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Protokół Nr IV/2015 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 27 stycznia 2015 roku 

 
 
 
 
 
 
Obecni na IV sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

 
Przyjęty porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2014.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej 

i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. z działalności za 2014 rok. 
SPR. NR 1 
 

6. Sprawozdanie Nr MGR.0057.3.2014.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 stycznia 2015 r. z realizacji 
Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
w IV kwartale 2014 r. 
SPR. NR 2 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 30 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

DRUK NR 31 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 37 + KOREKTA 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 27 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
DRUK NR 28 

 
 



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

  

RM.0002.4.2015 

  Strona 2 z 21 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. 
DRUK NR 25 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących 
projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutów Osiedli w zakresie dotyczącym 
zmiany zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla. 
DRUK NR 38 
 

Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 26 
 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/1089/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia  
w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz na przyjęcie finansowania projektu ze środków Funduszu Spójności. 
DRUK NR 29 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki 44/18 oraz części działek: 3564/5 i 2/8 

Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
DRUK NR 32 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 861/14, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  
ozn. jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __. 
DRUK NR 33 

  
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1044/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczoną jako działka nr 3892/47, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Wiosennej. 
DRUK NR 34 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1045/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego. 
DRUK NR 35 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Bielsko-Biała  

na prawach powiatu przy sprzedaży części wspólnych przy al. Armii Krajowej ___. 
DRUK NR 36 

 
21. Sprawy różne. 

 
22. Zakończenie obrad. 
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2015 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godz. 10.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył IV sesję Rady Miejskiej  
VII kadencji.  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół III sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski 
 o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Pana R_____ C_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie  

„Sprawy różne”. 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 1 
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 21. porządku obrad „Sprawy różne”. 

 
2) Wniosek Pani A____ H____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej „w sprawie interpelacji Radnej 

Mikuszowic Krakowskich Agnieszki Gorgoń-Komor”.  
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     u d z i e l i ł a    głosu Pani A____ H____ na sesji Rady Miejskiej 
w punkcie 4. porządku obrad „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta”. 
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3) Wniosek Rady Rodziców przy ZSPG w Bielsku-Białej o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  
Pani B____ C_____-T_______ „w związku ze złożonym przez grupę Radnych wnioskiem w sprawie 
rozbudowy szkoły w Kamienicy”. 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu.  

 
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 14 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania      u d z i e l i ł a     głosu Pani B_____ C_____-T______ – 
Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZSPG w Bielsku-Białej na sesji Rady Miejskiej w punkcie  
21. porządku obrad „Sprawy różne”. 

 
Przyjęty porządek IV sesji Rady Miejskiej, str.: 1-2. 

                                         
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
 

W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 
 
Radny Dariusz Michasiów   
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie budowy łącznika drogowego od ulicy Andersa do Ronda Hulanka 

po stronie Osiedla Kopernika”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

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

 
Radny Piotr Ryszka  
� Przedstawił interpelację „w sprawie zniszczonego przystanku autobusowego znajdującego się w Wapienicy  

na ul. Tadeusza Regera”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

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

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie zgłaszanych przez mieszkańców ul. Kolejowej nr _-__ obaw co do losów 

Osiedla „Na Bagnie”, związanych z błędnym opisem obsługi komunikacyjnej rejonu ulicy Kolejowej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  
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Radny Karol Markowski  
� Przedstawił interpelację „w sprawie budowy bezpiecznego podejścia z pętli autobusowej do alei prowadzącej 

do domów przy ul. Orchidei”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

� Przedstawił wniosek „w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Krausa w Bielsku-Białej”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

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

 
Radny Grzegorz Puda  
� Przedstawił interpelację „w sprawie przekazywania informacji nadzorowanym jednostkom organizacyjnym  

o zmianach warunków pogodowych”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 

� Temat interpelacji, która nie została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej: „w sprawie ośrodka sportowego  
na stoku Dębowca przy ul. Karbowej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 

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

 
Radna Bogna Bleidowicz  
� Przedstawiła interpelację „w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej 

ul. Karpacka 127, dzielnica Kamienica”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 

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

 
Radny Maurcy Rodak  
� Przedstawił interpelację „w sprawie funkcjonowania sauny na krytej pływalni Troclik”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

� Przedstawił wniosek „w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa drogowego  
w rejonie skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. Astrów”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

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

 
Ponadto w tym punkcie obrad: 

▪ głos zabrała Pani A_____ H_____ (mieszkanka miasta) – w związku z interpelacją Pani Radnej Agnieszki  
Gorgoń-Komor, 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski odczytał treść wniosku złożonego przez 5 Radnych 
Rady Miejskiej, tj.: Romana Matyję, Marcina Lisińskiego, Dorotę Piegzik-Izydorczyk, Ryszarda Batyckiego, 
Bognę Bleidowicz, w sprawie „rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb  
SP 23 w Kamienicy”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
 
Głos w dyskusji zabrali: Radna Bogna Bleidowicz, Radny Roman Matyja. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie porządku obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta.  

