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

  

RM.0002.3.2014 

  Strona 1 z 14 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Protokół Nr III/2014 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 30 grudnia 2014 roku 
 
 
 
 
 
 
Obecni na III sesji Rady Miejskiej: 
 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 1). 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 2). 
 

 
Przyjęty porządek obrad III sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Wręczenie odznak i medali okolicznościowych Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej. 

 
4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 

DRUK NR 23 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 
DRUK NR 22 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 24 
 

9. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 1 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

10. Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 2 z AUTOPOPRAWKĄ 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  
na rok 2015. 
DRUK NR 20 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 235/11 o pow. 460 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej. 
DRUK NR 21 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej skierowania wniosku do Wojewody 
Śląskiego o komunalizację udziału 3/24 części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: 592/11 o pow. 168 m², 592/16 o pow. 105 m², 1031 o pow.  
336 m², położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne Przedmieście, objętej księgą 
wieczystą BB1B___________. 
DRUK NR 19 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie  
w obrębie Straconka. 
DRUK NR 17 
 

15. Sprawy różne. 
 

16. Zakończenie obrad. 

 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecne: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radna Małgorzata Zarębska – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.03 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył III sesję Rady Miejskiej  
VII kadencji.  

 
Ad 2 
Wręczenie odznak i medali okolicznościowych Polskiego Czerwonego Krzyża 

 
Uroczystego wręczenia odznak i medali dokonali:  
� Pan Bogdan Ogrocki – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, 
� Pan Marek Mielnik – Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Bielsku-Białej, 
� Pan Henryk Juszczyk – członek PCK, były Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Bielsku-Białej. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Bogdan Ogrocki – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. 
 
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia, przyznaną dla Miasta Bielska-Białej, 
wręczono Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Krywultowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Jarosławowi Klimaszewskiemu. 
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Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia wręczono: 
� Pani Irenie Chumięckiej,  
� Pani Wioletcie Stępień. 
 
 
Medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono: 
� Panu Jackowi Krywultowi,  
� Panu Henrykowi Juszczykowi,  
� Panu Dariuszowi Mrzygłodowi,  
� Pani Krystynie Cyran,  
� Pani Bernadecie Goli,  
� Pani Agacie Bryzek,  
� Pani Annie Bies,  
� Pani Dorocie Płaskiej,  
� Pani Annie Orzech,  
� Pani Lidii Mazurek, 
� Pani Bożenie Wdowczyk. 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół II sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2014 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Radni Rady Miejskiej przyjęli porządek III sesji Rady Miejskiej, zaproponowany przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego.  
Do porządku III sesji nie wprowadzono żadnych zmian. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad: 
 
1) Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski udzielił głosu Pani Irenie Chumięckiej  

– zabrała głos w imieniu osób odznaczonych przez Polski Czerwony Krzyż (w punkcie 2 porządku 
obrad). 

 
2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Pana 

R________ C_______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 5 porządku obrad.  
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 10 
▪ wstrzymujących: 3 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     n i e    u d z i e l i ł a    głosu Panu R________ 
C____________ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 5 porządku obrad.  
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Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad interpelację wygłosiła: 
 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Odpowiedzi na interpelację Radnej udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Dorota 
Piegzik-Izydorczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

                                        
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

                                        
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2014 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 23) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 23. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/16/2014 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2014 rok 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

                                        
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-
Białej na 2014 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 22) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 22. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/17/2014 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2014 rok 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 24) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 24. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/18/2014 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r.  
- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 9 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 1 z autopoprawką) oraz autopoprawka znajdują się  
w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006.   

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zaproponował łączną 
dyskusję w zakresie tematów ujętych w punktach 9 i 10 porządku obrad, przy rozłącznym głosowaniu 
projektów, tj.: 
▪ nad projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok (Druk Nr 1), 
▪ nad projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 2). 

Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił informację dotyczącą wypełnienia 
zapisów uchwały Nr LIX/1364/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, szczegółowości projektu budżetu oraz 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta. 

  
Zgodnie z § 1 ww. uchwały, projekt uchwały budżetowej przygotowany został przez Prezydenta Miasta  
w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały, w dniu 14 listopada 2014 roku w Biurze Rady Miejskiej złożono: 
▪ projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi (Druk Nr 1), 
▪ projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 2).  

 
W dniu 17 grudnia 2014 roku do Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do projektów uchwał zawartych  
w Drukach Nr 1 i 2.  

 
Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały, ww. projekty uchwał zostały skierowane do merytorycznych Komisji Rady 
Miejskiej, celem ich zaopiniowania.  
 
Projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok (Druk Nr 1) uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (z autopoprawką), 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z autopoprawką). 

 
Projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 2) uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (z autopoprawką), 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z autopoprawką). 

 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił uchwały I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:   

� Uchwałę Nr 4100/I/184/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi – wydano opinię pozytywną. 

 

� Uchwałę Nr 4100/I/185/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Bielska-Białej – wydano opinię pozytywną. 
 

� Uchwałę Nr 4100/I/186/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2014 rok  
(tj. w kwocie 10.570.210,00 zł) – wydano opinię pozytywną. 

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Założenia budżetowe na 2015 rok, informacje na temat Wieloletniej prognozy finansowej miasta  
oraz autopoprawkę do projektów uchwał (zawartych w Drukach Nr 1 i 2) przedstawił Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult.  

 
Zgodnie z § 3 ust. 4 uchwały RM opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Roman Matyja. 

 
Stanowiska Klubowe przestawili: 
� Radny Przemysław Drabek – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, 
� Radny Krzysztof Jazowy – Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, 
� Radny Adam Ruśniak – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta.  

 
Po wystąpieniach klubowych głos zabrał Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 1 z autopoprawką. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/19/2014 
 

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 10 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką – w punkcie 9 porządku obrad.  

 
Projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (z autopoprawką), 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z autopoprawką). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 2 z autopoprawką) oraz autopoprawka znajdują się  
w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006.   

 
Wobec łącznej dyskusji w punkcie 9 porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 2 z autopoprawką. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/20/2014 
 

Wieloletnia prognoza finansowa miasta  
Bielska-Białej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

                                        
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2015 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału  
Polityki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
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Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 20) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 20. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/21/2014 
 

w sprawie Gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

na rok 2015 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

                                        
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 
235/11 o pow. 460 m², położonej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek – Naczelnik 
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako dz. 235/11 o pow. 460 m², położonej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 21) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zawarty w Druku Nr 21. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/22/2014 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 235/11  
o pow. 460 m², położonej w Bielsku-Białej  

przy placu Opatrzności Bożej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej skierowania wniosku do Wojewody 
Śląskiego o komunalizację udziału 3/24 części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: 592/11 o pow. 168 m², 592/16 o pow. 105 m², 1031 o pow.  
336 m², położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne Przedmieście, objętej księgą 
wieczystą BB1B____________ 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek – Naczelnik 
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 
skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację udziału 3/24 części nieruchomości 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: 592/11 o pow. 168 m², 592/16  
o pow. 105 m², 1031 o pow. 336 m², położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne 
Przedmieście, objętej księgą wieczystą BB1B__________, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 19) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zawarty w Druku Nr 19. 
  
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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/23/2014 
 

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej  
skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego  

o komunalizację udziału 3/24 części nieruchomości  
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:  

592/11 o pow. 168 m², 592/16 o pow. 105 m², 1031 o pow. 336 m², 
położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne 
Przedmieście, objętej księgą wieczystą BB1B___________ 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

                                        
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie  
w obrębie Straconka 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura  
Rozwoju Miasta. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Grzegorz Puda, Radny Przemysław Kamiński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Szczepan Wojtasik, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Zbigniew Michniowski, Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura Rozwoju 
Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S-69,  
ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 17) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zawarty w Druku Nr 17. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr III/24/2014 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie  

w obrębie Straconka 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

                                        
Ad 15 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

                                        
Ad 16 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (VII kadencji).  
Obrady zakończono o godz. 12.26 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych na III sesji RM + usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości na III sesji RM  
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg III sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  

  30 grudnia 2014 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe III sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  

  30 grudnia 2014 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana R_____ C_______ o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 7 –  Interpelacja Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk  
Załącznik Nr 8 –  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Załącznik Nr 9  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 10  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 11 –  Uchwały podjęte na III sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi 

  Naczelników Wydziałów/Dyrektorów mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
III sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 30 grudnia 2014 roku 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram posiedzenie III sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Dziękuję. 

Serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Witam Panie Radne, Panów Radnych.  

Witam Pana Prezydenta, Panów Prezydentów, Szefów Wydziałów, Prezesów Spółek na dzisiejszej sesji.  

Witam też serdecznie wśród nas Pana Wicekomendanta policji – Pana Jarosława Kwaśnego. Dziękujemy  
za przybycie.  

A szczególnie serdecznie witam Państwa odznaczonych medalami i odznakami okolicznościowymi Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich przywitam Pana Bogdana Ogrockiego  
– Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej oraz Pana Marka Mielnika  
– Dyrektora Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej.  

Mamy ten zaszczyt i przyjemność gościć odznaczonych na sesji i za chwilę odbędzie się ceremonia 
odznaczenia.”  

 
Ad 2 
Wręczenie odznak i medali okolicznościowych Polskiego Czerwonego Krzyża 

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

„Bardzo proszę Pana Prezesa i Pana Dyrektora o poprowadzenie ceremonii.  

Zapraszam tutaj, bardzo proszę”. 

 
Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – Pan Bogdan Ogrocki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście.  

Na wstępie swojego wystąpienia chciałem serdecznie pogratulować w imieniu członków i działaczy 
Polskiego Czerwonego Krzyża wszystkim, którzy w listopadowych wyborach zostali wybrani do Rady Miasta 
oraz Panu (…) Prezydentowi czwartej kadencji.  

Drodzy Państwo w bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 95-lecie powstania (…) splatały się  
z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz,  

                                                 
1 Godz. 10.03. 
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w poszczególnych zaborach, na terytorium Polski powstawały i działały pod różnymi nazwami organizacje 
humanitarne, w tym w Bielsku-Białej od co najmniej 5 maja 1916 roku, gdzie działało Powiatowe 
Stowarzyszenie Mężczyzn i Dam Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,  
z inicjatywy Stowarzyszenie Samarytanin Polski, zwołano 18 stycznia 1919 roku naradę wszystkich 
istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. 
Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie 
Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wyłoniły trzydziestoosobowy, tymczasowy komitet zlecając jego 
przedstawicielom konsultacje z innymi organizacjami, opracowanie projektu statutu i prowadzenie prac 
organizacyjnych. Po zatwierdzeniu przez Rząd Statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża,  
na zebraniu konstytucyjnym 27 kwietnia 1919 roku wybrano Zarząd Główny. Prezesem został Paweł 
Sapiecha, a po jego rezygnacji Helena Paderewska. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24 lipca 
1919 roku zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża za jedyną organizację 
czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego. Zarząd Oddziału Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, z okazji jubileuszu 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża,  
w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża, pragnie wręczyć Miastu Bielsko-Biała 
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. W tym miejscu chciałbym dodać, że Odznaka 
Polskiego Czerwonego Krzyża została ustanowiona w 1927 roku. Jest ona odznaką czterostopniową. 

Poproszę teraz Pana Przewodniczącego Rady oraz Pana Prezydenta, ponieważ chciałbym wręczyć  
tę odznakę na Państwa ręce”.      

 
Wręczenie odznaki.  
Oklaski. 

 
Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – Pan Marek Mielnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Drodzy Państwo, jeżeli Państwo pozwolicie to z okazji jubileuszu chcieliśmy odznaczyć również odznaką  
IV stopnia Panią Irenę Chumięcką oraz Panią Wioletę Stępień.  

Bardzo proszę o wręczenie odznaczeń. Proszę Pana (…) Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-
Białej – Pana Bogdana Ogrockiego oraz Pana Henryka Juszczyka – członka PCK, byłego Prezesa Oddziału 
Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.  

Proszę o powstanie.” 

 
Wręczenie odznaczeń.  
Oklaski. 

 
Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – Pan Marek Mielnik 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję i gratuluję. Dziękuję. 

Jeżeli Państwo pozwolicie z tej okazji chciałbym również, w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego PCK  
w Bielsku-Białej oraz własnym, z okazji jubileuszu 95-lecia, wyróżnić medalem okolicznościowym Oddziału 
Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Państwa: Pan Jacek Krywult, Pan Henryk Juszczyk, Pan Dariusz 
Mrzygłód, Pani Krystyna Cyran, Pani Bernadetta Gola, Pani Agata Bryzek, Pani Anna Bies, Pani Dorota 
Płaska, Pani Anna Orzech, Pani Lidia Mazurek i Panią Bożenę Wdowczyk.  

Bardzo proszę o wystąpienie i wręczenie medali”. 
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Wręczenie medali.  
Oklaski.     

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

„W imieniu Rady Miejskiej serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, a Panu Dyrektorowi i Panu 
Prezesowi dziękuję za poprowadzenie ceremonii”. 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej 

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

„Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie trzecim – przyjęcie 
protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony do wglądu. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi w związku z tym 
uznaję protokół za przyjęty. 

Przechodzimy też do porządku obrad, który został przedstawiony wszystkim Radnym w wymaganym 
terminie. Nie wpłynęły żadne wnioski, aby ten porządek zmienić. Jeżeli nie usłyszę w tej chwili głosów  
z sali…  

Tak. I uznaję porządek obrad za przyjęty. 

A na chwilę jeszcze wstrzymajmy się, bo w imieniu odznaczonych tutaj Pani chciała zabrać głos. (…)  

Bardzo proszę tutaj do mikrofonu”.    

 
Pani Irena Chumięcka – odznaczona  Odznaką Honorową PCK 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Witam serdecznie. 

Szanowni wyróżnieni, Panie, Panowie, Panie Prezydencie. Jest mi niezmiernie miło, że w tak dostojny 
sposób zostaliśmy wyróżnieni. Wyróżnienie dla nas jest aktem mobilizacji, akcentem, który pokazuje,  
że miasto, nasi włodarze, Państwo wiecie o naszej działalności, doceniacie tę działalność  
i potraficie poświęcić parę minut czasu na to, żeby się z nami spotkać. Serdecznie za to dziękuję.  

Również chciałam powiedzieć, że możemy być dumni z tego co się dzieje w zakresie działalności PCK  
w naszym mieście. W naszym mieście od paru lat powstał jedyny w Polsce, pierwszy i na razie jedyny Klub 
Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi. Działalność tego klubu polega na tym, że osoby 
niepełnosprawne oddają krew na rzecz osób pełnosprawnych, że potrafimy pokazać jako osoby 
niepełnosprawne, że nie tylko dostajemy, że żądamy opieki, ale my dajemy największy dar życia, dajemy 
krew. Zostaliśmy również wyróżnieni krajowo za tę działalność przez Krajowy Zarząd Krwiodawstwa.  

