim niedużym fragmentem w liniach rozgraniczających drogi. I w tym zakresie, tego lokalnego 
przewężenia, ta uwaga została odrzucona. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę do głosu zgłosił się Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Chyba troszeczkę wyprzedzająco, niemniej jednak była mowa o tym fragmencie drogi, tym przedłużeniu  
i chciałbym zaznaczyć, że projektanci założyli stosowanie minimalnych parametrów projektowych dla tej 
drogi na odcinku, na którym ona przebiega w dwóch kontrałukach, kontrałukach położonych bardzo blisko 
siebie. I kąt zwrotu tych łuków jest bardzo zbliżony do kąta prostego, co tworzy dość poważne problemy 
później w projektowaniu, a szczególnie, jeśli chodzi o (…) poszerzenie jezdni na łuku.  

Czy ja mógłbym prosić o rysunek, ponieważ chcę się posłużyć rysunkiem, żebyśmy wszyscy wiedzieli,  
o czym będziemy rozmawiać i (…) o czym będziemy decydować?”.  

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

„Tylko, czy to jest przedmiotem tej uwagi, o której mówimy?”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Troszkę wyprzedzająco, niemniej jednak dotyczy to tej drogi, więc możemy zostawić do ostatniej uwagi.”. 

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

„Panie Przewodniczący, jeżeli mogę.  

Znaczy, my tą uwagę uwzględniliśmy, więc Państwo nie będziecie głosować tej uwagi, znaczy  
w tej części.”. 

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

„Dobrze. To niezależnie (…) od dalszego przebiegu, jeżeli Pan Radny pozwoli, to jeżeli będzie to związane  
z uwagą, o której mówimy, czyli tą ostatnią, wtedy oczywiście proszę o zgłoszenie się do głosu – tak? 
Okej. Czy jeszcze jakiś głos w sprawie tej konkretnej uwagi? 

Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. 

Ad vocem? 

Ad vocem już troszkę spóźnione, dlatego najpierw przegłosujemy, zaraz potem udzielę Panu głosu, Panie 
Przewodniczący.  

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

Informuję, że uwaga nie została uwzględniona. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący teraz wyjaśnić, o co chodzi.”. 

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

„Panie Prezydencie, to ja mam pytane w związku właśnie z tym, z tą uwagą. Uwaga dotyczyła 
zmniejszenia szerokości rozumiem drogi – tak?”. 

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

„Tak jest.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Tak, uwaga tego dotyczyła.”. 

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

„I została uwzględniona.”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Tak.”. 

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

„Tak jest.”. 

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

„I właśnie Pan Radny Szafarczyk dokładnie o tym mówił, że to zwężenie nie pozwala zaprojektować 
później drogi w tym wyrysowanym…”. 

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

„(…) Pan Radny otrzymał informację od projektanta drogowego na Komisji, że tam będzie strefa bodajże  
– wybaczcie Państwo nie jest specjalistą od projektowania dróg – ale ruchu uspokojonego i można  
to zaprojektować.”.  

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

„Ale ja rozumiem, że jesteśmy na sesji i podejmując decyzje Pan Radny będzie mógł prowadzić dyskusję,  
czy będziemy tutaj w jakiś taki sposób ekstraordynaryjnie…”. 

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

„Pan Radny się zgodził, że zabierze…”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„… proszę się nie wypowiadać, tylko w swoim imieniu, bo Pan Radny wyraził zgodę, dopiero wtedy 
zarządziłem głosowanie.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Jeżeli Państwo chcecie tutaj projektować tą drogę teraz, to na pewno ściągniemy tutaj projektanta  
w tej sprawie.”. 

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

„Nikt nie będzie projektował drogi na sesji, to już ja o to zadbam.  

Natomiast, w którym momencie Pan Radny chce zabrać głos? W tamtej uwadze czy teraz od razu?  
Bo zgodził się Pan przy ostatniej uwadze, tylko teraz nie wiem, czy częściowo, czy w całości 
nieuwzględnionej.”. 

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

„Pojawiły się nowe okoliczności, Pan Prezydent Kamiński wspomniał o strefie ruchu uspokojonego,  
to też wymaga wyjaśnienia wszystkim Radnym. Więc jeżeli ta strefa ruchu uspokojonego ma znaczenie 
przy głosowaniu tej uwagi, to proszę mi pozwolić się wypowiedzieć w tej chwili w całości. Jeśli to nie ma 
związku, to ja mogę poczekać do ostatniej uwagi.”. 

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

„Dobrze, bo w takim razie dopóki Pan tego nie powie, to my nie wiemy, czy to ma związek. Więc nie mam 
innego wyjścia jak na logikę udzielić Panu głosu, zresztą czynię to z wielką przyjemnością. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Dziękuję. 

W takim razie bardzo proszę wrócimy do tego rysunku, który był. 

Proszę Państwa na łukach poziomych jest wymóg poszerzania jezdni, który jest wyliczany z prostej 
zależności – wzór: 30 dzielone przez wartość promienia łuku. Ponieważ na Komisji Pan Projektant wyjaśnił  
mi, że zastosowano tutaj promień łuku o wartości 30 m, stąd poszerzenie na łuku wynosi po 1 metrze  
dla każdego pasa ruchu i to poszerzenia odkłada się wewnątrz łuku, tak jak to schematycznie tutaj 
zapisano, narysowano, pokazano. I stosując tę zasadę – te dwa razy czerwone dwa odcinki to jest  
to właśnie poszerzenie – stosując tę zasadę spróbowałem przymierzyć się do linii rozgraniczających. 
Bardzo proszę drugi rysunek. Oczywiście nie jest to projekt, jest to sposób przymiarki, czy coś z tego może 
wyjść. Jak widać są bardzo duże problemy ze zmieszczeniem wymaganej szerokości jezdni i wymaganych 
poszerzeń na łuku w tych liniach rozgraniczających 12-metrowych, ponieważ to poszerzenie na łuku jest 

sumaryczne. Sumaryczna szerokość jezdni wynosi 7,50 plus chodniki. Mam obawy, czy później w trakcie 
projektowania już technicznego całość drogi zmieści się w liniach rozgraniczających. To są uwagi od strony 
takiej przyszłościowej, natomiast w projektowaniu nie zaleca się, aby stosować tak blisko siebie dwa 
kontrałuki z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Mamy podobną sytuację, aczkolwiek te łuki  
są rozsunięte na ulicy Grażyńskiego. Jak tam się jedzie, wszyscy wiedzą, chociaż prawdę mówiąc  
za wiaduktem kolejowym te dwa kontrałuki są dość blisko siebie i tam jednak występują pewne sytuacje 
niezbyt dobre. Skoro mówimy… – przepraszam Panie Radny Wojtasik, czy Pan chce zabrać głos?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale to ja udzielam…”. 

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

„Ja myślę, że Pan Przewodniczący prowadzi tutaj obrady, dlatego bardzo proszę o zachowanie jakiejś tam 
kolejności.”. 

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

„Proszę zmierzać do konkluzji Panie Radny.”. 

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

„Tak. Jeszcze chciałby Radnym pokazać, co znaczy strefa ruchu uspokojonego, skoro mamy o tym 
współdecydować. Bardzo proszę o te przykłady – to nie ten rysunek, który chciałem tutaj zastosować.”. 

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

„Czy na Komisji nie był ten problem poruszany?”. 

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

„Był podnoszony, aczkolwiek nie wszyscy wiedzieli, co znaczy.  