 
Do ww. wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2014.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-
Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. z działalności za 2014 rok 

 
Sprawozdanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego 
przedstawił Pan Mikołaj Jakimowicz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Pan Mikołaj 
Jakimowicz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Nr ZK.551.5.2014.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. z działalności za 2014 rok, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. NR 1) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 1. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ZK.551.5.2014.MC Wspólnej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia 2014 r.  
z działalności za 2014 rok. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.3.2014.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 stycznia 2015 r.  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2014 r. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek – Naczelnik Wydziału Mienia 
Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.3.2014.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 15 stycznia 2015 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. 
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2014 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. NR 2) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 2. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.3.2014.JZ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 15 stycznia 2015 r. z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej  
Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2014 r. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 30) 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 30. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/25/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

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

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 31) 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 31. 
  
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 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/26/2015 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

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

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z korektą). 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 37) oraz korekta znajdują 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 37, wraz z korektą. 
  
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 21 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/27/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r.  
- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Polityki Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 27) 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 27. 
  
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 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/28/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Skoczeń – Naczelnik Wydziału Dochodów 
Budżetowych. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 28) 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 28. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr IV/29/2015 
 

w sprawie inkasa opłaty skarbowej 
 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawia Pani Małgorzata Okruta – Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Nadzoru. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta 
Bielska-Białej na obwody głosowania, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 25) 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 25. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/30/2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej  
na obwody głosowania 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących 
projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutów Osiedli w zakresie 
dotyczącym zmiany zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla 

 
Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej skierował projekt uchwały do Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, celem 
zaopiniowania. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności nie wydała opinii do projektu uchwały.  

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 38) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Przemysław Drabek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Radna Grażyna Nalepa, Radny Bronisław 
Szafarczyk, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Marcin Lisiński, Radny Grzegorz 
Puda, Radny Maurcy Rodak, Radny Leszek Wieczorek, Radny Piotr Ryszka, Radny Dariusz Michasiów, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult.  
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 38. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Rada Miejska  w drodze głosowania    n i e   p o d j ę ł a    uchwały w sprawie przeprowadzenia 
ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
w sprawie zmiany statutów Osiedli w zakresie dotyczącym zmiany zasad i trybu przeprowadzania 
wyborów do Rady Osiedla. Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jan Solich – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 
O godz. 12.22 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości 
punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 26) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty  
– Pan Jan Solich, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Radny Roman Matyja.   
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 26. 
  
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 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/31/2015 
 

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej  
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów  

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/1089/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia 
w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz na przyjęcie finansowania projektu ze środków Funduszu 
Spójności 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Zarządzania Energią. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/1089/2014 z dnia  
30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej  
w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz na przyjęcie finansowania projektu  
ze środków Funduszu Spójności, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 29) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 29. 
  
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 21 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/32/2015 
 

zmieniająca uchwałę Nr XLV/1089/2014  
z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na realizację projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej  
w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”  

oraz na przyjęcie finansowania projektu  
ze środków Funduszu Spójności 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki 44/18 oraz części działek: 3564/5 i 2/8 
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

 
O godz. 12.37 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
Informacje na temat projektu uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra 
Podsiadlik – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Przedmiotowa autopoprawka odnosiła się do zapisu § 1 ust. 3 projektu uchwały. 
W miejsce: obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie, wpisuje się: obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście. 
 

Brzmienie § 1 ust. 3 z uwzględnieniem autopoprawki: 
„3. Części działki, o pow. 10 m2, oznaczonej jako dz. 2/8, stanowiącej własność Fiat Auto Poland S.A., położonej 
na terenie Gminy Bielsko-Biała, obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście, objętej KWBB1B/00061899/0, 
zaznaczonej na wyrysie z mapy ewidencyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki 44/18 
oraz części działek: 3564/5 i 2/8 Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (z autopoprawką),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z autopoprawką). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 32) 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 32. 
  