Również działalność ta, osób niepełnosprawnych działających w klubie i działających z członkami 
Rejonowego Zarządu PCK, pozwoliła na szkolenie osób niepełnosprawnych jako ratowników i jest  
sygnałem do tego, że wspólnie działając z Zarządem Rejonowym PCK, wspólnie działając z Pogotowiem 
Ratunkowym w Bielsku-Białej jesteśmy inicjatorami pierwszych Krajowych Paramistrzostw Pierwszej 
Pomocy. Uczestnikami paramistrzostw są osoby niepełnosprawne. Wspólnie z dziesiątymi Mistrzostwami 
Ratownictwa Medycznego będziemy otwierać (…) kolejne wydarzenie w (…) Bielsku-Białej – (…) [są]  
to Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne z wszelkimi  
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niepełnosprawnościami potrafią być ratownikami, potrafią uratować drugiego człowieka i potrafią (…)  
w sytuacji kryzysowej dać sobie samemu radę. Bądźmy dumni z tego. Bądźmy przekonani, że jesteśmy 
miastem, które nie tylko żąda, ale również daje od siebie wiele.  

Korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich członków Klubu Niepełnosprawnego Honorowego Życia  
„Dar Życia” oraz członków Rejonowego Zarządu PCK przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia noworoczne. 
Życzymy szczęścia, życzymy zdrowia oraz możliwości pokazania, że poprzez Państwa działanie jesteśmy 
naprawdę miastem wyróżniającym się.  

Dziękuję bardzo. Do Siego Roku”. 

 
Oklaski. 

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

„Bardzo dziękujemy i myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy życzymy dalszych sukcesów i wytrwania w tej 
pożytecznej nad wyraz działalności. 

Szanowni Państwo, wpłynął też wniosek o zabranie głosu Pana R______ C_______ – pozwólcie,  
że przedstawię – w następujących tematach: 
1. Pragnę złożyć gratulacje dla wybranych Radnych do Zarządu Rady Miejskiej i Przewodniczących 

wszystkich Komisji, dla Prezydenta Miasta, który zwyciężył w drugiej turze wyborów. 
2. Również pragnę złożyć życzenia wysokich osiągów ku zadowoleniu mieszkańców i aby poziom życia 

był najwyższy w Polsce – jak twierdzi (…), iż jest najwyższy, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
3. Pragnę też wyrazić swoją opinię jaki jest poziom i jaką posiada przydatność obecna Rada Miejska  

i Prezydent Miasta, na podstawie mojej obecności i spostrzeżeń na wszystkich dotychczasowych 
Komisjach Rady Miejskiej.  

4. Ponadto chcę poinformować, iż sądownictwo niższego i wyższego szczebla rozpoznało już wszystkie 
protesty i skargi dotyczące zastrzeżeń i zarzutów prawomocności wyborów do Samorządu w Bielsku-
Białej i okolic.  

Proszę o udzielnie głosu na początku sesji w punkcie 5, a to ze względu na wyjątkową raz na cztery lata 
sytuację, gdzie nowi Radni zasługują i są godni wysłuchać mowy na swój temat na początku sesji, a nie  
na końcu w „Sprawach różnych”.  

Czas wypowiedzi około jednej minuty, podczas gdy norma stanowi pięć. 

Szanowni Państwo przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za?” 

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

„Ale w którym punkcie?” 

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

„W punkcie 5. Taki jest wniosek, taki głosujemy. 

W punkcie 5, kto jest za udzieleniem głosu Panu R______ C_________? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? 

Panie Mecenasie wygląda na to, że Rada nie podjęła stanowiska w tej sprawie, ponieważ sytuacja jest 
patowa. Jest 10 za, 10 przeciw. 
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Czy w takim razie, bo jest Pan R_____, ja mam taką propozycję gdyby zmienić to na punkt „Sprawy 
różne”, to wtedy jestem skłonny przegłosować to jeszcze raz.  

Czy Pan R______ się zgadza?” 

 
Mieszkaniec Miasta Bielska-Białej – Pan R______ C________  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję za ofertę. Skoro część Radnych (…)… To mnie boli, ale życzyć na samym początku…  
Ja odkładam tę sprawę do Spraw Różnych (…)”. 

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

„Dziękuję bardzo Panie R_______.” 

 
Mieszkaniec Miasta Bielska-Białej – Pan R______ C________  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Zapraszamy na następną sesję”. 

 
Mieszkaniec Miasta Bielska-Białej – Pan R______ C________  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„(…)… te moje przypuszczenia, że będzie w Polsce lepiej i że to, co (…)…”. 

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

„Panie R_______, ale Rada nie udzieliła Panu głosu. Bardzo przepraszam.”  

 
Mieszkaniec Miasta Bielska-Białej – Pan R______ C________  
Wypowiedź poza mikrofonem.  

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

„Panie R______…” 

 
Mieszkaniec Miasta Bielska-Białej – Pan R______ C________  
Wypowiedź poza mikrofonem.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie R_______ (…) w ten sposób nam Pan nie ułatwia pracy.  

Bardzo proszę o zaprowadzenie porządku.  

Dziękuję.” 
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Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy w związku z tym do punktu numer 4 „Interpelacje i wnioski Radnych”. 

Wpłynęła jedna interpelacja Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk w sprawie spalarni śmieci. 

Bardzo proszę Panią Radną o przedstawienie swojej interpelacji.” 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Radna przedstawiła poniższą interpelację: 
� „w sprawie spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej” 

Treść interpelacji Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

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

„Dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Ja tę interpelację dostałem już kilka dni wcześniej. Myślę, że ta interpelacja ma złego adresata.  
Ja się dziwię Pani Radnej, która przecież nie jest pierwszy dzień, bo kieruje tę [interpelację] do prezydenta 
miasta, kiedy wie, że prezydent miasta nie jest stroną w ogóle w tej sprawie. To jest po pierwsze. W ogóle 
nie jest stroną, stroną jest Urząd Marszałkowski i firma, która dzierżawi od szpitala.  

Po drugie, sprawa już była (…) tutaj omawiana i ta dzisiejsza interpelacja ona nic nowego powiedzmy  
nie wnosi; bo informowałem już o tym Radę, że wystąpiłem w listopadzie do Marszałka [Województwa 
Śląskiego] z pismem o wyjaśnienie spraw, które teraz Pani pisze – czyli już prawie 2 miesiące temu –  
i oczekujemy na odpowiedź od Marszałka. Półtora tygodnia temu czy tydzień temu, byliśmy z Panem 
Przewodniczącym u nowego Pana Marszałka, tę sprawę przedstawiliśmy i oczekujemy w tej chwili  
na odpowiedź, bo klucz jest u Marszałka, bo tam wydano zgodę – moim zdaniem – niezgodną  
z pozwoleniem na budowę na tę spalarnię. I prezydent nie jest adresatem tej sprawy, bo nie jesteśmy  
w ogóle jako miasto stroną w tej sprawie, natomiast jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby sprawy 
były właściwie załatwiane. Uważamy, że decyzja Urzędu Marszałkowskiego była w swoim czasie 
niewłaściwa i trzeba dążyć do zmiany tej decyzji, na taką decyzję, jaka była podjęta przy budowie szpitala, 
czyli tylko i wyłącznie na odpady medyczne z terenu miasta Bielsko-Biała – i na tym koniec. (…) Myślę,  
że Marszałek w najbliższych dniach tę sprawę wyjaśni i wtedy będzie wszystko załatwione.  
Tak że ta interpelacje, podpisy, to wszystko w tej chwili jest, moim zdaniem, zbędna praca, niepotrzebna, 
ludzi, bo przecież tej sprawy nie zostawimy. Mówiliśmy to już o tym na poprzednich sesjach – tej sprawy 
nie zostawimy – i niepotrzebne tylko dalsze podbijanie bębenka, bo przecież ta sprawa musi znaleźć swój 
finał.  

Nie wiem, czy… – ja już w tej chwili dzisiaj bym nie wyrokował – czy to ma być zamknięcie spalarni przy 
szpitalu? Bo uważam, że spalarnia, jaka była w pierwotnym kształcie – to, co ona realizowała  
w pierwotnym kształcie, czyli spalanie, jeszcze raz powtarzam, medycznych elementów z Bielska-Białej  
– może funkcjonować moim zdaniem. (…) Przez lata nie było żadnego problemu, (…) najmniejszego 
problemu nie było. Jeśli do tego powrócimy, to myślę, że może i spalarnia funkcjonować, i szpital 
funkcjonować, natomiast nie wiem, czy firma będzie funkcjonowała; ale to już mniejsze zmartwienie  
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dla nas troszeczkę, że firma zewnętrzna będzie troszeczkę gorzej albo w ogóle nie będzie funkcjonowała. 
Tak że taka jest odpowiedź. (…) Interpelacja nie jest do prezydenta, bo prezydent ani miasto nie (…)  
[są] stroną w tej sprawie. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Ja chciałem dodać, ponieważ uczestniczyłem w tym spotkaniu, że Marszałek w trybie pilnym bada  
to w dwóch zakresach.  

Pierwsze – to, co wspomniał Pan Prezydent – czy decyzja nie była, aby wadliwa, tzn. poszerzenie ilości 
spalanych odpadów (ilościowe, jakościowe), czy było wydane zgodnie z prawem. 

A druga rzecz, czy – jeżeli nawet ta decyzja była odpowiednio wydana – czy warunki techniczne tego 
spalania, w obecnym stanie spalarni, gwarantują bezpieczeństwo. 

Bardzo proszę – ad vocem Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.” 

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

„Panie Prezydencie, to nie chodzi, czy jest adresat właściwy, czy nie. Pan jest Prezydentem Miasta Bielska-
Białej, Prezydentem wszystkich mieszkańców i nie jest tutaj mój ton jakiś pouczający, absolutnie. 
Natomiast zwracamy się do Pana właśnie, jako do Prezydenta, żeby Pan po prostu finalnie pomógł 
rozwiązać mieszkańcom sprawę, która jest poruszana generalnie wszędzie – są spotkania, są różnego typu 
wiece, są zbierane podpisy i myślę, że mieszkańcy mają prawo do tego typu działań. A spalarnia budzi 
emocje, ponieważ ja sama uczestniczyłam w zebraniu 14 lat temu, gdzie zapewniano nas, że gwarantem 
bezpieczeństwa dla zdrowia są filtry, których nie ma od 2010 roku. To proszę mi Panie Prezydencie 
powiedzieć: do kogo mieszkańcy mają się zwrócić, skoro Pan mówi, że Pan nie jest stroną, że miasto  
nie jest stroną? Miasto nie jest stroną, ale my się zwracamy do Prezydenta, ponieważ Pan nas 
reprezentuje. 

Dziękuję. 

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

„Jeśli można.” 

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

„Bardzo proszę.” 

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

„Pani Radna nie do końca ma Pani rację.  

Jestem oczywiście prezydentem miasta i powiedziałem: tą sprawą zająłem się, napisałem pismo  
do Marszałka, bo tam jest klucz. Czyli, że nie <<nie interesuje mnie ta sprawa>> – nie jestem stroną.  
Bo trzeba rozróżnić dwie sprawy: czy się jest stroną i czy się interesuję tą sprawą – bo Pani myli te dwie  
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sprawy. Stroną miasto i prezydent nie jest, natomiast zajmuje się tą sprawą. I mówiłem już na poprzedniej 
sesji, że napisałem pismo do Marszałka (…); jak mi odpowie na to pismo, to wszystko będzie wiadomo  
na temat tej spalarni. Oprócz tego byłem u Marszałka z Panem Przewodniczącym też i w związku z tym 
myślę, że inne działania na razie są niepotrzebne, bo Marszałek musi dać nam odpowiedź.  
Jak da odpowiedź, będziemy wszystko wiedzieli w tym momencie.  

Powtarzam jeszcze raz: uważam, że ilości, które są w tej chwili są niewłaściwe, bo są niezgodne  
z pozwoleniem na budowę tej spalarni. I dlatego nie ma co tutaj (…) podgrzewać te emocje powiedzmy, 
bo to nic nie przyspieszy, nie pomoże sprawie, natomiast finał tej sprawy na pewno w najbliższych dniach 
myślę musi być. Powiedziałem już o tym i nie ma co pięć, dziesięć razy tej samej sprawy…  
Nie powiedziałem, że to mnie nic nie obchodzi – nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. I na początku 
listopada napisałem pismo w tej sprawie do Marszałka, informowałem o tym. Tak że ta interpelacja dzisiaj 
jest tylko powieleniem spraw, które już były. Powiedziałem, dajmy Marszałkowi – jest kilka dni 
Marszałkiem – też czasu na to, żeby (…) tę sprawę rozwiązał, odpowiedział na sprawę.  

Natomiast, jeszcze jak Pani chce już tak do końca wiedzieć, to ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, 
interpelacja dla Radych Sejmiku Wojewódzkiego, bo tam jest klucz – tam jest klucz w Sejmiku. Tam ktoś 
podjął jakąś decyzję, moim zdaniem – nie tylko moim chyba – niewłaściwą, wadliwą i dzisiaj mamy skutki 
tego wszyscy. 

Dziękuję.” 

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

„Już Pani Radna drugi raz ad vocem – ponadprogramowo – udzielam, natomiast na najbliższej sesji 
Sejmiku Radni, wybrani w naszym okręgu, z Platformy Obywatelskiej taką interpelację już mają 
przygotowaną.  

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.” 

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

„Dosłownie jedno zdanie. 

W takim razie dziękuję Panu Prezydentowi za to, że się zajął tą sprawą. Myślę, że dobrniemy do jakiegoś 
finału, który zadowoli wszystkich. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Punkt 4. „Interpelacje i wnioski Radnych” uważam za wyczerpany.” 
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Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

„Przechodzimy do punktu 5. „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości” i siłą rzeczy też 
uważam go za wyczerpany; Parlamentarzystów dzisiaj nie ma, a nikt z zaproszonych gości nie zwrócił się 
 o głos.” 

                                        
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok 

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

„Dlatego przechodzimy do punktu numer 6, Druk Nr 23 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na rok 2014”.  

Bardzo proszę o przedstawienie krótkie treści uchwały.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Uchwała dotyczy zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. Są to niewielkie zmiany, a mianowicie 
otrzymaliśmy jeszcze przed Świętami informację o środkach, które zostały nam przydzielone z podziału 
rezerwy subwencji ogólnej 33.486 zł. Proponuje się tę kwotę wprowadzić do budżetu i przeznaczyć ją dla 
„Oświaty” – dział 801 – na składki na ubezpieczenia społeczne.  