Natomiast na Komisji, jeśli już o tym mówimy, nie było mowy w ogóle o moście przez rzekę i o połączeniu  
z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Grażyńskiego. Strefa ruchu uspokojonego wygląda tak mniej więcej.5 
Czyli jezdnia, czyli miejsca do parkowania – jak widać po lewej, po prawej stronie – czyli skosowanie 
pasów ruchu i w niektórych momentach ta droga zajmuje znacznie większą szerokość, aniżeli jezdnia, 
która jest w odcinku prostym bez ruchu uspokojonego. Tak naprawdę wygląda strefa ruchu uspokojonego, 
a nie to, co my próbujemy robić tylko za pomocą kilku znaków i progów. Więc jeżeli rzeczywiście tam ma 
być strefa ruchu uspokojonego – tu jest jeden z projektów – jeśli tam rzeczywiście ma być strefa ruchu 
uspokojonego to tak to powinno wyglądać i wtedy 12 m jest zdecydowanie niewystarczające. 

Dziękuję.”. 

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

„Pan Radny wyraził swoje obawy, czy ktoś je może rozwiać?”. 

 
                                                           
5 Odwołanie do slajdu. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja może poproszę Pana inżyniera Książka tutaj w tym zakresie. Natomiast dla mnie 12 m minus 7,5  
to jeszcze zostaje trochę w miejscowym. Damy radę.”. 

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

„Okej. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Proszę Państwa, 

myśmy najpierw rysowali (…) szersze linie rozgraniczające, jednakże ze względu na ograniczenia terenowe  
i własności doszliśmy do takiego rozwiązania – faktycznie minimalnego, ale zgodnie ze wszystkimi 
warunkami technicznymi – które pozwoli tą drogę przez ten teren w sposób jak najmniej konfliktowy (…) 
narysować.”. 

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

„Jak najbardziej komfortowo może.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„I to jest nasze i to jest zgodnie ze wszystkimi warunkami technicznymi jakie obowiązują w projektowaniu 
dróg.”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, droga spełnia wymagania techniczne i nie może być po prostu w tym 
miejscu bardziej komfortowa gdyby tam było miejsce, ale spełnia wymagania i zasady bezpieczeństwa – 
tak?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„To znaczy jeszcze może powiem, że to poszerzenie na każdym z pasów ruchu stąd się bierze, że gdyby 
samochody, które naprzeciwko siebie jechały, żeby po prostu nie zahaczyły jeden o drugi.”.  

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

„Byłoby miło.”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Natomiast (…) my tu nie przewidujemy samochodów ciężarowych, natomiast samochody osobowe bez 
problemu tutaj miną się, nie będzie problemu.”. 

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

„Czy tam będzie zakaz ruchu samochodów ciężarowych?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak, jak w każdej strefie w centrum miasta dopuszczamy tylko sam ruch samochodowy osobowy.”. 

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

„Rozumiem. Dla mnie to było jakieś racjonalne wyjaśnienie. 

Rozumiem, że ad vocem Pan Bronisław Szafarczyk (…).”. 

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

„Dziękuję bardzo (…). 

Rozmawiamy na temat planu miejscowego, miejscowego planu zagospodarowania, a nie o docelowej 
organizacji ruchu  – a w tym momencie jakbyśmy już zaczynali wkraczać w zupełnie inny proces 
projektowy.”. 

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

„Czyli rozumiem, czyli najpierw wyjaśnijmy uwagi do planu, uchwalmy go lub nie, a potem się będziemy 
zajmować drogami.”. 

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

„Jedno zdanie. 

Projektując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinniśmy przewidywać co tam będzie,  
co tam może być i nie możemy zamykać możliwości organizowania ruchu w ten czy w inny sposób. 

Dziękuję.”. 

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

„Ruch tam będzie, z tego wynika.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja mówię o organizowaniu ruchu. Zamykać możliwości takiego czy innego organizowania ruchu.”. 

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

„Szczerze mówiąc nie rozumiem, ale oczywiście wszyscy Radni, którzy będą głosowali słyszeli Pana uwagi. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Ja niestety nie będąc członkiem Komisji mam prośbę, bo tutaj też usłyszałem od osób, które uczestniczyły  
w posiedzeniu, że nie było mowy na Komisji o jakby dalszym przebiegu tej drogi, czyli o planowanych 
mostach, łączeniach…”. 

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

„Tu jeden most.”. 

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

„Na razie słyszałem jeden, może dwa – nie wiem. Ja nie wiem, jaki tam jest pomysł, dlatego chciałbym 
usłyszeć, jaki to jest plan skomunikowania czego z czym, czyli rozumiem strefy zakupowej jedną z drugą,  
czy to ma być, jaki ma cel ta droga i co ma komunikować, dla kogo ona jest przeznaczona – żebym  
ja to zrozumiał. Bardzo proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący,  

chciałem zauważyć że Biuro Rozwoju Miasta prezentowało cały plan miejscowy, więc nie mogło pominąć 
kwestii. Jeżeli któryś z Radnych, że tak powiem, czuje się niedoinformowany to oczywiście możemy jeszcze 
raz ten przebieg Panu Radnemu zaprezentować.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Znaczy na Komisji Gospodarki Przestrzennej była mowa na ten temat. Taka plansza, identyczna 
prezentacja była przedstawiona członkom Komisji i ta plansza, która teraz jest pokazana również była.  
Tak że ja mówiłam o planowanym nowym przebiegu drogi, który został pokazany.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ad vocem Pan Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Ja sobie nie przypominam żeby była mowa o przedłużeniu tej drogi. Plansza oczywiście była, natomiast 
mieszkańcy, którzy byli tutaj na tej sali, wyrażali obawy, że być może ktoś będzie myślał w przyszłości  
o jakimś moście i połączeniu z ulicą Grażyńskiego. Czyli skoro oni wyrażali obawy, nie słysząc informacji, 
to chyba potwierdza to, że ja też tej informacji słyszeć nie mogłem. 

Dziękuję.”. 

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

„Dobrze.  

Mamy dwóch Radnych w kolejce – bardzo proszę – i potem oczywiście udzielę Projektantom głosu. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie, ale właśnie w związku z tym, że tych informacji szczegółowych nie mam, bardzo 
proszę o omówienie jakby celów projektowania tej drogi i dokładnie, jaką linią ono będzie połączone.  

Ja rozumiem, że będziemy robili most na parking SFERY, bo ja to tak teraz widzę w tym kierunku.”.  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Aha, czyli robimy drogę na parking sklepu? Bo nie rozumiem za bardzo. Bardzo prosiłbym właśnie o pełny 
przebieg, wskazanie może zdjęć, jak to będzie wyglądało (…), odkąd, dokąd ta droga ta droga będzie 
prowadzona.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Warto dojechać na parking. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.”. 
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Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja apeluję do członków Komisji, zwłaszcza ze strony PiS-u, którzy byli, bo o tym była mowa. Była mowa  
o ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej, gdzie będzie zmiana kierunkowości i było przedłużenie przez ulicę  
do parkingu przy SFERZE i Pani Projektant wyraźnie mówiła, którędy przebieg będzie. Tak że proszę tego 
nie zmieniać.”. 