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 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/33/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki  
44/18 oraz części działek: 3564/5 i 2/8  

Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 861/14, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości 
ozn. jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __ 

 
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 w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
ozn. jako działka 861/14, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 33) 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 33. 
  
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 21 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/34/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 861/14, 

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej  
na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości  

ozn. jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __ 
 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1044/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczoną jako działka nr 3892/47, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Wiosennej 

 
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 Nr XLIII/1044/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczoną jako działka nr 3892/47, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wiosennej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 34) 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 34. 
  
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 21 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/35/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1044/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.06.2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

oznaczoną jako działka nr 3892/47,  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wiosennej 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1045/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 1, położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Słowackiego 

 
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 Nr XLIII/1045/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 1, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Słowackiego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 35) 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 35. 
  
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 21 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/36/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1045/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.06.2014 r.  

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

oznaczonej jako działka nr 1,  
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Bielsko-
Biała na prawach powiatu przy sprzedaży części wspólnych przy al. Armii Krajowej ___ 

 
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 udzielenie bonifikaty 
od ceny udziału Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu przy sprzedaży części wspólnych przy  
al. Armii Krajowej ___, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 36) 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 36. 
  
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 21 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/37/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  
od ceny udziału Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu  

przy sprzedaży części wspólnych przy al. Armii Krajowej ___ 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 21 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani B_____ C_____-T_____ – Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSPG  
w Bielsku-Białej – w sprawie rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenia dla potrzeb szkoły podstawowej  
nr 23 w Kamienicy”. 
Wydruk przedstawionej prezentacji medialnej – Załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Do ww. wystąpienia odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Roman Matyja, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.  

 
W dalszej części tego punktu głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.  

 
Ad 22 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  
Obrady zakończono o godz. 12.57. 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych RM - IV sesja RM w dniu 27 stycznia  2015 roku 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości - IV sesja RM w dniu 27 stycznia 2015 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg IV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 stycznia  

  2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe IV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    27 stycznia 2015 roku 
Załącznik Nr 6  –  Wniosek Pana R______ C________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pani A___ H____ o udzielenie głosu na sesji Rad Miejskiej 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Rady Rodziców przy ZSPG w Bielsku-Białej o udzielenie głosu na sesji Rady 
   Miejskiej Pani B_____ C____-T______ 
Załącznik Nr 9 –  Interpelacja Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 10 –  Interpelacja Radnego Piotra Ryszki 
Załącznik Nr 11 –  Interpelacja Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor  
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnego Karola Markowskiego  
Załącznik Nr 13 –  Wniosek Radnego Karola Markowskiego 
Załącznik Nr 14 –  I Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 15 –  II Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 16 –  Interpelacja Radnej Bogny Bleidowicz  
Załącznik Nr 17 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 18 –  Wniosek Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 19 –  Wniosek złożony przez 5 Radnych Rady Miejskiej (R. Matyję, M. Lisińskiego,  
    D. Piegzik-Izydorczyk, R. Batyckiego, B. Bleidowicz) 
Załącznik Nr 20 –  Wydruk prezentacji medialnej przedstawionej w punkcie 21 porządku obrad przez 

 Panią B_____ C_____-T_______ 
Załącznik Nr 21  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 22  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 23 –  Uchwały podjęte na IV sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi 

  Naczelników Wydziałów/Dyrektorów mjo)  



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

RM.0002.4.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IV/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 27 stycznia 2015 roku 

 
 

Strona 1 z 54 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Szczegółowy przebieg 
IV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 27 stycznia 2015 roku 
 

 

 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

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

Bardzo dziękuję. 

Serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. 

Witam Radnych Rady Miejskiej. 

Witam Pana Prezydenta z Zastępcami i Szefami Wydziałów i Spółek. 

Bardzo (…) serdecznie witam przedstawicieli mediów, zgromadzoną publiczność, przedstawicieli Rad 
Osiedli. 

Przystępujemy do realizacji porządku obrad. 

Mamy pierwszy wniosek formalny… Tak? Pani Radna wybiła mnie trochę z rytmu. Myślałem, że od razu 
wniosek formalny.  

Oczywiście witam Pana Posła Stanisława Piętę oraz asystenta Pana Posła Górczyńskiego (…). 

Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji porządku obrad.” 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej 

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

„Jesteśmy w punkcie numer 2: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Zgodnie z procedurą protokół został wyłożony. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi. W takim razie, jeżeli ich 
nie ma teraz, uznaję protokół z poprzedniej sesji za przyjęty. 