I druga, bardzo drobna zmiana. Tu jest faktycznie tylko 5 zł, jeśli chodzi o środki z Funduszu Pracy, 
zwiększone dla Powiatowego Urzędu Pracy. Również proponuje się wprowadzić te środki do budżetu  
z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Nie widzę.  

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

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, zawartej w Druku Nr 23? Proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok 

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

„Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, Druk Nr 22, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok”.  

Bardzo proszę – ponownie – Panią Skarbnik o przedstawienie.” 

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

„Proszę Państwa uchwała w sprawie zmian w budżecie.  

Tutaj dotyczy to przeniesienia dochodów pomiędzy rodzajami dochodów w celu rozliczenia odpłatności 
rodziców za (…) żywienie w przedszkolach.  

I w zakresie wydatków przeniesienie 153 tys. zł, w tym z obsługi długów 103 tys. i z działu „Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego” w „pozostałej działalności”, z przeznaczeniem dla Teatru Lalek 
„Banialuka” – 63 tys. i dla Książnicy Beskidzkiej – 90 tys., na dotacje podmiotowe. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję bardzo. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Nie widzę.  

Podobnie jak poprzednią uchwałę opiniowała i tę Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – 
opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8 porządku obrad, Druk Nr 24, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”.  

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ta uchwała, jeśli chodzi o Załącznik Nr 1 tej uchwały, jest konsekwencją zmian wcześniejszych uchwał.  

Natomiast w Załączniku Nr 2 zmiana dotyczy dwóch projektów, a mianowicie chodzi tu o aktualizację 
programu SEKAP dla Bielska-Białej, chodzi o zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu 
wydatków na 2015 rok o kwotę 2.250 zł.  

I drugi projekt „Utworzenie szkolnych placów zabaw”. Z kolei jest tu zmniejszenie wydatków w roku 2014 
o 41.946 zł – są to środki z dotacji. Zmniejszenie to wynika z tego, że został rozstrzygnięty przetarg.  
Po rozstrzygnięciu przetargu są niższe koszty, wobec tego dotacja podlega zmniejszeniu. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Nie widzę.  

Branżowa Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie tę uchwałę. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 9 
Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

„Szanowni Państwo. Przechodzimy do punktu numer 9, tj. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-
Białej na 2015 rok. 

Na wstępie chciałbym zaproponować Państwu przeprowadzenie wspólnej dyskusji w zakresie spraw 
ujętych w punktach 9 i 10 – jak to już jest tradycją – porządku obrad, oczywiście przy rozłącznym 
głosowaniu. Czyli i projekt budżetu i Wieloletnią prognozę finansową omówimy w ramach dyskusji,  
a zgodnie z procedurą będziemy ją głosować osobno. 

Czy są jakieś głosy przeciwne?  

Jeżeli nie zobaczę, to znaczy, że Wysoka Rada przyjęła taki sposób procedowania. 

Pozwólcie, że przedstawię informacje związane z procedurą budżetową. 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, szczegółowości budżetu oraz 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta, określa uchwała Nr LIX/1364/2010 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 31 sierpnia 2010 roku. 

Zgodnie z § 1 tejże uchwały, projekt uchwały budżetowej przygotowuje Prezydent Miasta w oparciu  
o obowiązujące przepisy. 

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Prezydent Miasta 
przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania – w terminie 
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.  

Stwierdzam wypełnienie zapisu § 2 ust. 1 uchwały, że nastąpiło to w terminie, ponieważ w dniu  
14 listopada 2014 roku w Biurze Rady Miejskiej złożono projekt uchwały budżetowej na rok 2015, a także 
projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt Wieloletniej 
prognozy finansowej zostały przekazane wszystkim Radnym do skrytek zaraz po I inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej tej kadencji. Wersję elektroniczną przesłano Państwu na skrzynki mailowe. 

W dniu 17 grudnia 2014 roku do Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka do ww. projektów uchwał, która 
związana została z koniecznością wprowadzenia zmian związanych z Budżetem Obywatelskim.  
Ta autopoprawka została Państwu również przekazana, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 

Zgodnie z § 3 ust. 1, cyt. wyżej uchwały, wyżej wymienione projekty uchwał zostały przeze mnie 
skierowane do merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, celem ich zaopiniowania, tj. do: Komisji Edukacji  
i Kultury, Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa, Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego. 

Wszystkie wymienione przeze mnie Komisje wydały pozytywne opinie do obu projektów uchwał, przy czym 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
wydały, ze względów czasowych, opinie z uwzględnieniem autopoprawki. 

Szanowni Państwo, przedstawię teraz uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach, które zostały przekazane do Rady Miejskiej. Skład ten podjął następujące uchwały: 
▪ Uchwałę Nr 4100/I/184/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi. Skład Orzekający wydał w tej sprawie opinię pozytywną. 

▪ Uchwałę Nr 4100/I/185/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej – również opinia pozytywna. 

▪ Oraz uchwałę Nr 4100/I/186/2014 również z 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok ( w kwocie 10.570.210,00 zł) – i tu również jest opinia pozytywna. 
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Tyle tytułem wstępu. W tej chwili przechodzimy do wystąpień.  

Proponuję następującą kolejność: Pan Prezydent Miasta, Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz wystąpienia klubowe.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie o zabranie głosu”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , 
chciałem przedstawić założenia do projektu budżetu Miasta Bielska-Białej na 2015 rok, które 
przedstawiałem już na Komisji Budżetu.   
W bieżącym roku obserwujemy stopniową poprawę aktywności gospodarki krajowej. Nastąpiło 
przyspieszenie tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto, jednak nie do takiego poziomu, jaki pierwotnie 
zakładali analitycy. Mówię o tym, dlatego że musimy wiedzieć, że te prognozy makroekonomiczne dla 
naszego kraju są warunkowane oczywiście zewnętrznymi sytuacjami gospodarczymi, natomiast oczywiście 
to bezpośrednio wpływa również na nasze uwarunkowania w jakich funkcjonujemy. Podstawy naszej 
gospodarki wydają się bardzo stabilne. W dokumentach rządowych prognozuje się, że realny wzrost 
Produktu Krajowego Brutto stopniowo będzie się zwiększał do 3,4% w przyszłym roku, 3,7% w 2016, 
3,9% w 2017 roku. Są to optymistyczne dane, ale są wszelkie szanse chyba, żeby były zrealizowane.   

Na chwilę obecną z prognoz Rady Ministrów wynika, że relacja długu sektora finansów publicznych  
do PKB, na koniec 2014 roku, spadnie do 47,7% wobec 53,9% w 2013 roku, czyli widzimy bardzo dobrą 
(…) jakość tego wskaźnika, czyli to zadłużenie radykalnie, prawie o ponad 6 punktów spadło. We wrześniu 
bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła: „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych  
na lata 2015-2018”. I my oczywiście też jesteśmy objęci tymi wszystkimi uwarunkowaniami, które  
są w tym programie ujęte. Z najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt sektora 
finansów publicznych obniży się w przyszłym roku, czyli ten, który nas najbardziej interesuje teraz,  
do ok. 2,5% PKB w stosunku do 3,3% zadłużenia w stosunku do PKB, które miało miejsce w bieżącym 
roku i 4%, które było w 2013 roku. Zobaczymy jak się te prognozy zrealizują, ale po tym co obserwujemy, 
w tej chwili widać, że faktycznie gospodarka jakby ruszyła i są bardzo te prognozy dość optymistyczne.  

Ważnym elementem sytuacji gospodarczej miasta są również ograniczenia formalno-prawne, a szczególnie 
sposób liczenia wskaźników zadłużenia. Od tego roku wskaźnik ten jest bowiem ustalany jest 
indywidualnie dla każdego samorządu na podstawie danych z trzech ostatnich lat. Zmiany sposobu 
obliczania wskaźnika wprowadziły konieczność ciągłego monitorowania poziomu dochodów i wydatków 
bieżących jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko na etapie planowania, ale także na etapie 
wykonania tych wielkości na koniec każdego roku. Nie zachowanie relacji dochodów bieżących  
do wydatków bieżących – wskaźnik, o którym przed chwilą mówiłem – jak również przekroczenie 
wskaźników zadłużenia, skutkuje sankcjami dla samorządu, ustalonymi ustawą o finansach publicznych. 
Dlatego bardzo ważnym elementem jest pilnowanie wielkości tych wskaźników. 

Dodatkowo takim negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet miasta, jest brak stabilności wśród 
takiego bardzo znaczącego źródła wpływów do budżetu miasta, jakim są wpływy z podatku od osób 
fizycznych i od osób prawnych, tzw. PIT-u i CIT-u. Ostanie dwa lata, jak wiemy, te prognozy Ministra 
Finansów nie sprawdziły się i tu ponieśliśmy znaczące straty, natomiast ostatnie miesiące wskazują,  
że – jak powiedziałem – gospodarka ruszyła i prognozy na ten rok (przecież nie mamy danych jeszcze  
za ten rok) są dość optymistyczne. Czyli widać, że tutaj się troszeczkę ten obraz zmienia. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że na miasto nakładane są dodatkowe zadania, które generują wzrost 
wydatków bieżących. Dotyczy to głównie oświaty i pomocy społecznej, ale także innych zadań, choćby 
ustawa z lipca tego roku o geodezji, która będzie skutkowała znaczącym zwiększeniem jednak wydatków 
na ten sektor. 

Biorąc to pod uwagę, konstrukcja budżetu co roku jest trudniejsza z powodu braku wiarygodnych danych, 
na podstawie których (…) konstruujemy budżet. Jak wiemy, (…) projekt budżetu przedstawiamy Radzie  
do 15 listopada. Wiadomo, że w tym momencie od września, od kiedy konstruujemy budżet, tyle 
zmiennych jest (…) przy konstrukcji tego budżetu, że trudno mówić o jakichś dokładnych danych, 
dokładnych prognozach.  

Konstruując budżet na przyszły rok wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania oczywiście zewnętrzne,  
a także uwzględniliśmy: 
▪ informacje przekazane przez Ministra Finansów: 
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- o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie 
ustawy budżetowej na 2015 rok, 

- po drugie, planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych  

- i planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. 
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne dochody oszacowano  

w oparciu o materiały własne oraz przewidywane wykonanie roku 2014, 
▪ decyzje Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa, zawarte umowy  

o dofinansowanie z budżetu państwa realizowanych przez miasto inwestycji oraz kalkulację kwoty 
dotacji celowej na przedszkola, sporządzoną przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 

▪ oraz zawarte umowy dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej”. 

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

„Bardzo proszę o zachowanie ciszy na widowni.  

Dziękuję”. 

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

„Ja słyszę pogłos Panie Przewodniczący cały czas i nie wiem co się dzieje”. 

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

„Wyjaśniłem już temat. Bardzo proszę kontynuować”. 

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

„Należy zaznaczyć również, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, w 2015 roku Bielsko-Biała, jako 
miasto na prawach powiatu, zobowiązane będzie do wpłaty do budżetu miasta kwoty 8,2 mln zł, to jest 
tzw. „Janosikowie”. Wpłata ta jest naliczana zgodnie z art. 30 ustawy o finansach, dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, na podstawie którego powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych,  
na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, 
dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.  
Od wielu lat, jak wiemy ten podatek, tzw. „Janosikowe”, budzi sprzeciw wszystkich miast w Polsce,  
z uwagi na jego złą konstrukcję. W obecnym kształcie obciąża on jednostki samorządu terytorialnego, 
które dobrze gospodarują, lepiej gospodarują, będąc swoistą karą za ich lepszy wynik ekonomiczny  
w stosunku do jednostek słabszych. Od dłuższego czasu są podejmowane próby zmiany tego, ale na razie 
dla (…) naszej tej konstrukcji nie ma żadnych tutaj danych. Tam były pewne zmiany, ale one nie dotyczą 
gmin takich jak Bielsko-Biała. Pierwszy raz wpłaciliśmy – też mówiłem na Komisji Budżetu – pierwszy raz 
wpłaciliśmy w 2005 roku 3,8 mln zł, co roku wzrastało, w (…) tym roku zapłaciliśmy 9,02 mln,  
a na przyszły rok troszeczkę wygląda, że jest spadek na 8,2 mln zł. Wynika to z wyższego wskaźnika 
dochodów na jednego mieszkańca liczonego dla wszystkich powiatów, a spowodowane to jest głównie 
tym, że jest zmniejszona liczba mieszkańców kraju i w związku z tym rozłożyło się nam na mniejszą ilość 
ludzi i dlatego podatek jest mniejszy. To jest trochę taka sztuczna sprawa, ale w sumie pozytywna. 

Teraz już przechodząc do dwóch części, czyli do dochodów i do wydatków. Globalnie planowane dochody 
na przyszły rok stanowią kwotę 751.711 tys. zł i są niższe o 3,7% w stosunku do roku 2014, czyli 
bieżącego, co głównie spowodowane jest znacznie niższą kwotą (…) dochodów majątkowych, a zwłaszcza 
dochodów ze środków Unii Europejskiej, jako że rozpoczyna się nowy okres programowania tych środków. 
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W ramach ogólnej kwoty, czyli 751 mln 711 tys., dochody bieżące wynoszą 742 mln 663 tys., tj. 98,80%,  
a dochody majątkowe 9 mln 048, tj. 1,20% dochodów ogółem. 

Jeśli chodzi o udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów, to przedstawia się następująco: 
▪ podatki i opłaty kwota dochodu: 194 mln 393 tys., tj. 25,86%, 
▪ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. 239 mln 682 tys., tj. 31,88%, 
▪ dochody z majątku gminy i powiatu: 19.668 tys. zł, tj. 2,62%, 
▪ pozostałe dochody gminy i powiatu tj. 24 mln 861 tys., tj. 3,31%, 
▪ subwencje ogólne z budżetu państwa: 198 mln 148 tys., tj. 26,36%, 
▪ dotacje celowe z budżetu państwa: 65.303 tys., tj. 8,69%, 
▪ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego: 5 mln 405 tys. – 0,72%,  
▪ pozostałe dotacje celowe – 0,08%, 
▪ środki z Funduszu Pracy – 0,11%, 
▪ dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich – 0,03% 
▪ i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł: 2 mln 593 tys., tj. 0,34%. 

Teraz krótko każde z tych źródeł dochodów. 

Podatki i opłaty gminy wynoszą, jak powiedziałem, 194 mln 393 tys., tj. na poziomie (…) przewidywanego 
wykonania tegorocznych.  

Wpływy z podatków i opłat oszacowano w związku z tym w oparciu o przewidywane wykonanie. Bardzo 
ważne, myślę i dla Radnych, i mieszkańców przede wszystkim jest to, że nie planujemy w tym (…) 
projekcie budżetu, w przyszłym roku, zmiany stawek podatków i opłat lokalnych. Pozostają na tym samym 
poziomie. Myślę, że jest to dla mieszkańców bardzo ważna informacja. 

Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą… planuje się  
239 mln 682 tys. i tj. znacznie wyżej niż przewidywane wykonanie tego roku, które przewidujemy  
na poziomie ok. 214, przepraszam 216 mln 092 tys. zł. 

Przyjęliśmy po prostu udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach, 
które podało nam Ministerstwo Finansów, tj. 222 mln 494 tys. zł, które stanowią prawie 32% dochodów 
gminy ogółem. Przewidywane wykonanie tego roku jest ok. 200 mln 665 tys. zł. Jak wiemy na wielkość  
tą nie mamy większego wpływu. Natomiast jesteśmy tylko beneficjentem tych wpływów.  

Udziały zaplanowane przez Ministerstwo na przyszły rok rosną w stosunku do przewidywanego tego roku  
– o czym mówiłem, że widać, że gospodarka drgnęła pozytywnie – o 10,88%. Jak się ukształtują  
to zobaczymy dopiero w ciągu roku. Dodatkowo Ministerstwo Finansów zaplanowało w przyszłym roku 
istotną zmianę systemową w zakresie właśnie tego podatku od osób fizycznych, tego PIT-u, polegającą  
na 20% zwiększeniu kwot ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, co nie 
pozwalało na pełne jej rozliczenie. Jak wpłynie ta ulga na niektórych mieszkańców w kraju i oczywiście  
w naszym mieście to ciężko nam prognozować, bo nie wiemy, nikt nie wie jak ta ulga wpłynie – znaczy 
ona wpłynie na pewno negatywnie, natomiast nie znamy skali jaka to jest, bo to jest po raz pierwszy 
wprowadzone w tym roku przez Rząd, oczywiście na wniosek Ministra Finansów.   

Drugi udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi łącznie 17,188 w tym 
roku planowany jest 15 mln 427 tys. zł. Czyli również jest stopniowy wzrost wynikający z poprawy 
koniunktury gospodarczej. 

Dochody z majątku gminy i powiatu zaplanowaliśmy w wysokości 19 mln 668. Przewidywane wykonanie 
tego roku – 25 mln 493. 

Zaplanowaliśmy te dochody na poziomie niższym, bo takie są szacowane dochody ze sprzedaży mienia 
gminy i powiatu, i skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak  
i przewidywane wpływy z dywidend. To wiadomo, że majątek, który sprzedajemy się kurczy i na pewno  
te wpływy co roku będą się również kurczyły. 

Czwarta pozycja – pozostałe dochody gminy i powiatu zaplanowaliśmy na poziomie 24 mln 861 tys. zł. 
Wykonanie tego roku jest przewidywane na 30 mln 964. To są przede wszystkim wpływy z usług oraz 
różne wpływy jednorazowe, które bardzo trudno przewidzieć na etapie prognozowania i opracowywania 
przyszłorocznego budżetu.  

Jeśli chodzi o subwencje ogólne z budżetu państwa, wprowadzone do projektu, są one w wysokości  
198 mln 148 tys. zł. Przewidywane wykonanie za ten rok – 196 mln 970. To jak powiedziałem,  
na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, a pełne informacje, znaczy te informacje, 
które mamy, to są oczywiście informacje wstępne, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych 
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części subwencji ogólnej na przyszły rok zostaniemy (…) powiadomieni, tak samo jak wszystkie inne 
miasta, gminy, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2015 rok.  

W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, zaplanowanej w kwocie 88 mln 893 tys. zł, 
jest ona wyższa o 4,19% w stosunku do kwoty tegorocznej tj. 85 mln, prognozujemy 321 tys. 

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla 
gminy uwzględnia m.in. skutki finansowe powstałe z tytułu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem 
szkolnym. Zawiera również dodatkowe środki, w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów 
własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT-u w przyszłym roku, z uwagi na wprowadzenie 
dodatkowych ulg prorodzinnych, które również zmniejszą wpływy z podatku PIT-u. 

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 104 mln 121, została zaplanowana o niecały procent wyżej 
w stosunku do tegorocznej, gdzie było 103 mln 133 tys. zł. 

Pomimo tych informacji Ministerstwa Finansów, które są co roku podobne, i związanym z tym wzrostem 
części oświatowej subwencji, subwencja ta jak wiemy nie zapewnia środków niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zadań oświatowych po stronie wydatków i stanowi ona największe i bardzo poważne obciążenie 
dla budżetu miasta, które zmuszone jest w związku z tym szukać właśnie dodatkowych źródeł 
finansowania tych zadań. To nie jest tylko oczywiście problem naszego miasta, naszej gminy. To jest 
problem całej Polski, że dotacje które są, subwencje, nawet czasami nie pokrywają kosztów płac 
nauczycieli, a już nie mówiąc o innych wydatkach, które są przecież w zakresie oświaty. 

I następną pozycją to są dotacje celowe z budżetu państwa – 65 mln 303 tys. – one zostały przyjęte  
w wielkościach, które określił nam wojewoda śląski. Wojewoda nam określił w wysokości 56 mln 710 tys.  
i do tego dochodzi również drobna kwota wynikająca z danych Krajowego Biura Wyborczego, to są  
24 tys. zł. Zgodnie z tą umową, zaplanowaliśmy również dotację celową z budżetu państwa na rozbudowę 
Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w wysokości 1 mln 366 tys. zł. 
Uwzględniliśmy również kalkulację dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola – 7 mln 203 tys. –  
(…) na podstawie oczywiście prognozy Miejskiego Zarządu Oświaty naszego. Plan ogółem na przyszły rok 
w zakresie przedmiotowej dotacji jest niższy od przewidywanego na ten rok, ponieważ część środków 
przyznawana jest miastu dopiero w trakcie roku budżetowego i tak jest co roku. 

Następną pozycją, to jest 5 mln 405 tys. zł. To są dotacje celowe z porozumienia pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego. To są takie umowy, które dotyczą współpracy naszej z innymi gminami  
i tj.: Powiatowy Urząd Pracy, Książnica Beskidzka, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami, usługi komunikacji miejskiej, popularnie zwana Izba Wytrzeźwień.  
To są wszystko te elementy, gdzie mamy umowy podpisane z innymi jednostkami i otrzymujemy  
w związku z tym środki. 

Pozostałe dotacje celowe zaplanowaliśmy w wysokości 588 tys. na podstawie właśnie tych porozumień.  

Środki z Funduszu Pracy, na przyszły rok, zaplanowano w wysokości 872 tys. To są dane z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2 mln 593 tys. oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych, 
również ze środków unijnych, tj. kwota 198 tys. To zaplanowaliśmy na podstawie zawartych umów  
i planowanych   dotyczących zmiany okresu realizacji zadań. To jest cała tutaj litania tych umów, ja nie 
będę ich wszystkich czytał, począwszy od takiego jak: Program Rozwoju Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego, Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Bielsko-Biała Łączy Ludzi, 
Kierunek-Zmiana!, Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej, Internet 
oknem na świat, Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz 
animacji czasu wolnego, Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim hotelarzu kluczem do kariery  
w zintegrowanej Europie, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego – i tak dalej – 
(…) Młodzi Kreatywni Aktywni. To jest cała litania tych tzw. miękkich procedur.      

Chcę powiedzieć, że po tym co powiedziałem już, że ten proces konstruowania budżetu jest trudnym 
zadaniem, bo mamy bardzo iluzoryczne dane na temat dochodów miasta, a musimy bardzo konkretnie (…) 
zaplanować wydatki miasta, i to jest taki problem zawsze przy konstrukcji budżetu, że wpływy mamy  
na podstawie danych, które często się nie sprawdzają, a wydatki są bardzo konkretne, bo od razu  
po zatwierdzeniu przez Radę Miejską (…) każda instytucja, każdy dział ma prawo i korzysta z tego prawa,  
uzyskania tych środków, które są w (…) uchwale budżetowej. Dlatego żeby (…) zamknąć ten budżet,  
to również po stronie wydatków są spłaty rat, kosztów obsługi kredytu, które oczywiście wpływają również 
na wskaźniki zadłużenia i wskaźniki te są oparte głównie na nadwyżce operacyjnej, która jest różnicą 
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.  

(…) To były wpływy, a teraz wydatki budżetowe.    
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Przede wszystkim musieliśmy zapewnić środki na obligatoryjne zadania, to są zadania które uwzględniają 
bieżące utrzymanie miasta. Wiadomo że (…) musi być miasto utrzymane, wszystkie segmenty 
funkcjonowania miasta muszą być zabezpieczone, a (…) musi być zabezpieczona kontynuacja zadań 
inwestycyjnych oraz środki własne, jako wkład własny do środków unijnych; i utrzymanie miasta, 
kontynuowane inwestycje i wkład własny do środków unijnych       

Jeśli chodzi o przyszły rok, to w zakresie środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, to jest 
końcowy etap ich wykorzystania i rozliczania. W związku z tym środki unijne w przyszłorocznym budżecie    
stanowią niewielki udział w stosunku do tego roku i w związku z tym zaniżają kwotę dochodów i wydatków 
na przyszły rok, tak bieżących, jak i majątkowych.  

Ogółem planowane wydatki na przyszły roku wynoszą 762 mln 300 tys. zł, w tym wydatki bieżące, które 
są niewiele niższe niż przewidywane wykonanie tego roku, zaplanowaliśmy w wysokości 663 mln 800 tys. 
Jak widać wydatki te majątkowe stanowią 85% wykonania przewidywanego tego roku i wynoszą  
98,4 mln zł. Natomiast środki unijne, jak powiedziałem, w sumie to jest niewielka kwota, ok. 400 tys. zł, 
natomiast w bieżącym roku te kwoty wynosiły ponad 18 mln zł.  

Z uwagi na koszty bieżącego funkcjonowania miasta, jak i dodatkowo coroczne nakłady, (…) nakładane 
nowe zadania, nie ma możliwości dalszego ograniczania wydatków bieżących.  

Mimo to miasto, jak co roku, podejmuje działania mające na celu ograniczenia kosztów. Najlepszym 
przykładem jest tutaj wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej czy termomodernizacje budynków 
miasta. Tutaj (…) bardzo dużo oszczędności uzyskujemy, jednak nie rekompensuje to w żaden sposób 
kosztów związanych z nowymi zadaniami jakie nakładane są na (…) miasto, szczególnie jak powiedziałem 
w dwóch dziedzinach, tzn. oświaty i pomocy społecznej.  

Jeśli chodzi o zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą one 306 mln zł, w tym wydatki 
majątkowe, czyli inwestycyjne 11,5 mln zł.  

W zakresie oświaty do najważniejszych obecnie zmian organizacyjnych, które generują dodatkowe koszty 
należą: 
▪ wprowadzenie w życie reformy „Przedszkole za złotówkę”, 
▪ przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków,  
▪ ograniczenie do 25 liczby dzieci w klasach I szkół podstawowych, co wiąże się z koniecznością 

utworzenia dodatkowych oddziałów w szkołach, 
▪ konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci czteroletnich od września 2015 oraz dla 

dzieci trzyletnich od września 2017 roku, 
▪ reforma szkolnictwa zawodowego, w wyniku której, w niektórych zawodach, został (…) wydłużony 

okres kształcenia z dwóch do trzech lat, zwiększona liczba godzin praktycznej nauki zawodu, 
uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (to wszystko powoduje zwiększenie kosztów, które 
musimy wydatkować na oświatę i wychowanie), 

▪ konieczność odpowiedniego (bo są zalecenia) wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu  
w szkołach zawodowych. Muszą (…) to być wyposażenia, które spełnią standardy techniczne określone 
przez komisje egzaminacyjne.  

Ciągle oczywiście (…) doinwestowania wymaga infrastruktura oświatowa. Przecież wiemy, że co roku 
remontujemy ogromną ilość szkół, przedszkoli i to jest też powiedzmy bardzo poważna sprawa. 
Przewidujemy ponad 11 mln zł. na ten segment. 

Z roku na rok wzrasta również liczba przedszkoli niepublicznych, które są finansowane przez miasto  
w postaci dotacji. Ponieważ jest to zadanie niesubwencjonowane, koszty dotacji gmina jest zobowiązana 
pokryć z innych niż subwencja dochodów własnych. To jest taki dodatkowy koszt, który również miasto 
musi ponosić. 

Największym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która ma w przyszłym roku 
wynieść 193 mln zł. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana  
do konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona na dofinansowanie, 
a nie sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych, które (…) według naszej prognozy, w naszym 
mieście wyniosą w przyszłym roku 294,5 mln zł. I oczywiście od wielu lat ta część oświatowa subwencji 
ogólnej, wyliczona dla naszego miasta, jest znacznie niższa od wydatków ponoszonych  
na realizację zadań oświatowych, a dynamika wzrostu absolutnie nie odpowiada zmianom czy dynamice 
zmian, które serwuje nam Ministerstwo Edukacji w postaci nowych, bardzo kosztownych regulacji 
prawnych. 

Także w takim drugim elemencie jak pomoc społeczna obserwujemy systematyczny wzrost wydatków  
na wypłatę różnorodnych świadczeń, realizację usług dla osób i rodzin. Zaplanowane w budżecie miasta  
na pomoc społeczną w przyszłym roku środki wynoszą 89,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe – 55 tys. zł. 
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Na (…) znaczny wzrost wydatków, na przestrzeni ostatnich lat, wpłynęły niewątpliwie zmiany w przepisach 
prawa, tj.: wejście w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu 
alimentacyjnym z późniejszymi zmianami, zmiana finansowania zadań w zakresie świadczeń dla rodzin 
zastępczych i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zaprzestanie ich finansowania z budżetu państwa. 
Zadania te od 2004 roku stały się zadaniami własnymi gminy i są pokrywane w 100% z budżetu gminy. 
Ponadto w związku ze zmianą w 2004 roku ustawy o pomocy społecznej zostały zmienione zasady 
finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej – na osoby skierowane po 1 stycznia 2004 roku 
nie przysługuje już dotacja z budżetu państwa. Taka przysługiwała przed (…) tym [rokiem]. 