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

„Okej, niemniej, jeżeli jest prośba Pana Przewodniczącego to w krótkim skrócie przebieg tej drogi  
– Pan Projektant – i co ona ma z czym skomunikować. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Na początek jedna uwaga taka formalna, myślę istotna. Była przedstawiona plansza, na wstępie,  
z obszarami objętymi projektami planów i planami obowiązującymi. Więc w ramach tego przedstawianego 
dziś na sesji projektu mamy obszar na wschód od rzeki. To rozwiązanie, o którym mówimy, polegające  
na przedłużeniu tego ciągu do Grażyńskiego, jest w obszarze objętym projektem innego planu 
zagospodarowania, niemniej jednak oczywiście funkcjonalnie jest to istotne i w tym zakresie oddaję głos 
specjaliście.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą drogę to jak Kolega mówił, odcinek między ulicą Grażyńskiego a rzeką 
Białą to jest inny plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jeśli chodzi o to, jaka jest funkcja tej 
drogi, to ta funkcja wynika z tego, że powstało właściwie nowe pasmo urbanistyczne usługowe, oparte  
od południa, od strony ulicy Piłsudskiego. Natomiast takie pasmo w prawidłowo funkcjonującym centrum 
miasta musi również mieć swoją lokalną obsługę. I to jest ulica lokalna, która w tym planie poprzednim ma 
również funkcję ulicy zbiorczej od ronda na ulicy Grażyńskiego przechodzi przez rzekę, następnie wzdłuż 
ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej przechodzi w projektowany odcinek od ulicy Legionów do starej ulicy 
Wyzwolenia. I podstawową funkcją tej ulicy lokalnej jest właśnie obsługa tego przyległego 
zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze planu. Ulica Piłsudskiego ona spełnia w tej chwili 
funkcję ulicy zbiorczej. Tam są bardzo duże natężenia ruchu, bo ona obsługuje ruch o charakterze 
międzydzielnicowym, natomiast ten projektowany odcinek ulicy lokalnej, podstawową funkcją dla tej ulicy 
jest lokalna obsługa tych funkcji usługowych centralnych, które w tym planie już zostały (…) zrealizowane 
lub będą zrealizowane. Czyli to jest, tak jak mówiłem, ulica o charakterze ruchu uspokojonego.  
My traktujemy to jako ulicę lokalną, natomiast jak, co ona będzie obsługiwać w obszarze planu, w okresie 
perspektywicznym, to będzie zależało od potrzeb jakie będą wynikać. Mogę tylko powiedzieć, że ten 
odcinek jest jak gdyby uzupełnieniem układu uzupełniającego system transportowy miasta i zgodnie  
z modelem ruchu, jaki był opracowany dla Bielska, te ulice lokalne będą (…) w ’34 roku, zgodnie  
z obliczeniami powinny przenosić około 80, 90 samochodów na godzinę, czyli to jest naprawdę bardzo 
mały ruch, ponieważ zakłada się, że ulice ruchu uspokojonego prawidłowo mogą funkcjonować przy 
natężeniu około 300 pojazdów na godzinę. Czyli mamy tutaj duży zapas, zgodnie z tymi dotychczasowymi 
obliczeniami. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem kolejne – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Jeśli dobrze zrozumiałem, to my ulicy nadajemy charakter drogi zbiorczej równocześnie dając parametry 
drogi lokalnej, a więc gorszej, na dodatek ją zawyżając gdzieś w jakimś miejscu. Ja tego nie rozumiem, 
powiem szczerze, nie widzę w tym żadnej logiki. Nie widzę w tym żadnej logiki, jeśli droga ma mieć 
charakter drogi zbiorczej, to musi spełniać określone parametry, powinna spełniać te parametry…”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Projektant na bieżąco. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja nie powiedziałem, że ta ulica będzie ulicą zbiorczą. Przepraszam bardzo, to jest jakieś złe…”. 

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

„Czyli się wyjaśniło. Dobrze. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Przy projektowaniu jakby przy rozmowach na temat planów często też padają jakby takie formacje  
i kwestie związane z kosztami potem budowy tej infrastruktury. Czy Biuro, ewentualnie służby Pana 
Prezydenta przeprowadziły analizę związaną z kosztami tej drogi, nie wiem nazwijmy ją „sklepowej”,  
bo to na razie widzę, że między dwoma sklepami, więc..”. 

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

„Tylko tu nie mówimy o budżecie. Ja dopuszczam, bo trochę Pan …”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale chciałbym wiedzieć. Jeżeli my coś uchwalimy to będzie załóżmy podstawa do tego żeby…”. 

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

„Ale do sklepu jeżdżą ludzie, natomiast proszę mi dać dokończyć, bo idę w kierunku Pana wypowiedzi, 
Panie Przewodniczący. Czy na tym etapie dysponujemy jakimiś kosztorysami, kosztami?”. 

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

„Do planu miejscowego, tak jak do każdego, została wykonana prognoza skutków finansowych,  
ona uwzględnia również koszty prognozowane takich inwestycji, natomiast sposób ich finansowania 
określa Załącznik do uchwały.  

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

„Kwota też jest w tym załączniku, tak?; bo Pan Przewodniczący chce kwoty.”. 

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

„Tu bym prosił o pomoc Panią Projektant, która ma dokumentację przy sobie.”. 

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

„Pan Radny Szafarczyk musi zwrócić uwagę na kolor, który się wyświetlił. Już wyczerpał Pan możliwość 
zabierania głosu, bo jest czerwono. To system nie ja. 

Bardzo proszę.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Tabela zbiorcza prognozy skutków finansowych uchwalenia planu… Znaczy ja się mam odnieść do całego 
planu czy do tylko tej inwestycji?”. 

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

„Do której drogi, Panie Przewodniczący?”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„(…) Koszty wynoszą (…) 7 222 116 zł za następujące rzeczy: wykupy pod zieleń, infrastrukturę, wykupy 
pod drogi z gruntami przynależnymi, budowa mostu nad rzeką Białą, drogi lokalne projektowane, wykupy 
budynków handlowych i koszt rozbiórek.”. 

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

„Czyli to jest w jednym pakiecie, tak?”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„I to jest taka wartość maksymalna, ona jest potem dyskontowana na poziomie 50%, rozłożone  
są te koszty na 5 lat i to już wtedy jest inna kwota.”. 

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

„Okej. Dziękuję za informacje. 

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

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

„Ja tak w tej kwestii, tj. mostu. Ja się cieszę, że będą powstać nowe mosty, bo gdziekolwiek jadę  
w Europie to na każdej rzece jest po kilka mostów i to służy komunikacji. Jeżeli miasto się rozwija  
to trzeba robić ciągi komunikacyjne, zwłaszcza że ten teren miasta jest dosyć zaniedbany i cieszę się, że 
coś tam się dzieje – tym bardziej że jak się poruszam ulicą Piłsudskiego to w godzinach szczytu jest ciągle 
korek – i będzie można pewne te korki ominąć i to jest dla mieszkańców Bielska-Białej.  

Co do strefy handlowej, to handel też się musi rozwiać w mieście i tutaj nie możemy jakieś drugiego dna 
widzieć i myślę, że to jest dobry kierunek żeby (…) ten rejon się rozwijał. I nie wiem dlaczego my w ogóle 
mamy tu jakiekolwiek wątpliwości.”. 

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

„Bardzo proszę – Pana Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję bardzo. 

To ja mam w takim razie pytanie odnośnie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca ‘99 roku w sprawie…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ale to chyba do Ministra, bo...”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, nie do Ministra.”. 

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

„Aha, dobrze, proszę kontynuować.”. 