Mamy porządek obrad. Do porządku obrad nie ma żadnych wniosków, czyli jest ten, który Państwo dostali.  

Są dwie prośby o zabranie głosu w „Sprawach różnych”.  

Pierwsza – Pana R____ C_____, który prosi o zabranie głosu (…) w punkcie „Sprawy różne”  
w temacie: „Gratulacje wyborów do samorządu Rady Miejskiej i informacji o prawomocności wyborów”. 

 
 

                                                 
1 Godz. 10.02. 
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Kto jest za udzieleniem głosu Panu R____ C______? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Rada nie wydała stanowiska, w związku z tym Pan (…) C______ nie zabierze głosu na dzisiejszej sesji. 

W ostatniej chwili wpłynął wniosek – właśnie go czytam – Pani A___ H____. <<Proszę o udzielenie 
zezwolenia na zabranie głosu w sprawie interpelacji Pani Radnej Mikuszowic Krakowskich Agnieszki 
Gorgoń-Komor. Oczywiście osobiście zgłoszę chęć zabrania głosu bezpośrednio po wystąpieniu Pani 
Radnej.>>. W takim razie wniosek ten został złożony prawidłowo, musimy go przegłosować. Nie wiemy,  
w jakim temacie co prawda, ale rozumiem w temacie interpelacji, która też wpłynęła przed sesją. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada udzieliła Pani A____ H____ głosu po interpelacji Pani Radnej Gorgoń-Komor. 

I trzeci wniosek o zabranie głosu. W imieniu Rady Rodziców Szkoły przy ul. Karpackiej 150, złożyła Pani 
Przewodnicząca Rady B_____ C____-T_____, w sprawie przedstawienia ich wizji rozbudowy szkoły  
w Kamienicy. 

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

Informuję, że Pani B_____ C____-T______ uzyskała prawo zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”.  

Szanowni Państwo, w ten sposób porządek obrad i wystąpienia mamy uregulowane.”  

 
 

Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

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

Wpłynęły interpelacje w liczbie 10. Może, żeby nie przedłużać, nie będę ich czytał, tylko po kolei 
zapowiadał. Będą przeze mnie proponowane wystąpienia w kolejności zgłoszenia.  

Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu Pana Radnego Dariusza Michasiów w sprawie budowy łącznika 
drogowego od ulicy Andersa do Ronda Hulanka po stronie Osiedla Kopernika.  

Bardzo proszę Panie Radny o zabranie głosu.” 

 
Radny Dariusz Michasiów   
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie budowy łącznika drogowego od ulicy Andersa do Ronda Hulanka po stronie Osiedla 

Kopernika”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz poproszę o wygłoszenie swojej interpelacji Pana Radnego Piotra Ryszkę. 

Bardzo proszę.” 
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Radny Piotr Ryszka  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie zniszczonego przystanku autobusowego znajdującego się w Wapienicy na ul. Tadeusza 

Regera”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji (…) Pani Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie zgłaszanych przez mieszkańców ul. Kolejowej nr _-__ obaw co do losów Osiedla  

„Na Bagnie”, związanych z błędnym opisem obsługi komunikacyjnej rejonu ulicy Kolejowej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

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.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Rozumiem, że to jest punkt, w którym Pani H____ prosiła o zabranie głosu. 

Bardzo proszę o podejście i zabranie głosu. 

Jedno pytanie techniczne: czy Pan Radny Ryszka chce zabrać głos? W jakiej sprawie?” 

 
Radny Piotr Ryszka  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„To proszę o usunięcie.”  

 
Mieszkanka miasta – Pani A____ H____  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Bardzo prosimy o pochylenie się nad tą sprawą, ponieważ jest to dla nas, mieszkańców Mikuszowic 
Krakowskich (tego odcinka usytuowanego między torami kolejowymi a dawną BEWELANĄ) bardzo ważna 
sprawa. Mamy tutaj zaufanie do Pana Prezydenta Krywulta, jak i Państwa mądrości i mamy nadzieję,  
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że droga ta – ulica Kolejowa – stanie znowu się drogą nadającą się do użytku. W obecnym stanie jest ona 
w bardzo kiepskim stanie i niestety możemy obserwować różnego rodzaju zdarzenia mające tam miejsce.  