Na wzrost wydatków dotyczących pomocy społecznej mają również wpływ takie elementy jak: 
▪ wejście w życie od 1 stycznia 2012 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wzrost 

świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczący częściowego pokrycia kosztów utrzymania wychowanków, 
tworzenie nowych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, konieczność 
zatrudnienia koordynatorów oraz asystentów rodzinnej pieczy zastępczej  

▪ oraz drugie wejście w życie 19 września tego roku zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej dotyczącej:  
- świadczeń wypłacanych dla rodzin zastępczych, które nie będą już pomniejszane o dochód dziecka, 

tak jak było to dotychczas  
- oraz ograniczenie liczby rodzin znajdujących się pod opieką asystenta i koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej. Nie będą mogli ci koordynatorzy i asystenci pracować z więcej niż  
z 15 rodzinami jednocześnie (dotychczas było to 30 rodzin); to wiąże się z koniecznością tego,  
że od 1 stycznia przyszłego roku musimy zwiększyć zatrudnienie i asystentów, i koordynatorów,  
to jest dodatkowo ok. 8 etatów u nas, 

- wzrost również liczby osób korzystających z pomocy społecznej  
- oraz wzrasta liczba rodzin korzystających z dodatków do zasiłków rodzinnych w ramach Miejskiego 

Programu Rodziny Plus.  

Planowane są kolejne zmiany w systemie pomocy społecznej, które również mogą skutkować 
zwiększeniem wydatków gminy.  

Jak wynika z powyższych informacji, nie mamy możliwości ograniczania wydatków bieżących, bo to są te 
zadania, które jak mówiłem przed chwilą, obligatoryjne i musimy je finansować i realizować. 

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które zaplanowaliśmy w wysokości 98,4 mln zł, miasto musi 
przygotować się do nowej perspektywy – i przygotowujemy się – absorpcji środków unijnych na lata  
2014-2020 i musimy już zaplanować konkretne kwoty na wkład własny do tych projektów unijnych, które 
już wiemy, że będziemy chcieli realizować. 

W przypadku środków z Unii Europejskiej, to w przyszłym roku będziemy kontynuować praktycznie tylko 
zadania z tego poprzedniego okresu 2007-2013. Natomiast przewidujemy, że dopiero w drugiej połowie 
roku mogą się pojawić praktycznie pierwsze środki z nowego rozdania 2014-2020. Dlatego udział środków 
unijnych w tym budżecie przyszłorocznym jest bardzo nikły. Natomiast na pewno w latach następnych  
to się absolutnie zmieni. 

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zostaną zainwestowane w sześć programów krajowych,  
w tym jeden ponadregionalny dla województw polski wschodniej. Programami krajowymi zarządzać będzie 
właściwy minister ds. rozwoju regionalnego. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać 
około 40% funduszy polityki spójności, tj. 31,28 mld euro – ogromna kwota. Programy regionalne będą 
dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To jest zmiana w stosunku do tego co było w tym mijającym 
okresie programowania 2007-2013. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ponad  
1/5 środków, czyli 20%, posłuży realizacji wymiaru terytorialnego, poprzez wzmocnienie kompleksowości  
i komplementarności działań. To będzie możliwe dzięki zastosowaniu nowego instrumentu jakim są ZIT-y 
czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (…) – oczywiście dla danego województwa, jego obszaru 
funkcjonalnego. Oraz drugi (…) nowy twór, tj. RIT-y – Regionalne Inwestycje Terytorialne dla trzech 
subregionów, czyli północnego, południowego i zachodniego. Jak wiemy, liderem subregionu 
południowego jest nasze miasto, czyli Bielsko-Biała. 

Należy zwrócić uwagę na plany, jakie mamy plany w zakresie pozyskania środków unijnych. 

Jeśli chodzi o RIT-y – to co w ramach RIT-ów, projektów kluczowych oraz projektów konkursowych –   
to są trzy możliwości. Jako lider subregionu południowego będziemy wdrażać program RIT-u obejmujący 
41 jednostek samorządu terytorialnego z naszego subregionu południowego województwa śląskiego.  
I my w ramach tego programu to mamy – prawdopodobnie uzyskamy – ok. 98 mln zł na projekty 
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inwestycyjne oraz ok. 12,8 mln zł na projekty miękkie z zakresu polityki społecznej i edukacji. W ramach 
projektów kluczowych staramy się o dofinansowanie czterech projektów inwestycyjnych  
o łącznym dofinansowaniu ok. 514 mln zł. 

Wstępnie przedstawiliśmy listę projektów do RIT-ów – Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – oraz  
w ramach projektów kluczowych, (…) przekazaliśmy już pełne dokumenty aplikacyjne, znaczy  
nie przekazaliśmy pełne dokumenty, a oczywiście pełne dokumenty aplikacyjne będą sukcesywnie 
składane dopiero od pierwszego kwartału przyszłego roku. Planuje się zatem wprowadzenie 
poszczególnych inwestycji do Wieloletniej prognozy finansowej dopiero od 2015 roku. 

Jeślim chodzi o plany nasze inwestycyjne w ramach RIT-ów, w tym okresie prognozowania 2014-2020,  
to chcemy (…) przeznaczyć [środki] na takie rzeczy jak: 
▪ efektywność energetyczna – program ograniczenia niskiej emisji, termomodernizacja bielskich 

placówek oświatowych; chcemy na to uzyskać ok. 12 mln zł, 
▪ niskoemisyjny transport miejski – zakup taboru autobusowego, budowa zintegrowanego systemu 

zarządzania transportem obejmujący dynamiczną informację pasażerską; tu chcemy otrzymać 
dofinansowanie ok. 56 mln zł, 

▪ rozwój infrastruktury społecznej – miejskie centrum usług społecznościowych, rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego i chronionego, tj. ok. 10,4 mln zł, 

▪ rewitalizacja obszarów zdegradowanych, to są aktywne przestrzenie: place zabaw, siłownie zewnętrzne 
a także rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury – 11,5 mln zł  

▪ oraz infrastruktura wychowania przedszkolnego, tj. utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych  
o czym ja mówiłem, tj. dofinansowanie 3,7 mln zł  

▪ oraz infrastruktura kształcenia zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej ok. 4 mln zł. 

To jest w ramach RIT-ów.  

Jeśli chodzi teraz o projekty kluczowe to:  
▪ Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 942 – Międzyrzecka i Cieszyńska – koszt całkowity prawie  

280 mln zł, a dofinansowania oczekujemy w wysokości ok. 235 mln zł. 
▪ Druga inwestycja pod względem wielkości tj. DK 52 – (…) ul. Krakowska, Żywiecka. Koszt całkowity 

prawie 150 mln. Liczymy na dofinansowanie rzędu 127,5 mln zł. 
▪ Trzeci projekt kluczowy, który stawiamy, tj. nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II. Całkowity koszt szacujemy na ok. 150 mln zł i tutaj liczymy  
na dofinansowanie z różnych źródeł, ok. 127,5 mln zł. 

▪ Czwarty projekt kluczowy – rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków, zbiorników wodnych 
całego subregionu południowego i koszt całkowity tego komponentu, tj. ok. 34,7 mln zł,  
a dofinansowanie to ok. 24,3 mln zł. 

Teraz jak powiedziałem to było w ramach RIT-ów – Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, również  
w ramach projektów kluczowych.  

A teraz co (…) planujemy jeśli chodzi o projekty konkursowe, bo będziemy oczywiście startować w różnego 
rodzaju konkursach.  

Tutaj jest (…) konkurs jest planowany wyłącznie w przypadku dróg powiatowych, bo (…)  
w kluczowych są drogi wojewódzkie. To właśnie są między innymi te dwie drogi, o których mówiłem.  
Jeśli chodzi właśnie o te konkursowe, to będziemy starali się wystartować z projektem ul. Sobieskiego,  
ul. Zapory, zobaczymy może się jeszcze jakieś inne uda również. 

A również, jeśli chodzi o udział w konkursach w ramach kultury chcemy tutaj wystartować w remoncie 
budynku Willi Sixta, która wymaga bardzo znaczących środków, nakładów na remont. 

Również czynimy przygotowania do właściwego zaplanowania projektów inwestycyjnych poprzez udział  
w tym projekcie subregionalny; to powiedzmy również on będzie współfinansowany z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna. (…) W ramach tego projektu trwają prace związane  
z opracowaniem analiz wykonalności dla zintegrowanych przedsięwzięć z terenu całego, naszego 
subregionu południowego w trzech obszarach:    
▪ transport publiczny, 
▪ efektywność energetyczna,  
▪ rewitalizacja nadbrzeży. 

Trwają aktualnie jeszcze negocjacje programów operacyjnych na lata 2014-2020 z Komisją Europejską. 
Praktycznie te negocjacje powinny się zakończyć w tych dniach i w pierwszym kwartale, liczymy 
że w pierwszym kwartale przyszłego roku instytucja zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski krótko 
mówiąc, będzie mogła ogłaszać pierwsze nabory do wniosków, do środków unijnych. 
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(…) Następną sprawą to są wydatki majątkowe czy inwestycyjne. Na nie przewidujemy 98,4 mln zł,  
tj. 12,9% wydatków ogółem. W ramach tych środków zaplanowaliśmy ten nieduży wkład własny  
do projektów unijnych. Największy w nich udział, w tych wydatkach majątkowych, to są wydatki  
w zakresie kultury fizycznej, przeznaczyliśmy na nie 42,2 mln zł, tj. 42,9% wszystkich tych nakładów, 
inwestycje oświatowe – 11,2 mln zł tj. 11,4%, inwestycje drogowe, tj. 15,9 mln zł, tj. 16,2% wydatków 
inwestycyjnych ogółem. 

Największym tym zadaniem inwestycyjnym jest oczywiście dokończenie budowy Stadionu Miejskiego.  
W tym roku niestety nie udało się ze względu na konieczność przeprojektowywania i uzgadniania, nie dało 
się zrealizować założonego planu i dlatego w przyszłym roku musimy zakończyć budowę tego stadionu;  
tu jest przewidziane 41,2 mln zł. 

W Dziale Transport i Łączność – 15,9 mln zł, między innymi: 
▪ 6,9 mln zł na rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie miasta,  
▪ z przebudową ul. Sobieskiego z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka – 2,0 mln zł, 
▪ rozbudowę Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej – 1,0 mln zł, 
▪ ulicę w rejonie Starówki – 0,4 mln zł, 
▪ budowę (…) ścieżek rowerowych – 0,8 mln zł, 
▪ budowę chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych – 0,7 mln zł  
▪ i rozbudowa, i modernizacja obiektów mostowych – 0,6 mln zł. 

W przyszłym roku planujemy również do realizacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej, przeznaczyć  
9,1 mln zł na: 
▪ budownictwo komunalne – 6,0 mln zł, 
▪ kontynuację Rewitalizacji Bielskiej Starówki – 1,9 mln zł  
▪ i na wykupy nieruchomości – 1,0 mln zł. 

W zakresie oświaty, w zakresie inwestycji, przewidzieliśmy kwotę 11,2 mln zł, w tym między innymi: 
▪ inwestycje w szkołach podstawowych – 1,3 mln, 
▪ w przedszkolach – 1,1, 
▪ inwestycje w gimnazjach, w tym z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej – 4,3 mln zł,  
▪ modernizację boisk przyszkolnych – 2,4 mln zł. To jest program, który chcemy kontynuować, co roku 

budować pięć boisk przyszkolnych i myślę że do dwóch lat każda szkoła w naszym mieście będzie miała 
nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. 

Również: 
▪ 3,0 mln zł na nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego  
▪ i 2,5 mln zł na restrukturyzację i modernizacją tegoż również szpitala. 

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w zakresie wydatków majątkowych  
i inwestycyjnych, planowana jest kwota 4,7 mln zł w tym: 
▪ budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II – ul. Anyżowa, Mała Straconka, Rajdowa, Lisia, Sodowa, 

Borsucza – 1,7 mln, 
▪ budowa PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 0,8 mln  
▪ i kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego – 0,6 mln zł. 

W Dziale: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 2,1 mln: 
▪ rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury – 1,5 mln zł, 
▪ modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy ul. Szewczyk – 0,4 mln, 
▪ i wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1,5 mln zł. 

W projekcie budżetu zostały również zapewnione i zabezpieczone środki na: 
▪ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokość, w sumie te dwa programy – 4,3 mln zł, 
▪ prace społecznie użyteczne – 1,3 mln zł, 
▪ współpracę z organizacjami pozarządowymi – 4,1 mln zł, 
▪ akcję Zima, Lato – 1,1 mln zł, 
▪ rezerwę celową na budżet partycypacyjny – 3,75 mln zł, w tym wydatki bieżące – 1,25 mln zł, wydatki 

majątkowe – 2,5 mln zł. 

Ponadto w planie finansowym ZGM-u – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji miasta 
przeznaczyliśmy kwotę 0,8 mln zł oraz środków własnych Zakładu. W sumie zaplanowano 12,2 mln zł  
na remonty budynków, w tym: 
▪ w budynkach komunalnych 8,4 mln zł, z czego 1,5 mln zł na remonty pustostanów oraz 
▪ w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,8 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy. 
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Natomiast na wydatki inwestycyjne, ZGM planuje przeznaczyć 3,1 mln zł, w tym z dotacji miasta  
0,2 mln zł. Miejski Zakład Gospodarczy planuje z własnych środków wydatki inwestycyjne – 0,3 mln zł. 

I  to byłoby z tych największych takich wydatków.  

I teraz jest taka bardzo ważna dana, o której już mówiłem, oprócz tych wydatków, w związku  
z zaciągniętymi w poprzednich latach przez miasto kredytami i pożyczkami, udzielonymi poręczeniami oraz 
kosztami związanymi z obsługą długu miasta, w budżecie miasta musieliśmy zapewnić na ten cel środki  
w kwocie 53 mln 800 tys. zł, w tym: 
▪ spłatę rat kredytów i pożyczek, tj. 40 mln, 
▪ odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – 11 mln 322 tys. zł. 

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w przyszłym roku na realizację wydatków 
przeznaczyliśmy ogółem kwotę 762 mln 281 tys. 83 zł. Jest to o 2,7% niżej niż w porównaniu do tego 
roku.  

Jeśli chodzi o udział teraz wydatków w budżecie całego miasta, dział:  
▪ rolnictwo i łowiectwo – 0,01%, 
▪ leśnictwo – 0,13%, 
▪ transport i łączność – 9,45%, 
▪ turystyka – 1,13%, 
▪ gospodarka mieszkaniowa – 1,89%, 
▪ działalność usługowa – 0,7%, 
▪ administracja publiczna – 7,12%,  
▪ następnie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,97%, 
▪ obsługa długu publicznego – 1,78%, 
▪ różne rozliczenia – 2,4%, 
▪ oświata i wychowanie  – 37,4%, 
▪ ochrona zdrowia – 2,71%, 
▪ pomoc społeczna – 10,68%, tj. prawie ponad 81,5 mln zł, 
▪ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej tj. 8 mln 31 tys. – 1,05%, 
▪ edukacja, opieka wychowawcza prawie 21 mln – 2,74%, 
▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,23%, ponad pisze 55 mln zł, 
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – prawie 25 mln zł – 3,26%  
▪ i kultura fizyczna – 8,35%. 

To byłyby te największe. 