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.:  

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, ich usytuowanie. 
Mianowicie chodzi tutaj o Dział II dotyczący usytuowania drogi – § 7 pkt 2: czy zostały spełnione  
te warunki, które tu są wymienione, a brzmi ten punkt następująco: «W wyjątkowych wypadkach 
uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza  
się przyjęcie mniejszych szerokości ulic niż podane w ust. 1, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań,  
o których mowa w § 6. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga 
przeprowadzenia analizy obejmującej» – i tutaj są wymienione te punkty – «wzajemne rozmieszczenie jej 
elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych, 
sposób etapowego i docelowego odwodnienia, sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, wpływ 
istniejącego wartościowego zadrzewienia, podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, 
a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych oraz podstawowe 
uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, 
wibracjami i zanieczyszczenia powietrza». Czy w takim razie, skoro ta droga ma być zawężona,  
te wszystkie punkty zostały spełnione?”. 

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

„Oczywiście zaraz ktoś odpowie, natomiast ktoś za to odpowiada i te przepisy są znane Urzędowi. Jeżeli 
teraz będziemy przelatywać wszystkie ustawy regulujące drogi to daleko nie zajdziemy. Ale bardzo 
proszę…”. 

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

„Szanowni Państwo,  

zanim Projektant odpowie na to, to chciałbym się podzielić taką refleksją, bo powiem szczerze, że tutaj 
jest pierwsza sesja, gdzie Radni chcą szerszą drogę niż Biuro Rozwoju Miasta projektuje. Ja powiem tak, 
oczywiście, jeżeli my tutaj mamy wrócić, to ja też zaproszę tutaj z drugiej strony przedsiębiorców, którzy 
wnioskowali o to żebyśmy nie zabierali im tego terenu, bo tam prowadzą różnego rodzaju działalność  
i rozumiem, że Państwo Radni, ci którzy tutaj w tym zakresie chcą tą drogę szerszą, dlatego że tutaj 
akurat jest (…) szansa żeby znowu komuś dokopać, to w takim razie bardzo to jest dla mnie ciekawe  
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rozwiązanie. Tutaj to będzie na przyszłe sesje i czekałem tylko na dyskusję, bo przy wzgórzu Trzy Lipki 
najczęściej była właśnie taka dyskusja na temat tego, żeby jednak tą drogę zawężać, a tutaj mamy 
dyskusję żeby ją jednak poszerzyć. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Zanim udzielę Panu Projektantowi głosu mam dwa tryby ad vocem, które mają pierwszeństwo. Czyli Pan 
Przewodniczący Drabek najpierw – minuta.”. 

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

„Panie Prezydencie,  

po pierwsze – to jest istotne, to, o czym tu teraz mówimy. Nie mówimy o poszerzaniu drogi, tylko  
o błędach, które mogą wynikać (…) i potem problemach w realizacji tego, co w tej chwili będzie 
uchwalone. To jest prosta sprawa, że ten dokument jest źle przygotowany według naszej opinii  
– po pierwsze. 

Po drugie – ja się cieszę, że Pan się spotyka z przedsiębiorcami i dyskutuje na temat tego, jakie mają 
plany na przyszłość. Z tego, co Pan przed chwilą powiedział, że chcą się rozwijać, coś budować, 
inwestować itd., ale byłoby fajne, bo ja też uważam, że na przykład takie rzeczy, które się wydarzyły,  
np. Nowe Miasto, bardzo dobra rzecz, która się pojawiła w tym miejscu – okej. Ale ja bym chciał wiedzieć, 
jeżeli dyskutujemy na temat tego planu, na temat dużych inwestycji ze strony gminy w drogę, która tak 
jak mówię, będzie dojeżdżała na parking, ja jeszcze nie widziałem na zachodzie… mosty zwykle łączą 
jakieś ciągi komunikacyjne, nie wjeżdżają mosty na parkingi sklepów, (…) w szczególności budowane  
z pieniędzy publicznych. Więc ja bym chciał znać to całe uzasadnienie, pomysł na przyszłość tego, tej 
części miasta i taką dyskusję ja bym chętnie wysłuchał. I na pewno, tak jak Pan Prezydent powiedział,  
że są osoby, które mają ten pomysł, chcą przedstawić, chętnie bym tego pomysłu wysłuchał. Jestem 
otwarty na taką dyskusję, mieszkańcy by się zapoznali z planami, z pomysłami na rozwój tego rejonu  
i toby była bardzo dobra podstawa do tego żebyśmy mogli tego typu potem plan uchwalać.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I ad vocem Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:  

„(…) Chciałem tylko sprostować, że ja nic nie sugerowałem, tylko zacytowałem obowiązujące przepisy 
prawa  
i chciałem po prostu wiedzieć, czy te poszczególne warunki zostały spełnione. 

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

„Czy zostały spełnione?”. 

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

„Tutaj wypowie się Projektant, natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli Biuro Rozwoju Miasta 
przygotowuje to, to te warunki są spełnione. Natomiast Panie Radny proszę nie sugerować, że tu są jakieś 
błędy. To jest tak naprawdę Pana opinia jako laika w tej kwestii, który się wdaje, że tak powiem  
w dyskusję na temat, w jaki sposób projektować drogę. Więc tutaj oczywiście, jeżeli taka dyskusja jeszcze 
odbywa się pomiędzy Panem Szafarczykiem a Projektantem z Biura Rozwoju Miasta, to jeszcze potrafię  
to zrozumieć, natomiast w innych kwestiach to ja zostawiam to fachowcom.  

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję. 

Kolejne ad vocem Pana Przewodniczącego Drabka i zaraz potem Pan Projektant.”. 

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

„Ja rozumiem, że Pan Prezydent lubi pouczać, ale proszę mnie nie pouczać, po pierwsze.”. 

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

„Ale to nie było do Pana, przepraszam.”. 

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

„Po drugie, ja…”. 

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

„Do Pana Pan Prezydent nic nie powiedział. Trzymajmy się faktów.”. 

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

„Po drugie, Pan Prezydent… do mnie się odnosił, mówiąc, że nie rozumiem tej dyskusji.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„(…) Proszę. Proszę nie przeszkadzać Panu Przewodniczącemu.  

Proszę.”. 

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

„Dziękuję. 

Bardzo bym chciał jakoś te wskazania, które Pan Radny Szafarczyk wykazał, problemy, które mogą być,  
nie zostały rozwiane. I dlatego uważam, że są błędy, ponieważ nikt nie powiedział «Panie Radny 
Bronisławie myli się Pan».  

Dziękuję.”. 

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

„Panie Radny mówiłem o tym, że szerokość zajętości drogi w liniach rozgraniczających ma 12 m.  
Pan Radny wykazał, że jezdnia potrzebuje w tym miejscu w wariancie, którą przedstawił, 7,5. Zostaje 
jeszcze 4,5 metra.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo,  

ja myślę, że wszystkie informacje wszyscy mają. Nie dopuszczam już żadnych głosów kolejnych ad vocem. 
Radni są po to żeby głosować. Jeżeli ktoś nie ma informacji, może się wstrzymać. Było to na Komisji, 
Komisja opiniowała. Były wyłożenia tego planu, przecież nikt wtedy się nie odzywał. Poza tym przypomnę, 
że ta uwaga jest już przegłosowana, dyskusja jest tylko po to, żeby ewentualnie coś dodatkowo wyjaśnić. 
Na tym etapie wiedzy można podejmować decyzje. Nie rozumiem, szczerze mówiąc – pozwolę sobie 
komentarz – dlaczego ten most ma być jakimś problemem, żeby skomunikować (…) przecież  
z ogólnodostępnymi obiektami. Dlatego kontynuujemy głosowanie uwag. 