Bardzo dziękujemy również przy okazji Panu Prezydentowi, że doświetlił nam część tej drogi, dzięki temu 
możemy sprawnie się przemieszczać. Jest to bardziej skomplikowana sprawa, dlatego też pozwoliliśmy 
sobie skierować również pismo do Wydziału Administracyjnego i wcześniej również do Pana Prezydenta,  
z prośbą o pochylenie się nad tą sprawą i mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani A___. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie budowy bezpiecznego podejścia  
z pętli autobusowej do alei prowadzącej do domów przy ul. Orchidei.  

Bardzo proszę, Pan Radny Karol Markowski.” 

 
Radny Karol Markowski  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie budowy bezpiecznego podejścia z pętli autobusowej do alei prowadzącej do domów  

przy ul. Orchidei”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję i proszę wygłosić swoją drugą interpelację w sprawie budowy progów zwalniających  
na ul. Krausa w Bielsku-Białej.” 

 
Radny Karol Markowski  
Temat przedstawionego wniosku:  
� „w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Krausa w Bielsku-Białej”. 

Wniosek stanowi Załącznik do protokołu. 

Treść wniosku Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji – pierwsza w sprawie przekazywania 
informacji nadzorowanym jednostkom organizacyjnym o (…) zmianach warunków pogodowych i druga 
dotycząca ośrodka sportowego na stoku Dębowca przy ul. Karbowej – bardzo proszę Pan Radny Grzegorz 
Puda.” 
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Radny Grzegorz Puda  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie przekazywania informacji nadzorowanym jednostkom organizacyjnym o zmianach warunków 

pogodowych”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

W odniesieniu do interpelacji „w sprawie ośrodka sportowego na stoku Dębowca przy ul. Karbowej”, 
Radny Grzegorz Puda powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli chodzi o drugą interpelację – nie będą jej wygłaszał. Proszę o odpowiedź pisemną. 

Dziękuję.” 

Treść interpelacji Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję. 

Zanim przejdziemy do następnej interpelacji chciałem zgłosić, że tak powiem służbom technicznym,  
bo są sygnały, że (…) są kłopoty z transmisją. Zgłaszam to ewentualnie. Jeżeli wóz transmisyjny słyszy, 
niech zadziała. 

Przechodzimy do następnej interpelacji – Pani Radnej Bogny Bleidowicz w sprawie rozbudowy Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panią Radną o wygłoszenie swojej interpelacji.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Temat przedstawionej interpelacji:  
� „w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej ul. Karpacka 127, 

dzielnica Kamienica”. 
Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 

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

 
Oklaski. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz poproszę o wygłoszenie swoich interpelacji Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka. Pierwszy 
temat wydaje się dość gorący, czyli w sprawie funkcjonowania sauny na krytej pływalni TROCLIK. I drugi: 
wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa drogowego w rejonie 
skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. Astrów. 

Bardzo proszę Panie Radny o zabranie głosu.” 
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Radny Maurcy Rodak  
Temat przedstawionej interpelacji/wniosku:  
� Interpelacja „w sprawie funkcjonowania sauny na krytej pływalni TROCLIK”. 

Interpelacja stanowi Załącznik do protokołu. 
� Wniosek „w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa drogowego  

w rejonie skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. Astrów”. 
Wniosek stanowi Załącznik do protokołu. 

Treść interpelacji i wniosku Radnego 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.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Czy Pan Prezydent zechce się odnieść do interpelacji?” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni – oczywiście.  

Muszę powiedzieć, że wszyscy Radni otrzymają (…) na piśmie odpowiedzi, bo na niektóre tutaj dzisiaj 
oczywiście interpelacje nie można odpowiedzieć, bo są tak szczegółowe(…) – nie mieliśmy okazji wcześniej 
się zapoznać z nimi – ale myślę, że na część na pewno dzisiaj odpowiem. 

Pan Radny Michasiów: Zjazd ze Starego Bielska na ul. Cieszyńską. 