I teraz w ramach tych całkowitych środków w poszczególnych działach: 
▪ wydatki bieżące stanowią – 87,1% wydatków ogółem; i proszę Państwa to jest dla Rady informacja,  

że tylko niecałe 13% jest do dyspozycji, a 87% zgodnie z tymi wydatkami, praktycznie sztywnymi,  
na które mamy bardzo minimalny, praktycznie nie mamy wpływu, 

▪ wydatki majątkowe w związku z tym stanowią – 12,9% od wydatków ogółem. 

I oczywiście wykonanie tego trudnego budżetu nie będzie możliwe bez udziału zewnętrznego w postaci 
kredytu, bo różnica między dochodami w wysokości 751 mln 710 tys. a wydatkami 762, stanowi 
tzw. deficyt budżetu miasta w wysokości 10 mln 570 tys. 210.  

Ale źródłem pokrycia tego (…) deficytu oraz rozchodów, tzn. spłata kredytów, rat i pożyczek –  to wynosi  
40 mln 243 mln, o czym mówiłem, 138 tys. zł – jest planowany kredyt w banku w wysokości 48 mln zł. 
Oprócz tego planujemy pożyczki w kwocie 2 mln 230 tys. oraz planowana jest spłata udzielonej pożyczki  
w wysokości 583 tys. 348 tys. zł.  

Należy zaznaczyć, że kredyt w roku przyszłym zaplanowaliśmy na poziomie tego roku. Natomiast 
przewidujemy, tak jak co roku, że będziemy podejmować wszelkie możliwe działania mające na celu 
zmniejszenie tego kredytu, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają (…) budżety następnych lat 
przecież – i chcemy jak najbardziej to ograniczyć. Oczywiście tutaj znowu przypominam o tym, że musimy 
mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia, które obowiązują od tego roku i dlatego musimy również 
zagwarantować środki na wkład własny do środków unijnych, które jak wiemy, przeczytałem przed chwilą, 
mamy tutaj jakoś planowane, mamy ogromne środki unijne –  żeby uzyskać musimy mieć wkład własny  
na to wszystko – i dlatego ten kredyt bankowy, przyszłoroczny, w znacznej części na pewno będzie 
przeznaczony na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Czyli można powiedzieć, że kredyt 
bierzemy na spłatę kredytu, a wpływy, które mamy, dochody wystarczają na funkcjonowanie miasta. 

Chcę powiedzieć, że mimo tego kredytu bankowego, dopuszczalny ten wskaźnik zobowiązania, ten bardzo 
ważny nie jest przekroczony. 
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I teraz to jest bardzo ważne. Ten wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań dla przyszłego roku 
wynosi – przy tych danych, które podałem Państwu – 7,16%, a dopuszczalny mamy 10,03%, czyli jak 
widać prawie 50% moglibyśmy jeszcze zwiększyć, czyli widać, że bardzo ostrożnie ten budżet i zadłużenie 
planujemy.  

Oczywiście cały rok będziemy monitorować poziom tych wskaźników, tak żeby całe to zadłużenie miasta 
było na bezpiecznym (…) poziomie. Jak powiedziałem, (…) konstruując budżet nie mieliśmy i dalej nie 
mamy danych jak będą wyglądały wpływy tegoroczne, bo przecież jeszcze dzisiaj i jutro są wpływy. Także 
nie wiemy, jakie będzie wykonanie tego roku. 

Jeśli chodzi o wysokość kredytu, to (…) wiemy praktycznie. I one, te dane tegoroczne, na pewno będą 
miały wpływ na realizację budżetu przyszłorocznego, który będziemy na pewno wielokrotnie, a myślę,  
że w lutym po raz pierwszy weryfikować, bo wtedy już te pewne dane będziemy mieli. 

Natomiast chciałem, to co mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu, również podać, że żeby ten budżet się 
zamknął to musieliśmy zaplanować kredyt w wysokości 48 mln zł i dlatego żadne dodatkowe dzisiaj 
prośby, plany różnych instytucji nie mogą być zrealizowane, bo musielibyśmy zwiększyć kredyt bankowy. 
Nie możemy zwiększać kredyt bankowy na rzeczy, które są na pewno ważne, ale nie decydują  
o funkcjonowaniu miasta, bo pierwszoplanowym zadaniem, w ciągu każdego naszego roku, jest żeby ten 
kredyt, który planujemy, żeby zamknąć budżet, żeby ten kredyt był jak najmniejszy. I to się w różnych 
latach różnie układa, ale to jest podstawowe nasze zadanie, żeby ten kredyt był jak najmniejszy, żeby  
w następnych latach obsługa tego kredytu, tych poręczeń kredytu, które w poprzednich latach były wzięte 
był jak najniższy.  

Przedstawiając te założenia i zadania, które czekają nas w przyszłym roku, bo to jest realizacja budżetu,  
to jest funkcjonowanie miasta we wszystkich jego sferach, to jest przygotowanie się do absorpcji po raz 
ostatni środków unijnych (i chcemy tutaj tych środków unijnych znaczące ilości pozyskać), to wszystko 
miało wpływ na konstrukcję tego, na pewno trudnego budżetu, bo jeśli trzeba zamykać kredytem budżet, 
to każdy taki budżet jest budżetem trudnym. 

Przedkładam ten projekt budżetu miasta na 2015 rok Radzie Miejskiej z prośbą o jego uchwalenie. 

Również przedstawiam w osobnym dokumencie Wieloletnią prognozę finansową naszego miasta na lata 
2015-2027. To też taka informacja może dla Radnych, którzy po raz pierwszy są, że takie prognozy 
musimy wykonywać. Powiem to z całą otwartością, bezsensowne prognozy: kiedy mamy ostatni kredyt, 
spłatę ostatniego kredytu albo poręczenia. Do niedawna, robiliśmy (…) tę prognozę do 2032 roku. W tej 
chwili robimy do 2027 roku. Nie mamy żadnych danych, żeby takie coś robić. Budżet Państwa robi 
prognozę trzyletnią. Minister Finansów potrafi się w ciągu roku mylić dwu, trzykrotnie, a my do 2027 roku 
musimy przy każdej zmianie budżetu robić tę prognozę nie mając żadnych wskaźników. To jest ogromna 
praca przede wszystkim, która jest bezwartościowa, ale takie są na dzisiaj przepisy. Staramy się oczywiście 
zmienić te przepisy, ale jak na razie nie za bardzo nam to wychodzi, znaczy jest pozytywne,  
bo był trzydziesty drugi, teraz jest dwudziesty siódmy rok, także może się coś uda w przyszłości również  
w tym zakresie zmienić, ale tę prognozę również Państwu przedstawiamy, bo na dziś jest obligatoryjny 
obowiązek, łącznie z budżetem przedstawić Wieloletnią prognozę finansową. Również, jak mówił już 
Przewodniczący we wprowadzeniu, przedstawiamy Państwu autopoprawkę do Druku Nr 1 i 2. (…) Byliśmy 
zobligowani wykonać tę poprawkę bo uchwała Rady Miejskiej obligowała nas do 17 grudnia, żeby taką 
autopoprawkę przedłożyć i w związku z tym tę autopoprawkę żeśmy przygotowali i przedstawili. Ona 
wynika z konieczności zagregowania poszczególnych wydatków z funduszu partycypacyjnego,  
tzw. obywatelskiego do poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów. 

Przedstawiam te dwa dokumenty Wysokiej Radzie i proszę uprzejmie o ich uchwalenie.  

Dziękuję bardzo za uwagę.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, a teraz proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pana Przewodniczącego Romana Matyję.  

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

„Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni.  

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, przy opiniowaniu budżetu, projektu 
budżetu spotykała się dwukrotnie. Na pierwszym spotkaniu Pan Prezydent wraz z Panią Skarbnik 
przedstawili obszernie, podobnie jak dzisiaj, projekt budżetu. Odbyła się wstępna dyskusja, po (…) 
zakończeniu której następowały dyskusje merytorycznych Komisji. Wszystkie merytoryczne Komisje odbyły 
swoje spotkania i niektóre z nich złożyły wnioski do Pana Prezydenta dotyczące wprowadzenia zmian  
do projektu budżetu na rok 2015, między innymi Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Rady Miejskiej dodatkowych środków  
na przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli i Pan Prezydent w odpowiedzi uznał, iż środki finansowe 
zostaną przeznaczone na ten cel w 2015 roku i znajdą się w momencie zmian budżetu.  

Natomiast drugi wniosek, jeżeli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej,  
ten wniosek dotyczył wpisania do budżetu dodatkowych 60 tys. zł dla policji, stanowiący połowę sumy  
na zakup dwóch radiowozów. Pan Prezydent uznał, że obecnie nie ma możliwości pozytywnego załatwienia 
tego wniosku. I następny wniosek, to był wniosek Komisji Edukacji i Kultury. Dotyczył on zwiększenia  
w budżecie miasta przeznaczonych dla Teatru Lalek Banialuka środków w celu umożliwienia zrealizowania 
w 2015 roku czwartej premiery oraz odmalowania korytarzy. Pan Prezydent uznał, że sprawa malowania 
korytarzy będzie załatwiona pozytywnie, natomiast póki co nie ma środków na czwartą premierę.  
To są te wnioski, które zostały przedstawione przez komisje merytoryczne. 

Wczoraj odbyła się taka dosyć długa, merytoryczna dyskusja dotycząca już podsumowania całego 
budżetu. Dyskutowaliśmy, Państwo Radni zadawali pytania, Pan Prezydent odpowiadał i po długiej, 
merytorycznej dyskusji odbyło się głosowanie, na którym to za opinią pozytywną głosowało 7 Radnych, 
przeciw – 0 i wstrzymało się od głosu 3 Radnych. Podobnie (…) dotyczy to zarówno projektu budżetu  
jak i Wieloletniej prognozy finansowej. Na tym Komisja swoją pracę zakończyła.  

Dziękuję”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Przechodzimy do wystąpień klubowych.  

Jako pierwszy Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Przewodniczący Przemysława Drabek.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Radny Przemysław Drabek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie postaram się skrócić to moje wystąpienie maksymalnie 
jak to jest możliwe. Dosyć dużo informacji otrzymaliśmy oczywiście od Pana Prezydenta, niektóre z nich  
w skrócie też powtórzę. 

A mianowicie, planowane dochody budżetu wynoszą 751,7 mln zł, natomiast wydatki 762,2 mln zł, 
 co powoduje powstanie deficytu w wysokości ok. 10,5 mln zł. 

Na pokrycie swoich zobowiązań miasto zaciągnie w 2015 roku 48 mln zł kredytu. 

Strona przychodowa kształtuje się następująco: Podatki i dochody wynoszą ok. 194,4 mln zł. Dochody  
z podatków PIT wynoszą 222,5 mln, a z podatku CIT 17,2 mln. 

Planowane dochody z tych podatków są wyższe o ok. 11% od tych dochodów, które mieliśmy w roku 
bieżącym i tutaj jest takie pytanie, czy są one odrobinę zagrożone, gdyż jak dowodzi praktyka ostatnich lat 
wpływy z tego tytułu były zwykle mniejsze od planowanych o kilka, do nawet swego czasu, do kilkunastu 
milionów złotych. Dochody z majątku gminy planowane są na 19,2 mln zł. 

Pewne wydają się dochody z subwencji ogólnej w wysokości 198,1 oraz dotacji celowych w wysokości  
65,3 mln zł.  
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Wysokość zaplanowanych dochodów ze (…) środków unijnych, z tych względów, o których już  
tu wcześniej było mówione, planowane jest tylko na 2,6 mln zł. To wynika z tego co wiemy, z zakończenia 
okresu finansowania unijnego programu 2007-2013. 

Na stronę wydatkową składają się między innymi takie najważniejsze wydatki, są to: 
▪ wydatki na oświatę i będą one wynosiły 305,9 mln zł  
▪ oraz na pomoc społeczną, w działach 852, 853 – 89,5 mln zł; jest to ok. 2 mln w tej chwili zapisane 

mniej niż w roku 2014. 

Na wydatki majątkowe miasto planuje przeznaczyć w gminach 98,4 mln zł. Tutaj największą kwotę,  
bo aż ponad 41,2 mln zł przewiduje się wydatkować na dokończenie Stadionu Miejskiego. 
Tak dla porównania, na inwestycje oświatowe w Bielsku-Białej planujemy 11,2. Na inwestycje – w całym 
mieście – drogowe ok. 15,9 mln, a na budownictwo komunalne, w Bielsku-Białej, ok. 6 mln zł. 

Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało o kwotę Budżetu Obywatelskiego w wysokości 6 mln, jednak  
tu w tym  budżecie mamy zapisane 3,75 mln zł. 

Ważnymi inwestycjami w bieżącym roku, o których na pewno będzie trzeba pamiętać i zdobyć, pozyskać 
na nie środki będzie baza restrukturyzacja, rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii i na pewno 
znaczące kwoty będzie trzeba zainwestować w zasób mieszkaniowy w ZGM-ie. 

Na obsługę długu miasta, w 2015 roku musimy zapłacić za obsługę ponad 51,5 mln zł. (…) Składowe tej 
kwoty to są 40,2 mln zł plus odsetki 11,3 mln zł. Jak widać jest to ponad połowa kwoty przeznaczonej  
na wydatki majątkowe. 

Na koniec 2015 roku, według planu, zadłużenie miasta będzie wynosiło aż 246,7 mln zł. 

W związku z powyższym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości swoje stanowisko do uchwały budżetowej 
jak i Wieloletniej prognozy finansowej wyrazi w glosowaniu.  

Dziękuję”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej Pan Przewodniczący Krzysztof Jazowy”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – Radny Krzysztof Jazowy  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie dziękuję za obszerne zaprezentowanie budżetu na 2015 rok.  

Szanowni Państwo w ostatnich sześciu latach nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,1%, natomiast  
w 2015 roku, według szacunków, będziemy czwartą najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii 
Europejskiej po Irlandii, Węgrzech i Wielkiej Brytanii. W budżecie założono dochody na poziomie 751 mln,  
a wydatki na poziomie 762 [mln], deficyt w wysokości 10,5 mln zł oraz wskaźnik planowanej spłaty 
zobowiązań do dochodu na poziomie 7,16% oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań za 2015 rok  
w wysokości 10,42% – dają podstawę do twierdzenia, że wpływy z podatku PIT i CIT będą na poziomie 
zakładanym, tak jak to ma miejsce w kończącym się budżecie 2014 roku. W optymistycznych warunkach 
można nawet zakładać, że dochody pokryją planowane wydatki i założony deficyt nie wystąpi. 