Bardzo proszę o przedstawienie uwagi numer 3. Dalej – przypominam – jesteśmy w części uwag w części 
nieuwzględnionych przez Prezydenta, czyli niektóre uwagi zostały uwzględnione. 

Bardzo proszę (…) o przedstawienie uwagi numer 3 – Pani, przepraszam.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Trzecia uwaga dotyczy terenu gdzie funkcjonuje obecnie zakład POLSPORT. Wniosek dotyczył tego żeby 
zmienić przeznaczenie tego terenu, żeby była możliwa realizacja i zabudowy usługowej, i utrzymanie 
funkcji produkcyjnych, i umożliwienie również zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I to w części 
dopuszczenia tam zabudowy wielorodzinnej została [uwaga] przez Pana Prezydenta uwzględniona, 
natomiast został wpisany warunek, że ta zabudowa mieszkaniowa może być tam realizowana wyłącznie  
w przypadku likwidacji tych funkcji istniejących produkcyjnych.  

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

„Dziękuję.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„I ten warunek jest tą nieuwzględnioną częścią uwagi.”.  

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

„Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że (…) uwaga nie została uwzględniona. 

Przechodzimy do grupy uwag nieuwzględnionych w całości przez Pana Prezydenta. 

Bardzo proszę o omówienie uwagi numer 1.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Po pierwszym wyłożeniu część uwag została przez Pana Prezydenta uwzględniona, w związku z tym 
zaistniała konieczność wniesienia zmian do projektu planu i te zmiany zostały wyłożone do publicznego 
wglądu w trakcie drugiego wyłożenia. I na etapie tego drugiego wyłożenia została złożona uwaga do tego, 
że została rozpatrzona uwaga przez Prezydenta Miasta dotycząca budowy parkingów wielopoziomowych 

na terenie Nowego Miasta. Znaczy Pan Prezydent (…) rozpatrzył uwagę złożoną do wyłożonego projektu 
planu w ten sposób, że (…) została umożliwiona budowa parkingów wielopoziomowych i do tego, do tych 
parkingów wielopoziomowych zostało wniesione zastrzeżenie, żeby jednak nie dopuszczać tej budowy 
parkingów. 

Dziękuję.”. 

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

„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. 

Proszę o przedstawienie uwagi numer 2.”. 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Elżbieta Węgrzyn 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Na tym rysunku, zanim omówię tę uwagę numer 2, chciałam pokazać, że w pierwszym wyłożeniu  
ta droga miała przebieg taki przez teren POLSPORTU. Wskutek uwzględnienia złożonych uwag ona właśnie 
zmieniła swój przebieg na ten, jaki teraz mamy w projekcie planu. Zostało wniesione zastrzeżenie, to jest 
kolejna uwaga numer 2, w związku z tym planowanym, skorygowaniem przebiegu tej drogi na odcinku  
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od przedłużenia ulicy Michaiła Lermontowa do ulicy Wyzwolenia. Argumentowane było to zwiększeniem 
natężenia ruchu drogowego, wzrostem poziomu hałasu, emisji spalin, że zwiększony ruch drogowy wpłynie 
negatywnie na stan budynków i bezpieczeństwo dzieci. Natomiast samo przesunięcie tej drogi, zmiana 
lokalizacji nie ma wpływu na te wymienione tutaj kwestie i dlatego uwaga została odrzucona. Część druga 
uwagi dotyczyła nieścisłości pomiędzy niektórymi punktami tekstu i rysunku, nie można się było do nich 
odnieść, ponieważ nie zostały one wskazane. 

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję. 

Mamy wniosek formalny Pana Przewodniczącego Drabka. Bardzo proszę o jego przedstawienie.”.  

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

„Dziękuję serdecznie. 

Ja rozumiem, że nasz system, który zaznacza tutaj na czerwono, kto może teoretycznie zabrać głos,  
kto nie, jakby działa w kontekście takim, że jesteśmy w jednym punkcie porządku obrad, ale ja rozumiem, 
że jeżeli rozmawiamy nad poszczególnymi uwagami trzeba je traktować odrębnie i dać możliwość 
wypowiadania się Radnym też w miejscu kolejnej uwagi. Radny Szafarczyk chce się zgłosić, zaznaczony 
jest na czerwono, mam nadzieję, że Pan Przewodniczący umożliwi mu wypowiedź. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Tak oczywiście ma Pan rację, natomiast Państwo swoje zgłoszenie – bo patrzyłem na monitor, czekając  
na to pytanie – dali przy poprzedniej uwadze, która już była przegłosowana. Przy nowej Państwo dalej 
czekali i się nie zgłaszali. Oczywiście ma Pan rację i jeżeli Pan Szafarczyk potwierdzi, że jego zgłoszenie 
dotyczy aktualnie omawianej uwagi to oczywiście dostanie głos.  

Czy tak jest Panie Radny?  

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Za pomocą Kolegi Radnego Rodaka przezwyciężyliśmy system i udało się po raz drugi zgłosić  
do wypowiedzi, nie na czerwono już. Tak że dziękuję, system został przezwyciężony. 

Proszę Państwa, zdecydowanie jako audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego muszę się opowiedzieć 
przeciwko takiemu rozwiązaniu dwóch kontrałuków na tego typu drodze.”. 

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

„Ale to nie o tym teraz mówimy.”. 
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Radny Bronisław Szafarczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mówimy o tej drodze. Mówimy o tej drodze w tej chwili i na pewno nie będę głosował…”. 

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

„Ale to już została ta dyskusja w tym temacie, została przeprowadzona…”. 

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

„Przepraszam, chcę…”.   

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

„Ale bardzo proszę.”. 

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

„To jest w pewnym sensie ad vocem. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie Radnego Rodaka, czy taka 
analiza, która jest wymagana tutaj w prawie, została przeprowadzona. Natomiast Panu…”. 

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

„Dobrze, to ja przyspieszę.  

Po kolei. Panie Radny, proszę…”. 

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

„Przepraszam, natomiast Panu…”. 

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

„(…) Panie Radny, bo musimy to uporządkować, bo za długo to trwa. 

Panie Prezydencie, czy ta analiza została przeprowadzona, o którą pyta Pan Radny? Tak, nie.”. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Janusz Książek 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Może ja odpowiem.  

Proszę Państwa,  

to, co przeczytał tutaj nam Pan Radny, to się odnosi do przypadku, kiedy my zawężamy szerokość linii 
rozgraniczających w stosunku do warunków technicznych, które są określone w nich. My tutaj mamy, 
zgodnie z warunkami technicznymi, linię rozgraniczającą szerokości 20 m, która dotyczy 12 m, która 
dotyczy ulicy lokalnej, w związku z tym takiej analizy nie trzeba było robić. 

Dziękuję.”. 

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

„No więc właśnie, dlatego apeluję żeby…”. 

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

„Powiem szczerze – przepraszam – że nie rozumiem, bo było pytanie, «czy tam na pewnym odcinku 
zawężamy linie rozgraniczające», padła odpowiedź, że «tak». Stąd to pytanie było.  

Natomiast…”. 

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

„Pan Projektant kręci głową, że nie było.”. 