Sprawa jest oczywiście znana od dawna, ale to nie jest sprawa do załatwienia. To jest bardzo trudna 
sprawa, bardzo kosztowna przede wszystkim. To jest problem projektowania z ronda Hulanki, które 
zostało tak zaprojektowane, jak zostało zaprojektowane. Nie jest to pełne rondo i dlatego tego zjazdu  
na dzisiaj w ulicę Cieszyńską nie ma. Nie do końca jest prawdą, że na każdym zebraniu, bo ja  
na zebraniach w Starym Bielsku przeważnie jestem co roku. Ta sprawa nie była omawiana, ona jest 
bardzo ważna, ale to nie jest jakiś problem mimo wszystko życiowy i na pewno nie jest to tak  
do załatwienia. To jest inwestycja wielo, wielo – na pewno – milionowa; bo jest to do załatwienia 
oczywiście problem, ale to jest wielomilionowa inwestycja, związana z wykupami, z wyburzeniami nawet. 
Tak że tutaj to na pewno to jest sprawa, którą (…) weźmiemy „na tapetę”, ale to nie jest sprawa  
do załatwienia w takim horyzoncie czasowym, który w tej chwili możemy określić na pewno. Jako 
przyszłościowa sprawa na pewno trzeba się będzie [tym] zająć. 

Pan Radny Piotr Ryszka: Ulica Regera, przystanek zdewastowany. 

To jest przystanek (…) – 1 z 28 przystanków – który nie należy do miasta; do miasta, do MZK nie należy. 
To jest własność Fundacji Rozwoju Miasta. To jest problem, co z tym zrobić, bo to nie jest nasza własność 
po prostu. Nie wiem, wystąpimy do Fundacji? Nie wiem co zrobimy, bo przecież wiadomo, że my  
z Fundacją dalej toczymy spory sądowe. Odebraliśmy wszystkie te nasze przystanki, które były (jest ich 
około 300), natomiast to jest przystanek nie nasz i być może Nadzór Budowlany uruchomimy tutaj  
i poprzez Nadzór Budowlany (…) tę sprawę rozwiążemy w jakiś sposób. 

Pani Radna Komor: Ulica Kolejowa. I wystąpienie Pani H_____. 

To jest (…) w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj nie odpowiem oczywiście na to,  
bo to jest tak szczegółowa sprawa (…), ale na pewno się pochylimy i zajmiemy się tą sprawą.  

Również dwie interpelacje Pana Radnego Markowskiego.  

Podejście z ulicy Wyzwolenia. 

To jest tak szczegółowa sprawa, trzeba zobaczyć w ogóle, co to jest w ogóle i jakie są możliwości tam 
zadziałania i czy są właściwe. 
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Progi zwalniające, ulica Krausa.  

Nie wiem. To (…) analizę musimy na pewno zrobić, odpowiednie służby zrobią, bo z jednej strony progi 
zwalniające są dobre, bo się zwalnia, ale z drugiej strony się niszczą samochody też. Tak że to nie jest tak, 
że wszędzie progi zwalniające będziemy robić, bo jeśli ktoś nie przestrzega przepisów, to nie jest 
argumentem na to próg zwalniający. Są przepisy pewne, trzeba przestrzegać tych przepisów. 

Pan Radny Puda: Przekazywanie informacji.  

Oczywiście odpowiedź na piśmie damy, bo… – nie ma Pana Radnego w sam raz w tej chwili. To nie wiem, 
czy mam przekazywać przekazywać, czy nie, informacje? My otrzymujemy oczywiście, jeśli są jakieś 
zagrożenia, dostajemy z Zarządzenia Kryzysowego od Wojewody informacje i wtedy je wdrażamy tutaj.  
Ja nie umiem dzisiaj odpowiedzieć, czy (…) ta sprawa 1 grudnia, czy otrzymaliśmy, czy nie otrzymaliśmy, 
jak przekazaliśmy. Musimy przeanalizować tę sprawę. Oczywiście odpowiedź damy, jak również na drugą 
interpelację, tę odnośnie Dębowca. To jest już serial, który jest znany od kilku lat.  

Sprawa Pani Bleidowicz.  

Ja jestem zaskoczony tą interpelacją, bo była sprawa omawiana na Komisji Edukacji, na której Pani była  
i Pani sama głosowała za pewną formą rozwiązania tej sprawy i teraz zdziwieni jesteśmy, że Pani dzisiaj 
powtarza to, co było wszystko na Komisji. Ja wiem, że Radni chcą zaistnieć na sesjach teraz nowi,  
ale powiedzmy, to nie jest metoda dziania po prostu, jak się omawia coś na Komisji, podejmuje się jakieś 
uchwały, a później (…) stara się to przekazać samemu. W imieniu Pani swoim przekazała, a nie w imieniu 
Komisji, a przecież cała Komisja (…) na ten temat dyskutowała i powzięła pewne działania.  