Panie Prezydencie to Pana trzynasty budżet, a co za tym idzie doświadczenie zdobyte przy konstruowaniu 
budżetu Bielska-Białej oraz uwzględnione uwagi zgłoszone przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
dają gwarancję dalszego rozwoju miasta, a także poczucie dobrze wykonanej pracy. Jednocześnie 
deklaruję Panu nasze poparcie i wspieranie w realizacji budżetu w 2015 roku.  

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

W imieniu Klubu Wyborców Jacka Krywulta Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.  

Bardzo proszę”.     

 
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

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

Stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie projektu uchwały 
budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2015. 

Szanowni Państwo, to już trzynasty budżet dla naszego miasta przygotowany przez Pana Prezydenta Jacka 
Krywulta. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że oprócz zawsze skrojonego na miarę potrzeb 
budżetu, który uwzględniał również uwarunkowania zewnętrzne, następowała jego skrupulatna i rzetelna 
realizacja. Wiemy, że były to zawsze dobrze i realnie zaplanowane budżety, które później wspólnie 
realizowaliśmy. 
Ta świadomość pozwala optymistycznie patrzeć również i na ten projekt uchwały budżetowej. Mamy przed 
sobą budżet skonstruowany na obecne czasy, uwzględniający wiele czynników, wiele zmiennych, a także 
wskaźników. Owszem z pewnością, w ciągu roku, będziemy musieli dokonywać w nim korekt, ale pamiętać 
należy, że miasto to w końcu organizm żywy i zmiany są wpisane niejako w jego egzystencję. Mało tego, 
doświadczenia lat ubiegłych pokazują także, że nawet dane przygotowane przez takie organy jak choćby 
Ministerstwo Finansów (…), planowany udział w podatkach PIT i CIT był niemożliwy do osiągnięcia.  

Dodatkowo na miasto przecież nieustannie są nakładane nowe zadania szczególnie z obszaru oświaty czy 
opieki społecznej. Niemniej jednak uważamy, że zarówno dochody jak i wydatki zostały zaplanowane 
rzetelnie, szczególnie wydatki inwestycyjne, które pozwalają na kontynuację rozpoczętych inwestycji,  
a także na realizację nowych, które tutaj dzisiaj wymienił Pan Prezydent. 

Dzięki zaprezentowanej koncepcji budżetu możliwy jest dalszy, zrównoważony rozwój miasta.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz wiele innych, które zostały tutaj dzisiaj wymienione, Klub 
Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały 
budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2015 i będzie głosował za przyjęciem tej uchwały.  

Bardzo dziękuję za uwagę”.    

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

Szanowni Państwo zakończyliśmy wystąpienia klubowe, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos?  

Pan Prezydent bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Do tych wystąpień do Pana Przewodniczącego Drabka. (…) 
Planowane zaciągnięcie kredytu to jest jednak zasadnicza różnica. Oczywiście żeby zamknąć budżet musi 
być taki zapis. Oczywiście chciałoby się żeby co roku wszystkie planowane inwestycje były zrealizowane, 
ale jak wiemy życie jest bogatsze od realizatorów i jeszcze się nigdy nie zdarzyło żeby idealnie się udało 
wykonać. Ja nie chcę uprzedzać faktów, ale za ten rok praktycznie chyba nie weźmiemy kredytu w ogóle, 
mimo że był planowany po prostu. Dlatego budżet się tak planuje, bo musi być budżet zamknięty.  

Również obawy, na pewno słuszne, czy będzie wykonany PIT i CIT, wszystko wskazuje na to,  
że – już mówiłem o tym w wystąpieniu – że wygląda na to, że gospodarka w tym roku ruszyła i będzie 
wykonany PIT, CIT i to są prognozy bardzo pozytywne.  
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Natomiast chcę Państwu jeszcze jedną rzecz jakoś tak uzmysłowić, że budżet jest oczywiście zamknięty, 
zamyka się kredytem. Budżet jest bardzo trudny, ale proszę Państwa (…) zabezpiecza on działanie 
wszystkich instytucji i wszystkich segmentów miasta. Tylko odpowiedzmy sobie na jakim poziomie (…)  
te działania są dotychczas? Dotychczas te działania są na bardzo wysokim poziomie. Czy to jest sprawa 
oświaty czy to jest kultury, sportu, pomocy społecznej – to jest wszystko na bardzo wysokim poziomie 
dotychczas. Wieloma się rzeczami szczycimy nawet w kraju. Jesteśmy liderami nawet w kraju w pewnych 
dziedzinach i to można jasno powiedzieć i to zabezpieczamy.  

Natomiast nie ma na dzisiaj środków na dodatkowe jeszcze zwiększenie środków na różne rzeczy.  
Chciałoby się różne rzeczy jeszcze zrobić. Dzisiaj nie przewidujemy środków na jakieś zwiększenie jeszcze 
działania w poszczególnych segmentach działania miasta, ale to co zabezpieczamy na dzisiaj,  
to jest wszystko na bardzo wysokim poziomie.  

Tak żeby tutaj nie robić (…) jakiegoś dramatu, bo sytuacja finansowa miasta jest na dzisiaj bardzo dobra 
(…) i nie można epatować, że liczba 210 mln złotych, bo to jest 1/3 budżetu miasta, to jest nic, to jest 7% 
według wskaźnika, o którym mówiłem, to jest 7% i to jest bardzo daleko nam do możliwości, które mamy 
jeszcze, żeby można zadłużyć zgodnie z przepisami miasto.  

Zresztą w rankingu również zadłużeń, (…) w tym rankingu miasto nasze było z kolei na bardzo dalekim 
miejscu w Polsce jeśli chodzi o miasta na prawach powiatu. Dlatego ten budżet jest bardzo, tak jak każdy 
budżet, budżetem trudnym, bo jak powiedziałem zamyka się kredytem, planowanym kredytem, natomiast 
on zapewnia działanie miasta i wszystkich jego elementów na bardzo wysokim poziomie – tak żebyśmy 
mieli tutaj tę świadomość.  

Dziękuję bardzo”. 

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

„Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie wobec zakończenia dyskusji przystępujemy do głosowania. 
Przypomnę tylko, że będą dwa głosowania, a dyskusja była przeprowadzona łącznie.  

Szanowni Państwo Radni, kto jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 1 wraz z autopoprawką 
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Informuję, że Rada Miejska podjęła Uchwałę budżetową Miasta Bielska-Białej na rok 2015.” 

 
Ad 10 
Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  

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

„Przechodzimy do drugiego głosowania w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej – Druk Nr 2 wraz  
z autopoprawką.  

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

Informuję, ze również ta uchwała została podjęta przez Radę.  

Szanowni Państwo informuję, ze budżet na 2015 rok miasta Bielska-Białej został uchwalony.” 
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Ad 11 
Podjęcie Uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2015 

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

„Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Druk Nr 20. 

Bardzo proszę, Pan Naczelnik Mrzygłód”. 

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni.  

Zgodnie z ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja działań 
związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu prowadzona jest w postaci Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, który właśnie, w myśl ustawy, winien corocznie być uchwalany przez Radę 
Gminy. Program zakłada kontynuację zadań realizowanych dotychczas, tym bardziej iż cele jakie były 
stawiane w latach wcześniejszych i postawione są do realizacji na rok przyszły, mają charakter 
długofalowy. Środki, które będą na realizację tego programu. zostały zawarte w uchwalonej przez Państwa 
przed chwilą uchwale budżetowej. I chcę dodać jeszcze, że program ten został pozytywnie zaopiniowany 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo Dziękuję.  

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?  

Nie widzę.  

Przypomnę, że nad projektem uchwały opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej i opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała zawarta w Druku Nr 20 została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako        
dz. 235/11 o pow. 460 m2, położonej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 12 porządku obrad – Druk Nr 21, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 235/11 o pow. 460 m2, położonej w Bielsku-Białej przy placu 
Opatrzności Bożej.  

Bardzo proszę o przedstawienie (…)”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa jest to projekt uchwały o przekazaniu w użytkowanie wieczyste terenu, który nie stanowi 
samodzielnej działki budowlanej, a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Stąd propozycja podjęcia takiej uchwały.  

Jest to teren wokół budynku przy Opatrzności Bożej 14.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Czy są jakieś głosy w tej sprawie?  

Nie widzę.  

Przypomnę, że branżowa Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opiniowała tę uchwałę  
i wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwał zawarta w Druku Nr 21 została podjęta.” 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej skierowania wniosku do Wojewody 
Śląskiego o komunalizację udziału 3/24 części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: 592/11 o pow. 168 m², 592/16 o pow. 105 m², 1031 o pow.  
336 m², położonej w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne Przedmieście, objętej księgą 
wieczystą BB1B/______________ 

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

„Przechodzimy do punktu nr 13 – Druk Nr 19, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację udziału 3/24 części 
nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: 592/11, 592/16  
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o pow. 105 m2, 1031 o pow. 336 m2, położonych w Bielsku-Białej w obrębie ewidencyjnym Górne 
Przedmieście, objętej księgą wieczystą według załączonego numeru.  

Czy ktoś (…)… Przepraszam, proszę o przedstawienie uchwały”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa jest to projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały Rady Miejskiej. Myśmy równocześnie 
z projektem tej uchwały, która była już uchwalona, wystąpili o przekazanie udziału tej nieruchomości  
w drodze darowizny i Wojewoda wyraził zgodę na przekazanie. W związku z tym już nie ma potrzeby 
występowania o komunalizację”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.  

Przypomnę, że opinia Komisji branżowej Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała zawarta w Druku Nr 19 została podjęta pozytywnie… jednomyślnie.” 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie  
w obrębie Straconka 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 14. Druk Nr 17, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie 
drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora Gleindka o przedstawienie.” 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
„Propozycja przystąpienia do prac nad tym planem wynika zasadniczo z dwóch przesłanek. Pierwsza,  
to jest rozpatrzenie wniosków mieszkańców o zmianę obowiązującego planu, natomiast druga, to jest 
zmiana uwarunkowań. A mianowicie z materiałów udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, po realizacji drogi ekspresowej S-69 wynika, że zasięg hałasu jest mniejszy  
niż prognozowano to na etapie projektowania drogi. A to pozytywnie rokuje na uwzględnienie wniosków 
mieszkańców w sąsiedztwie drogi. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Dyrektorze. 
Bardzo proszę, Pan Radny Grzegorz Puda.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, otóż oczywiście oba aspekty, o których mówił Pan Dyrektor  
są prawdziwe, ale wydaje mi się, że są lekko przesadzone, otóż jeżeli chodzi o...  

Szkoda, że nie mamy go na rzutniku. Możemy wyświetlić?” 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Mamy taką możliwość, tak że bardzo proszę tam...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„W takim razie, bardzo proszę o umożliwienie technicznego wyświetlenia.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„Jeżeli chodzi o teren, o którym mówił Pan Dyrektor, to ten teren w tej chwili objęty jest dużo większym 
planem zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje m.in. teren, o którym była mowa na jednej  
z sesji Rady Miasta w poprzedniej kadencji i Pan Prezydent wie o jakim terenie mówię – chodzi o ulicę 
Zawodzie. W tej chwili poprzez planowane przez Biuro Rozwoju Miasta zmiany tego terenu powodujemy 
pewien wyłom. Otóż mieszkańcy powyższej części tego terenu mają obawy, że nie zostanie dotrzymane 
słowo, o którym mówiliśmy wielokrotnie, to znaczy, że przystąpimy do zmian zagospodarowania 
przestrzennego w tym rejonie, [tzn.] w rejonie ulic: Zawodzie, Pikowa, Błońska. Wydaję mi się, że nie 
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możemy jak gdyby uchwalić czegoś... Znaczy oczywiście możemy, Radni mogą wszystko, ale nie 
powinniśmy uchwalać czegoś co staje się wyłomem, to po pierwsze. Po drugie jest to tylko fragment 
planu. Pytanie brzmi, dlaczego akurat ten fragment bierzemy pod uwagę, a nie całość planu 
zagospodarowania przestrzennego, o którym wielokrotnie mówiliśmy na terenie dzielnicy Straconka?  

Dziękuję.”      

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

W czasie kiedy odzyskujemy obraz, bardzo proszę Pan Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska Pan Przemysław Kamiński.” 

 
Radny Przemysław Kamiński (ad vocem) 
„Tzn. ja ad vocem, tak naprawdę do wypowiedzi Pana Radnego Pudy, otóż na Komisji wspominaliśmy  
o tym, że to nie jest żaden wyłom jak to Pan ujął. Natomiast jest to podyktowane tym, że nie ma 
konsensusu pomiędzy mieszkańcami co do przebiegu tej drogi. W związku z powyższym zmieniamy ten 
plan tylko w pewnej części. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Ad vocem do ad vocem nie jest przewidziane w regulaminie, ale jak zwykle dla Pana Radnego zrobię 
wyjątek. Bardzo proszę. 

Pan Radny Grzegorz Puda oczywiście.”  

 
Radny Grzegorz Puda   
„Dziękuję.  

Jako głos w dyskusji Panie Przewodniczący do Pana Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej. 
Oczywiście ma Pan rację i takie uzasadnienie było, z tym że należy pamiętać, że w poprzedniej kadencji  
na jednej z komisji oraz na sesji Rady Miasta Pan Prezydent obiecał, że przystąpimy do zmiany 
zagospodarowania przestrzennego na wybranym terenie w jakimś późniejszym czasie i to był jeden  
z warunków tego, dlaczego Radni przegłosowali duży obszar planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teraz jest taka sytuacja, że mieszkańcy Straconki mają wiele obaw i wiele głosów do mnie dociera 
niezadowolonych mieszkańców, którzy mówią tak: „Chwila, ale przecież mieliśmy przystąpić do zmiany 
zagospodarowania przestrzennego w tym fragmencie (ja nie mówię jakie te zmiany będą, chodzi  
o to, żeby przystąpić do zmian planu zagospodarowania przestrzennego na tym fragmencie o którym była 
mowa), a teraz nagle przystępujecie do zmian planu zagospodarowania przestrzennego w ramach tego 
dużego projektu na fragmencie całkiem innym.” I nie chodzi mi o to, że akurat ten fragment tak,  
bo to (...) fragment może być każdy, tylko chodzi mi o to, że nie respektujemy tego o czym była mowa,  
a powinniśmy kontynuować jak gdyby w stanie ciągłym, to (...) o czym Radni byli poinformowani. 

Dziękuję.”         
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Jeśli mogę od siebie, to wydaję mi się, że dyskusja zawsze jest możliwa, ale tu głosujmy przystąpienie  
do planu. Jeżeli będziemy mówić o konkretnych zmianach, to wtedy myślę, że ta dyskusja będzie 
potrzebna, ale tak jak mówię to jest tylko moje zdanie. 

Bardzo proszę, jeszcze raz Pan Przewodniczący Komisji Pan Przemysław Kamiński.”     