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

„Jeśli mogę kontynuować.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

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

„Panu Prezydentowi Kamińskiemu chciałem tylko wyjaśnić, że przy projektowaniu to nie działa  
tak bezpośrednio jak w matematyce czy arytmetyce w szkole podstawowej, że dwa plus dwa jest cztery, 
tylko trzeba się posługiwać geometrią wykreślną, troszeczkę rysować, a kontrałuki znacznie utrudniają 
wpasowanie przyszłej trasy prawidłowo, w tak wąski korytarz terenu.  

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

„To już też omówiliśmy, że jest problem, który trudniej rozwiązać, niż jeżeliby tam była po prostu 
autostrada, ale przejazd jest możliwy w ograniczonym łuku. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uwagi, którą przedstawiła Pani Projektant. Jest to uwaga 
numer dwa – bo to mówimy o uwadze w całości nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta; była jedna, 
teraz jest ta druga, zgłoszona przez Pana P____ B____. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? (…) I kto się wstrzymał? Dziękuję. 

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

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest na obecnej sesji podjęcie uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania. 

Dopuszczam tylko wniosek formalny Panie Przewodniczący, bo jesteśmy przed głosowaniem. Czy Pan chce 
jeszcze zabrać głos w tej sprawie? 

Bardzo proszę.”. 

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

„W tej sprawie chciałbym zaznaczyć tutaj taką zdecydowaną determinację w przejściu do uchwalenia tego 
planu, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali w kontekście takim, że ten plan uzyskał negatywną opinię 
Komisji. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Tak. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. 

Przystępujemy do głosowania nad projektem planu zagospodarowania, nad którym debatujemy. Dodam 
tylko, że ranga Rady Miejskiej (…) – mówiłem o tym, że opinia jest negatywna, już wcześniej – 
kompetencje Rady są wyższe niż Komisji, Rady w całości na sesji Rady Miejskiej; można zmieniać wszystko 
to, co Rada uchwali. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za uchwaleniem planu, o którym mówimy, za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję.  Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 
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Ad 58 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/321/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie 
składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym 

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

„Szanowni Państwo,  

przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj. punkt 58, Druk 678: Podjęcie uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla 
terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską  
a torem kolejowym. 

Bardzo proszę o przedstawienie (…).”. 

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

„Tutaj nie będziemy wiele przedstawiać. 

Szanowni Państwo,  

jak Państwo doskonale wiecie w 2016 roku Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia zmiany planu 
miejscowego, które miało wyeliminować pewne obiekcje sądu w tym zakresie. W związku z tym,  
że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 25 sierpnia 2017 roku stwierdził nieważność uchwały  
z 2012 roku w tym zakresie – który w uproszczeniu mogę Państwu powiedzieć tutaj jest tym kolorem 
białym, po prostu te wszystkie dziury – to tym przypadku po prostu ta zmiana stała się bezprzedmiotowa  
i jest to jednocześnie ukłon w kierunku mieszkańców, bo przecież ci wnioskowali o to, żeby Prezydent 
Miasta nie odwoływał się od wyroku. W związku z powyższym prezentujemy Państwu uchwałę o uchyleniu 
tego przystąpienia. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, dodam, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała 
opinię pozytywną. Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 59 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej 

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

„Przechodzimy do punktu 59, Druk Nr 720: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”.  

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

„Szanowni Państwo, 

prezentowany projekt planu miejscowego jest wykonany w związku z wnioskiem właściciela tego terenu.  
I celem tego planu jest tak naprawdę umożliwienie realizacji na wyżej wymienionym obszarze usług 
nieuciążliwych, likwidując konieczność ograniczenia jedynie do usług zdrowia, bo tak to miało [miejsce]  
do tej pory w tym przypadku. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Komisja wydała opinię pozytywną. Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

  
Ad 60 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy – Szanowni Państwo – do punktu numer 60. „Sprawy różne”. 

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

„Dziękuję serdecznie. 

Ja mam prośbę o dwa zdjęcia – chciałbym pokazać, nie wiem czy to się uda wyświetlić6; bardzo bym 
prosił. 

Ulica Szczęśliwa.  (…) Ulica Szczęśliwa dosyć niebezpieczne miejsce – może wpaść noga, rower, samochód 
– studzienka kanalizacyjna.  

I duża zatoka autobusowa przy ulicy Tuwima na osiedlu Złote Łany – też tak wygląda, tak jak na zdjęciu. 
Więc też bym miał prośbę żeby teraz to poprawić, bo nie będzie nawet możliwości odśnieżenia tej zatoki, 
jak zacznie się okres opadów śniegu, lodu itd. Nie będzie nawet możliwości utrzymania tej zatoki  
w odpowiednim stanie. 

Dziękuję serdecznie.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 
Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Szczepan Wojtasik.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, ja odnoszę się do tego stwierdzenia co Pan powiedział, że «TAURON zainwestuje  
w wymianę oświetlenia czy usprawni go». Bardzo bym prosił, bo ulica Góralska między Dobrą  
a Pod Stokiem od lat osiemdziesiątych ma trzy lampy i te lampy nie są zmieniane. Tam jest naprawdę 
bardzo ciemno w tym rejonie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

W tym roku był taki okres dużych opadów i objawiło się bardzo wiele miejsc, w których wody z terenów 
przyległych wylewają się na jezdnie. I chciałem podziękować Miejskiemu Zarządowi Dróg za rzeczywiście 
rzetelne usuwanie tych wycieków wody, bo naprawdę na terenie Hałcnowa rzeczywiście w kilku miejscach 
dość solidnie te sprawy zostały rozwiązane. 

                                                           
6 Pokaz slajdów. 
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I druga kwestia. Od wczoraj mamy objazdy w Komorowicach związane z budową chodnika.  
I jak obserwuję, jest to dość kłopotliwe dla mieszkańców i dla uczestników ruchu – są duże natężenia 
ruchu, tworzą się korki. Chciałem zapytać, czy Miejski Zarząd Dróg monitoruje ten problem i ewentualnie 
będzie próbował jakieś korekty wprowadzać.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

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

„Ja chciałam zabrać głos w sprawie zapisów na „Zima w mieście”, „Lato w mieście” – organizacji. Ponieważ 
rodzice zgłosili się do mnie – (ja tego tematu do końca nie kserowałam) że w chwili zapisów były duże 
kolejki, rodzice gdzieś tam wstawali o piątej rano, kończyły się miejsca – żeby to jakoś usprawnić (…), 
żeby to się nie działo do wszystkich domów kultury w jeden dzień. Taki temat, żeby to logistycznie 
usprawnić. Jak będę mieć jeszcze jakieś informacje to się zgłoszę osobiście. To jest taka świeża 
informacja, bo to było niebawem i żeby te dzieciaki miały możliwość (…), żeby nie trzeba było stać  
w kolejkach o piątej rano żeby zdobyć miejsce na liście, tak mówiąc kolokwialnie.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 

Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś, która zniknęła. 

Czy jest Pani Radna? 

Bardzo proszę Pani Radna. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja mam właśnie taką kwestię, że Pan Przewodniczący kiedyś obiecał, że po trzech godzinach zrobi 
przerwę, a nie zrobił. Robi sobie przerwę sam sobie, owszem, ale ja chcę uczestniczyć uczciwie  
we wszystkich głosowaniach, więc siedzę. To jest pierwsza kwestia. 

Druga. Odpowiedzi, które dostałam odnośnie Budżetu Obywatelskiego – tam są te instalacje urządzeń 
fitness. Czy jeżeli – bo przecież do przetargu nie przystąpiła żadna osoba – czy jeżeli przetarg nie będzie 
sfinalizowany w bieżącym roku, czy te pieniądze przejdą na przyszły rok z Budżetu Obywatelskiego, czy nie 
przepadną?  