Natomiast odnośnie szkoły w Kamienicy chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest to typowy przykład jak nie 
należy załatwiać sprawy. To jest taki typowy, kliniczny przykład. Myślę może, że dobrze, że na początku 
(…) kadencji jest taka sprawa. Bo proszę zauważyć, że wszyscy załatwiają tę sprawę, starają się załatwić 
 – w cudzysłowie – oprócz organów, które są do tego powołane. Nikt nie rozmawiał z Miejskim Zarządem 
Oświaty, nikt nie rozmawiał ze mną praktycznie, natomiast chce się nas otoczyć atakując, klaskając. 
Myśmy tu przeżyli wiele klaskań na górze i nie wszystkie były właściwe. Klaskać można, tylko z tego 
klaskania nic nie wynika po prostu. Natomiast nikt się nie zwraca, nikt nie rozmawia z organami do tego 
powołanymi. A do tego jest Miejski Zarząd Oświaty, do tego jest prezydent miasta, zastępca prezydenta, 
który się zajmuje (…) – z nimi się nie rozmawia, a rozmawia się ze wszystkimi innymi po prostu i chce się 
metodą nacisków spowodować, nie wiem co: że będziemy budować szkołę? Jutro (…) budujemy  
w Kamienicy szkołę, nieważne, czy potrzebna, czy nie, czy można, czy nie budować – budujemy. Tak się 
nie załatwia sprawy. Tak się po prostu nie załatwia sprawy. I Komisja Edukacji (…) powzięła słuszną 
drogę, że trzeba przeprowadzić analizę, bo na dzisiaj na przykład w Kamienicy średnia ilość  
– jako przykład daję tylko (…), bo nie będę (…) tutaj wiwisekcji robił całej tej sprawy – jest 23,3 ucznia  
na klasę, czyli poniżej normy, która jest. W tym miejscu, o którym się mówi, nie można budować  
– z wielu względów nie można budować – ale to nieważne, że nie można budować, że może nie trzeba. 
Mamy, budujemy szkołę w Kamienicy (…). Dyrektor tej szkoły zaczął oczywiście tę sprawę, zrobił 
atmosferę i teraz wszyscy wytwarzają rodzice atmosferę, że budujemy szkołę w Kamienicy. A w tym 
miejscu się nie da budować, jest opinia negatywna – Architektury – budowy. (…) Oczywiście o szczegółach 
będziemy mówić nie tutaj, bo to nie jest miejsce. I jeśli jest temat, to trzeba go rozważyć. Jest  
do rozwiązania, problem przyszłościowy, jest do załatwienia, ale nie tymi metodami, nie tymi metodami; 
bo to byłaby pierwsza inwestycja chyba, która byłaby poza prezydentem zrobiona i poza jego służbami. 
Nie było dotychczas takiej jeszcze sytuacji, żeby ktoś inwestycje zrobił poza prezydentem i poza jego 
służbami, ale być może tu będzie jakiś…” 

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

„Panie Prezydencie, jeśli można. 

 Chciałem też w tej kwestii się wypowiedzieć, bo jest wniosek też, który dotyczy tego tematu. Ja go sobie 
pozwolę przeczytać, bo złożyło go 5 Radnych i jest u Pana w dokumentacji, mam nadzieję.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, u mnie nic nie ma na razie. Może będzie Panie Przewodniczący.” 

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

„19 stycznia zostało przekazane – bo tu mam pismo.  

Ale przejdźmy…” 

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

„Może skończę, może skończę – dobrze? Skończę.” 

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

„Ten temat. Dobrze.” 

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

„Więc myślę, że sprawa szkoły w Kamienicy to jest kliniczny przykład jak nie należny załatwiać sprawy, 
którą być może trzeba załatwić, a nie tymi metodami. 

I ostatnia interpelacja – Pan Radny…” 

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

„Mogę? Przepraszam Panie Prezydencie, bo ja chciałem w tym temacie…” 

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

„Proszę.” 

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

„… bo jest wniosek złożony zgodnie z procedurą i proszono mnie – właśnie w imieniu Radnych, właśnie  
z tego okręgu, wszystkich pięciu, ze wszystkich Klubów – o przedstawienie go. 

<<Szanowny Panie Prezydencie.  

Od kilku lat mieszkańcy Kamienicy starają się o budowę nowej szkoły podstawowej w dzielnicy. Propozycja 
dotyczy dobudowania do istniejącej sali gimnastycznej kilku sal dydaktycznych. Mieszkańcy składali 
dwukrotnie wniosek o przeprowadzenie tej inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Z różnych 
względów propozycja ta nie uzyskała akceptacji. My Radni, wybrani z tego okręgu, popieramy  
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tę inicjatywę, uważamy ją za celową i potrzebną, i wnioskujemy o wdrożenie odpowiednich procedur.>>  
– nie będę ich przytaczał, bo one są wszystkim znane. I to się wszystko wpisuje w to, co Pan Prezydent 
powiedział. 