 
Radny Przemysław Kamiński (ad vocem) 
„Tutaj, tak jak Pan Panie Radny powiedział, tzn. dwie sprawy się wzajemnie wykluczają w związku z tym, 
że nie ma konsensusu, nie ma możliwości przystąpienia do całości, czyli mamy do wyboru, albo nic  
z tym nie robimy, albo zostawiamy to tak jak trzeba, tak jak jest w chwili obecnej. Więc w związku  
z powyższym, znacznie dalej idącym wnioskiem i co uważam za rozsądne podejście przystępujemy  
do zmiany planu, który można zmienić. W tej części, w której się go nie da, musimy niestety...  
Nie ma takiej możliwości w chwili obecnej żeby obradować nad całym planem i nad jego zmianą.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
„Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W tym fragmencie, w którym przystępujemy teraz też były 
wnioski o podwyższenie punktu zabudowy i to jest zgodne z tym co było dyskutowane na sesji. Natomiast 
co do spornej drogi, do części drogi nie ma jeszcze konsensusu, co do przebiegu nowej drogi 
połączeniowej za wodą i o tym mówiliśmy też kilkakrotnie i Radny Grzegorz też myślę, że uczestniczył  
w tych samych spotkaniach. Jak na dzień dzisiejszy możemy mówić o tym, że jest dopracowywane jakieś 
stanowisko co do przebiegu nowej drogi, która zastąpi tą drogę sporną i to jest tylko kwestia wyjaśnienia.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Myślę...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Ale Panie Przewodniczący, dostanę głos, bo tak pół godziny czekam?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, tak myślę, że Pan... 

Nie pół godziny Panie Prezydencie, Panu to czas leci, normalnie.”  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Tak, tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Jeszcze jakbym prosił o chwilę cierpliwości. 

Pan Radny Grzegorz Puda.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„Ja jeszcze się zwrócę do Pana Przewodniczącego, otóż nie ma przeszkód prawnych, aby przystąpić  
do zmian planów zagospodarowania przestrzennego na szerszym obrębie o czym Pan powiedział, że takiej 
możliwości nie ma, ale z drugiej strony życzę Panu, aby każdy plan zagospodarowania przestrzennego był 
uchwalony w takiej sytuacji, że nie ma głosów przeciwnych. 

Dziękuję uprzejmie.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

I teraz mam dylemat, bo nie wiem czy oddać [głos] Panu Prezydentowi czy Panu Przewodniczącemu. 

Wybieram Pana Prezydenta, Panie Radny. Proszę o szybki głos.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Ja? Ja chciałem tylko się odnieść do jednej sprawy, tutaj do Pana Radnego Pudy, że było słowo tylko  
w sytuacji, kiedy miała być decyzja odnośnie przebiegu drogi. Tej decyzji do dzisiaj nie ma i naprawdę nie 
odwracajmy przysłowiowego kota ogonem. Niech się wreszcie mieszkańcy Straconki zdecydują, bo my 
powiedzieliśmy, że zrobimy drogę tam gdzie chcą mieszkańcy. Tylko mieszkańcy nie wiedzą gdzie chcą 
mieć tę drogę i to jest najgorsza sprawa. My zrobimy tam gdzie mieszkańcy chcą i 2 lata się główkujemy  
i jesteśmy w punkcie zerowym na dzisiaj. Wszyscy wiedzą, że optymalna droga, to jest ta którą Biuro 
Rozwoju Miasta wyrysowało, ale interesy poszczególnych mieszkańców uniemożliwiają doprowadzenie  
do jakiegokolwiek konsensusu. I 2 lata żeśmy stracili, bo są stracone 2 lata i jesteśmy w punkcie zerowym, 
bo nie postąpiliśmy ani o pół kroku jeśli chodzi o jakieś uzgodnienia odnośnie przebiegu tej drogi. I nic nie 
wskazuje na to, i Pan Radny Puda bardzo dobrze wie o tym, bo tam przecież jest cały czas, bierze udział  
w tym aktywny, bo również na Kierownictwo zapraszaliśmy Kolegów Radnych na Kierownictwo,  
że konsensusu nie ma i nie będzie (...), bo są rozbieżne interesy i będziemy musieli podjąć jakąś decyzję 
wbrew części mieszkańców. Ale tylko teraz pytanie, jaką mamy podjąć decyzję? My jesteśmy otwarci,  
my nic nie sugerujemy, proszę powiedzieć co i takie było uzgodnienie moje wtedy, że przystąpimy  
do zrobienia, jeśli będzie uzgodnienie. Do dzisiaj nie ma tego uzgodnienia. Dwa lata, żeśmy stracili  
na dyskusję z mieszkańcami Straconki i dalej nie wiem co robić. Ja chciałbym, żeby wreszcie się ktoś 
zdecydował, ja prosiłem Radnych, niech Radni powiedzą, jak nie mieszkańcy, to niech Radni powiedzą 
Straconki (mamy wybitnych Radnych) niech powiedzą jaki ma być przebieg tej drogi i my tak zaplanujemy 
i tak zrobimy tę drogę. To nie że my coś narzucamy, my coś komuś sugerujemy, my coś chcemy,  
my zrobimy tak jak chcą mieszkańcy, jak chcą Radni tylko na dzisiaj nie wiemy jak i 2 lata nie możemy się 
dowiedzieć. I w takiej sytuacji jesteśmy na dzisiaj, a część mieszkańców Straconki nie ma jak dojechać  
do domu, a część mieszkańców, czy ewentualnych mieszkańców – potencjalnych nie może się budować, 
bo nie ma dojazdu do parceli, które są. I to jest niedopuszczalne, żeby było tak, że ludzie nie mają 
dojazdu do domu, albo ludzie nie mogą się budować, gdzie są tereny przewidziane pod budowę, bo nie ma 
drogi. Taka jest sytuacja proszę Państwa, ja to mówiłem wczoraj na Komisji Budżetu. My się będziemy 
spotykać wielokrotnie z takimi sytuacjami, że nie ma wśród mieszkańców konsensusu, bo są rozbieżne  
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interesy. W Straconce prawdę mówiąc w uproszczeniu koło jednego domu za blisko ta droga przebiega, 
gdyby nie ten jeden dom to nie byłoby problemu prawdopodobnie. I właśnie, i teraz jaki interes jest 
społeczny? To Radni muszą na to też odpowiedzieć, bo my zrealizujemy tak jak chcą mieszkańcy. Tylko 
mieszkańcy nie mogą się dogadać między sobą 2 lata.  

Dziękuję.”              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Przede wszystkim najpierw chciałem podziękować w imieniu wszystkich Radnych za ten komplement, który 
padł, że jesteśmy „wybitni” – cytuję.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Aha. To przykro mi. No ale nie słyszałem takiego komplementu, a trzecią kadencję tutaj właśnie 
rozpoczynam.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Panie Przewodniczący, niech Pan wreszcie się zainteresuje i powie jak mamy tę drogę zrobić w Straconce. 
To byłoby bardziej właściwe. Chyba.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Właśnie do tego przechodzę. Myślę, że najpierw chciałem przygotować grunt, żeby nastrój był lepszy.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Nastrój jest dobry (...), natomiast nie wiemy jak drogę realizować i to jest problem. Ja jeszcze mam 
prośbę, żeby Prezydent Michniowski dwa słowa na ten temat też powiedział. 

Dobrze?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dobrze. To ja...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Jako dalszy ciąg mojej wypowiedzi.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Mogę kontynuować?” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Więc wydaje mi się, że większość rzeczy została powiedziana i wyobrażam sobie to tak, że teraz wypowie 
się Pan Prezydent, potem Radny Grzegorz Puda i Pan Przewodniczący Komisji Kamiński i tę dyskusję 
zamknę i przejdziemy do głosowania. 

Bardzo proszę, Pan Prezydent Michniowski.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski   
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że w zakresie każdego planu 
mamy mnóstwo rozmaitych uwag mieszkańców, którzy zgłaszają swoje w zasadzie potrzeby. Tak samo  
w tym potężnym obszarze planu, o którym tutaj wspomina zresztą Pan Radny Puda mamy mnóstwo 
różnych uwag i próśb odnośnie zmiany planu. Ta zmiana, którą proponujemy dzisiaj w pewnym zakresie 
tylko jest związana przede wszystkim z drogą S-69 i z tym, że tak jak już tutaj wspominał Pan Dyrektor 
Gleindek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przedstawiła nam swoją analizę 
dotyczącą hałasu i w związku z tym uznaliśmy, że jest możliwość zrealizowania uwag i potrzeb, 
i zgłoszonych wniosków niektórych mieszkańców co do rozszerzenia strefy mieszkalnictwa. I chcemy 
przynajmniej, jeżeli nie można zmienić całego planu w tej chwili, chcemy przynajmniej pójść na rękę tym 
mieszkańcom, którzy te uwagi zgłosili i dlatego w tym ograniczonym zakresie ten plan przedstawiamy jako 
propozycję przystąpienia do tego projektu. Sądzę, że będzie to odpowiedź w miarę jak najszybsza  
na przynajmniej część postulatów zgłaszanych przez mieszkańców. 

Dziękuję.”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pan Radny Grzegorz Puda.”  

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„A jednak Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie uwag i potrzeb na (...) obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego 
było z tego co ja pamiętam kilkaset, a Pan wyciąga tylko dwa, jako efekt swoich prac do tego, że możemy 
je uwzględnić. Oczywiście możemy, ale nie tu jest problem całego, bo... Ja się zgadzam z Panem 
Prezydentem Krywultem, zresztą przez pewien czas wypowiedzi mówił jak gdyby moim językiem. Otóż nie 
jest problemem w całym obszarze planu zagospodarowania przestrzennego fragment, który będziemy 
dzisiaj uchwalać, bo to nie jest wcale problem, tylko problemem jest planowana nowa droga między ulicą 
Zawodzie i połączeniem tych domów. A obracanie – jak to Pan Prezydent ładnie mówi – kota ogonem,  
że teraz będziemy uwzględniać protesty mieszkańców czy wnioski mieszkańców nie mają w całym 
obszarze większego znaczenia. Tak? My uwzględniamy kawałek, ten który...” 

 
Głos z sali. 
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Radny Grzegorz Puda 
„Coś Pan Sekretarz mówił, nie słyszałem. O przepraszam. 

Fragment całości nie jest rozwiązaniem problemu, a mi chodzi o to, że projekt tej uchwały powinien 
obejmować teren, na którym znajduje się problem, bo tym sposobem za chwilę możemy uchwalić znowu 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyżej, potem możemy w obrębie ulicy Pikowej, potem 
możemy w obrębie ulicy Błońskiej i będzie powstawało kilkanaście projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Straconki, a powinno zostać rozwiązane systemowo. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Dopuszczam jednak dalszą dyskusję. To proponuję Pan Przewodniczący Komisji, a potem tutaj widzę  
Pan Dyrektor Gleindek. 

Bardzo proszę.”   

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Znaczy ja myślałem, że sobie pozwolę na lekkie podsumowanie tej dyskusji, bo...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„No i nie wyszło.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„No i nie wyszło, więc o aspektach merytorycznych rozumiem już porozmawialiśmy, natomiast widzę,  
że tak powiem Pan Radny Grzegorz Puda w związku z tym, że sam że tak powiem ma tutaj problem  
z podjęciem męskiej decyzji jaki ma być przebieg tej drogi, to tutaj proponowałbym Panie Prezydencie, 
żeby po prostu Biuro Rozwoju Miasta – bo rozumiem, że to w tym kierunku idzie, że Radni z dzielnicy nie 
mogą dojść do porozumienia w tym zakresie. Może Biuro Rozwoju Miasta z powrotem, przy okazji,  
że tak powiem kolejnych zmian zaproponuje jakiś przebieg tej drogi, i rozwiążemy ten problem wspólnie, 
bo przy tej dzisiejszej dyskusji z niej wynika, że ta droga po prostu nie powstanie. 

Dziękuję bardzo.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Panie Dyrektorze, bardzo proszę.”  

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek  
„Ja tylko chciałem zauważyć, że podjęcie prac nad tym planem, który proponujemy nie jest wcale 
sprzeczne z ewentualnymi pracami nad zmianą układu komunikacyjnego, a przestrzennie to są dwie różne 
sprawy, dwa odrębne problemy może na różną skalę, ale nie stanowi to też żadnego wyłomu. Chcę 
przypomnieć, że trwają prace nad dwoma projektami planów, które już zmieniają ten duży plan uchwalony 
w 2011 roku i też po prostu wynikały z odrębnych przesłanek z rozpatrzenia wniosku o zmianę planu  
w rejonie, bodajże, [ulicy] Wczasowej. Także tutaj tego zarzutu o wyłomie nie rozumiem, bo już dwa  
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projektu planu są robione na obszarze objętym tym jednym, dużym. W istocie ta zmiana dotycząca 
problemu z drogą dojazdową też byłaby zmianą fragmentu tego planu, a nie całości. Także ja bym tutaj 
nie traktował granic planu obowiązującego, który stanowi prawo miejscowe, jako jakiegoś wyznacznika  
do granic podejmowanych nowych planów. 

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze.  

Zamykam dyskusję.  

Tytułem podsumowania chciałem powiedzieć w swoim imieniu, że są takie chwile w pracy Radnego, kiedy 
nie da się zadowolić wszystkich mieszkańców ze swojego okręgu i to jest właśnie taka sytuacja.  
To są najtrudniejsze chyba dla nas chwile i wtedy na coś musimy się zdecydować, bo poza tym,  
że jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i jeżeli mieszkańcy się różnią, to my się też różnimy i to jest 
naturalne i myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego, ale w pewnych momentach trzeba przyjąć też za coś 
odpowiedzialność, i tutaj to w ramach komisji myślę będzie dopracowane. 

Szanowni Państwo przypomnę, że opiniowała (...) ten projekt Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska i 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.”      

                                        
Ad 15 
Sprawy różne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 15 porządku obrad „Sprawy różne”. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tym momencie? 

Nie widzę. 

W związku z tym, Szanowni Państwo, pozwólcie że w imieniu Rady Miejskiej… Pozwolę sobie powstać,  
dzisiejsza sesja budżetowa wydaje się bardzo dobrym momentem i też miejscem (…) przy uchwalonym już 
budżecie – [pragnę] złożyć, w imieniu Rady Miejskiej, wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzenia 
szczęśliwego Nowego Roku. Myślę, że możemy dać taki przekaz, że miasto jest bezpieczne finansowo 
przez najbliższy rok, a pewnie i dłużej – na to liczymy – i składamy myślę deklarację w imieniu wszystkich, 
że postaramy się ten czas w przyszłym roku wykorzystać dla dobra mieszkańców jak najlepiej. 

Dziękuję.”  
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Ad 16 
Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Zamykam III sesję w Bielsku-Białej.”2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Godz. 12.26. 