I drugie jeszcze. W „Sprawach różnych” złożyłam wniosek na poprzedniej sesji. Tam dotyczyło sprawy 
mostu na ulicy – to była Lipnicka, koniec Lipnickiej, początek Polnej, czy tam jest prawidłowo poręcz 
osadzona.  

I drugie: przejście dla pieszych przy centrum BEFAMA, czy jest możliwość zaznaczenia jakiegoś przejścia.  
Ja rozumiem, że ponieważ sesja szybciej niż miesiąc to do tygodnia powinnam dostać odpowiedź. 

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

„Dziękuję Pani Radna. 

To tutaj pozwolę sobie [odpowiedzieć] – rzeczywiście tak się umawialiśmy. To przepraszam. Bardzo proszę 
mnie pilnować w przyszłości, bo w ferworze, zwłaszcza tych wielu różnych uchwał, czasami wydaje mi się,  
że lepiej już nie robić przerwy, tylko zakończyć sesję. Ale biorę sobie oczywiście do serca, co Pani mówi.  
I jeszcze – bo widzę, że Pani nie jest zadowolona – to jeszcze obiecuję postanowienie poprawy. 

(…) Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa. (…).”. 

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

„Panie Przewodniczący, 

tu już była sprawa poruszona, mam też podobną, co Kolega mówił tutaj o zaniedbaniu dróg. (…)  
Czy Miejski Zarząd Dróg, wydając pozwolenie na przejazd i użytkowanie do celów budowy, sprawdza jak  
te drogi są później oddane? Tam na osiedlu Złote Łany jest budowa deweloperska na ulicy Siewnej  
i niestety po tych przejazdach tak są zanieczyszczone studzienki kanalizacyjne, że teraz przy większych 
opadach cała ulica Siewna była w jednej kałuży. A ponieważ część bloków jest poniżej tej ulicy, więc 
niestety to zawilgocenie, ta woda dochodziła aż pod bloki, że bardzo proszę zwrócić na to uwagę. 

A jeszcze jedną mam sprawę – ponieważ znowu słyszałam, że następną sesję mamy w grudniu –  
czy termin sesji grudniowej nie ulegnie zmianie. To mam zapytanie do Pana Przewodniczącego.”. 

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

„Jest dziewiętnastego i tak będzie.”. 

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

„Dziękuję.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”. 

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

Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, 

chcę podziękować za szybką interwencję w sprawie remontu kamienicy przy ulicy Karpackiej 170 – jeżeli 

mogę prosić o prezentację zdjęć.
7
 W ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie prac, pojawił  

się wykonawca– jak widać z tablicy informacyjnej – następuje odwodnienie części (…) przyziemia. Jakby 
powiedzieć, pracownicy pracują sprawnie i myślę, że z jakimś skutkiem będzie ta kamienica 
wyremontowana – za co bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezydencie. 

                                                           
7 Pokaz slajdów. 
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Natomiast druga interpe… – (…) druga sprawa, którą chcę poruszyć to nawiązuję do tej interpelacji 
 i dlatego mi się pomyliło – w międzyczasie uzyskałem informacje, z którymi się z Państwem podzielę; 
dotyczy Szkoły 37 na osiedlu Karpackim.  

2015 rok: kwota na Budżecie Obywatelskim to jest 53 tys., wymieniono 30 okien. Autor projektu J_____ 
R______. 2016 rok: 72 000, wymieniono 39 oraz 11 okien. 2017 rok: 75 000; bezpieczeństwo przed 
Szkołą 37: naprawa chodników, dojścia do szkoły, barierki ochronne przy drodze i monitoring. I 2018 rok – 
który będzie – wygrał projekt na 100 000. Autorem projektu [jest] Pani J_____ P_____ – i to właśnie 
remont łazienek, których szkoła się nie mogła od wielu lat doczekać; Pan o tym wie, Panie Prezydencie. 
Sumaryczna kwota z Budżetu Obywatelskiego tj. 300 000 zł. Tak że chciałbym żeby to zostało jasno 
powiedziane, tym bardziej że pewne kontrowersje były co do tego, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 
wykonuje się inwestycje w szkole. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego żeby to jednak robić, niemniej 
jednak były różne głosy w tej sprawie.  

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, czy chciałby się Pan odnieść, do którychś z tych „Spraw różnych”, czy niekoniecznie.  

Z mowy ciała wynika, że niechętnie.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

taką mam informację przynajmniej, że na wiele z tych tutaj poruszonych spraw, odpowiedzi poszły już, 
zostały udzielone. Nie umiem dzisiaj zweryfikować ile tych odpowiedzi poszło. Mamy ponotowane  
to wszystko.  

Tu na przykład ta sprawa pierwsza, to ulica Szczęśliwa – może Nieszczęśliwa się powinna nazywać.  
Ale tak nie może być na pewno, bo to jest kwestia już bezpieczeństwa jakiegoś i myślę, że te sprawy 
awaryjnie trzeba będzie załatwić po prostu.  

Także tutaj ja jedną rzecz chciałem, bo było pytanie Pani Radnej Waluś, «czy pieniądze przechodzą  
na przyszły rok». Pieniądze, znaczy nie chcą przejść powiedzmy, nie przechodzą powiedzmy. Po prostu 
budżet się 31 grudnia kończy i jest nowy budżet (…). I w związku z tym nie ma takiego czegoś,  
że te pieniądze sobie przesuwamy. Budżet kończy się 31 grudnia, rozliczamy go i nowy budżet jest  
od 1 stycznia. Tak to funkcjonuje po prostu. Ale to nie znaczy, że te sprawy, które są niezrobione, żeby  
to nie było równoznaczne z tym, że jak coś jest niezrobione, to w związku z tym…”. 

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

„Już się bałem, że Pan tego nie dopowie.”. 

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

„…nie robimy – to nic nie robimy i zamykamy 31 grudnia – bo to byłoby bez sensu przecież, tylko  
to musimy uwzględniać w nowym budżecie po prostu; to musimy uwzględniać w nowym budżecie. 

Jeśli nie ma i nie ma już zdaje się głosów, ja chciałem jeszcze jedną sprawę (…) poruszyć; powiedzieć 
chciałem Państwu, bo nie chciałem żebyście się z prasy może dowiadywali. Co roku są robione różne 
rankingi – różne czasopisma, media różne robią rankingi. Takim jednym z bardziej znaczących rankingów 
jest ranking, który robi Rzeczpospolita. W tym roku dość późno (…) pytania złożyli miastom, było bardzo 
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mało czasu, ale wystartowaliśmy jak co roku, bo to jest taki znaczący ranking, jeśli chodzi o całą Polskę.  
W zeszłym roku udało nam się zająć dziesiąte miejsce – uważałem, że to był bardzo duży sukces,  
bo to jest szerokie spektrum problemów, na które trzeba odpowiedzieć. To nie są jakieś monotematyczne 
pytania, tylko różne sfery życia miasta obejmują. W tym roku, jak powiedziałem, wystartowaliśmy też  
i w czwartek będzie wręczenie (tak sobie, nie wiem wymyślili, dlaczego w Jarocinie w sam raz będzie 
wręczenie), Prezydent Jędrusiński pojedzie. Chciałem poinformować, nim się w prasie to ukaże,  
że zajęliśmy wśród miast na prawach powiatu – czyli ten najpoważniejszy ranking, który jest – zajęliśmy 
drugie miejsce w Polsce proszę Państwa.”. 

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

„Gratuluję.”. 

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

„Więc jest to myślę ogromny sukces, bo nigdy nam się powyżej dziesiątego miejsca nie udało zająć. 
Jesteśmy na drugim miejscu w Polsce. To chciałem poinformować, żebyście Państwo wiedzieli prędzej,  
bo w czwartek to będzie w mediach podane prawdopodobnie. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję. 

Szanowni Państwo na koniec, zgodnie z prośbą, która dotarła do mnie w trakcie sesji, udzielam głosu Panu 
Henrykowi Juszczykowi. 

Zapraszam.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk   
Powiedział m.in., cyt.:  

„Szanowni Państwo,  

bardzo proszę jeszcze o trzy minutki, ale tak myślę, że powinienem to zrobić. 

Otóż jestem na ostatniej Waszej sesji jako urzędnik i to jest jednak 27 lat pracy w tym mieście, dla tego 
miasta. Po prostu chciałem podziękować. Chciałem podziękować wszystkim za współpracę. To jest ponad 
1000 pracowników, których w jakiś sposób pośrednio mi podlegało. To jest 14 dyrektorów, z Kierownikiem 
Schroniska licząc, to jest 3 Naczelników. I ta codzienna praca z Paniami sekretarkami  
– od Przewodniczącego Rady poczynając jak byłem – Pani Bogusia, Pani Maria, Pani Lucynka, Pani Ania  
w sekretariacie Prezydenta, bo bez współpracy z Prezydentem nie byłoby możliwie efektywnie pracować. 

Proszę Państwa, to, co się wydarzyło nie chcę tutaj broń Boże Państwa jakimiś statystykami zanudzać,  

ale powiem tylko o jednym. To, co nas jako Bielsko-Biała jakoś łączy, wszczepia w historię całej naszej 
Ojczyzny, kraju, to nasze pomniki, które są wspaniałe. Nasze pomniki wybudowane przez 27 lat: Katorgi 
Katyńskiej, Sybiraków, Oświęcimia i ten ostatni, który Kolega Dariusz zgłosił, Małopolska Wschodnia 
Wołyń, który będzie również postawiony jeszcze w tym roku na cmentarzu Wojska Polskiego. I ten 
najważniejszy, według mojej oceny, pomnik Trzeciego Tysiąclecia – Krzyż na Trzech Lipkach. I tutaj taka 
prośba do Was, Państwa Radnych, do Pana Prezydenta. Działka, na której stoi ten Krzyż, razem z tym 
placem zabaw i z siłownią, to zaledwie 40 arów, natomiast za Krzyżem jest wspaniała łąka 7 ha. Łąka nie 
nasza, jest w rękach prywatnych. Jeśliby tam ktoś chciał uprawiać tą łąkę czy ogrodzić, to ten płot by 
przechodził tuż koło samego Krzyża. Proszę Was bardzo, zakupcie te 7 ha. To jest szczególne miejsce. 
Proszę Państwa, na tym wzgórzu, prawie 400 m n.p.m., tam sobie ludzie puszczają latawce, tam 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2017  Załącznik Nr 1 

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

   w dniu 21 listopada 2017 roku 

  Strona 83 z 84 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

motolotnie startują, lądują. To jest jedyne takie miejsce w mieście, zapewniam Was, gdzie nie ma linii, 
żadnej linii wysokiego napięcia ani innego – po prostu tam by mógł sportowy samolot spokojnie 
wylądować. Niech to będzie taka łąka, gdzie miasto będzie nie ponosiło jakichś wielkich środków  
na utrzymanie jej; to jest po prostu wykoszenie trawy, żadnej infrastruktury. Niech sobie tam ludzie 
odpoczywają, niech biegają, niech siedzą sobie na kocykach. Ja oficjalnie się zwrócę tu do Pana 
Prezydenta i do Przewodniczącego Rady z taką prośbą po prostu.”. 

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

„Słyszymy ją Panie Henryku.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję.”. 

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

„Panie Henryku. Nie, nie, nie. Proszę zostać.”. 

 
Oklaski. 

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

„Bardzo proszę o chwilę uwagi.  

Może Pan…”. 

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

„Proszę Państwa,  

chciałem, bo widzę, że jakieś zaskoczenie może jest. Proszę Państwa, tak się złożyło, że wyszła nowa 
ustawa, która nie pozwala pełnić pewnych funkcji, po prostu krótko mówiąc. Asystenci, doradcy, 
pełnomocnicy nie mogą być, nie mogą funkcjonować w gminach. Taka ustawa wyszła i z dniem 1 grudnia 
formalnie zakończyliśmy współpracę (jako etatowych pracowników) z Kolegą Juszczykiem i z Kolegą 
Michniowskim. Ale chcę powiedzieć, że dalej będziemy współpracować. To nie znaczy, że nie będą  
w Ratuszu. Będą dalej współpracować, będą dalej się zajmować działkami, mniej więcej takim, jak się 
dotychczas zajmowali, oczywiście w innym charakterze, bo nie mogą podejmować decyzji i nie mogą 
pewnych rzeczy robi. Natomiast ich wiedza i doświadczenie będą wykorzystane, bo nie stać nas  
na to, żeby wiedzę i doświadczenie takich dwóch znakomitych ludzi, którzy spędzili w tym Ratuszu wiele, 
wiele lat i są postaciami nie tylko już tu u nas w Bielsku-Białej, żeby (…) pozwolić sobie na to, żeby z ich 
usług nie korzystać – i będziemy w innej wersji. Niestety takie ustawy też wychodzą proszę Państwa, które 
uważam dużo złego robią, bo to nie jest dobre; bo u nas w Ratuszu asystentów, doradców w ogóle nie ma 
praktycznie, ja nigdy nie miałem praktycznie, oprócz jednego roku, nie miałem asystenta. Chyba jestem 
jedynym prezydentem w Polsce, który żadnego asystenta nie miał. Tu nie ma przerostu tutaj w tym  
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zakresie żadnego, natomiast jak widać te ustawy koszą równo niektóre i mamy to, co mamy dzisiaj. (…) 
Znaczy ja nawet nie będę dziękował dzisiaj Kolegom, bo dalej będziemy współpracować. Tak że żegnamy 
się formalnie z jako pracownikami Urzędu, ale dalej będziemy współpracować i korzystać  
z ich doświadczeń i z ich wiedzy. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Oklaski. 

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

„Szanowni Państwo, tym akcentem poruszającym kończymy dzisiejszą sesję. Ja chciałem tylko dodać,  
że Pan Henryk Juszczyk jest jedynym mieszkańcem, Radnym Bielska-Białej, który od 1990 roku był 
każdorazowo wybierany. Pełnił różne funkcje i Przewodniczącego Rady Miejskiej, nie był tylko 
prezydentem miasta – tak można by powiedzieć. Ze względu na krótki czas informacji przed tym 
wydarzeniem, nie przygotowałem żadnej oracji, a należałoby się. Ale mam nadzieję, zwłaszcza  
w kontekście tego, co mówił Pan Prezydent, że nasze kontakty się nie kończą, a znajdzie się odpowiednia 
formuła, aby po prostu uczcić te 27 lat pracy dla miasta Bielska-Białej, za które jeszcze raz w imieniu 
wszystkich dziękuję.”.  

 
Oklaski. 
 

 

 
Ad 60 
Zakończenie obrad 

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

„Aby formalności stało się zadość, zamykam XXXV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
8 Godzina 13.43. 