Ja pamiętam, kiedy był wniosek do budżetu obywatelskiego i byłem szefem tego Zespołu, to byliśmy  
na uzgodnieniach, wtedy z Panem Przewodniczącym Rady Tokarzem, w Architekturze i tam powiedziano, 
że bez zmiany planu będzie trudna ta inwestycja. Więc trzeba się pochylić nad planem przede wszystkim. 
Natomiast z jedną rzeczą nie mogę się zgodzić, że „tak Radny nie może załatwiać sprawy”. Właśnie 
rozmawiamy. Jest sesja, składamy propozycje, wnioski i liczymy – a przede wszystkim ci wnioskodawcy –  
liczmy na dalszy ciąg, żeby tę sprawę dodatkowo (…) kontynuować. Wydaje mi się, że nie ma lepszego 
miejsca niż sesja Rady Miejskiej, gdzie Radny może złożyć swój pomysł, interpelację. 

I to tyle z mojej strony. 

Bardzo proszę ad vocem Pani Radna…” 

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

„Przepraszam, ja jeszcze nie skończyłem Panie Przewodniczący.” 

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

„Jeszcze jedna interpelacja. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

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

„Dziękuję. 

Znaczy można mieć różne zdanie. Ja uważam oczywiście, że jest to niewłaściwa droga, bo to jest tylko 
zajmowanie czasu wszystkim. Bo żeby do sprawy podejść, trzeba ją przygotować naprzód, przeanalizować, 
przygotować, a jak sprawa nie znajdzie swojego właściwego finału, to wtedy się zgłasza na Komisję  
czy interpelacje, czy na sesję. Ale jak sprawy się w ogóle nie omawia w (…) gremium, które jest do tego 
powołane, a składa się pierwszy raz – czy to jest sesja, czy Komisja – to uważam, że to jest niewłaściwa 
droga. Oczywiście można tak robić, tylko że to tylko wydłuża sprawę – wydłuża sprawę – i nic więcej.  
To jest moje zdanie. I (…) tak dotychczas było i tak będzie na pewno dalej. 

Jeśli chodzi o Pana Radnego Rodaka: Ulica Astrów, Sempołowskiej. 

Nie wiem. Ja tam jeżdżę codziennie – tak się składa – codziennie, co najmniej raz dziennie jeżdżę albo 
dwa razy dziennie jeżdżę tamtędy. Jeszcze faktycznie jest to oczywiście niebezpieczne (…) miejsce, 
natomiast nie wiem, pochylimy się nad tym. Tam wypadków nie było, bo tam jest ograniczenie prędkości 
przede wszystkim – tam 40 km/h jest ograniczenie prędkości, jadąc od strony ulicy PCK, od tego ronda; 
jest ograniczenie 40 km/h i jak się jedzie 40 km/h tam nie ma problemu żadnego, tam nie widziałem 
wypadków. Jest na pewno niebezpieczne. Tam rozwiązaniem byłoby na pewno wyburzenie budynku, tego 
który jest; to byłoby rozwiązanie, które by na pewno w sposób zasadniczy poprawiło tę sprawę, bo tam 
nie ma widoczności faktycznie. Ale jak powiedziałem, tam jest ograniczenie szybkości. Jak jedzie się  
40 km/h nie ma żadnego tam problemu. Ale na pewno się pochylimy nad tą sprawą jeszcze raz. 

Sauna na basenie.  

To też odpowiedź Pan otrzyma. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pani Radna Bogna Bleidowicz.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, 

Myślę, że sprawa nie dotyczy tutaj naszej autoprezentacji, tylko powodu, dla którego tu jesteśmy wszyscy. 
Ja przynajmniej jestem przedstawicielem Radych okręgu V, a więc m.in. dzielnicy Kamienica i jestem  
tu po to, żeby przedstawiać ich sprawy, ich problemy i ich dążenia. Myślę, że nie ma lepszej drogi niż 
zwracanie się do Pana Prezydenta – co właśnie zrobiłam w swojej interpelacji – przy czym wydaje mi się, 
że nie można doszukać się żądania natychmiastowej budowy szkoły w mojej interpelacji, a jedynie 
pojawiła się prośba o dogłębną analizę i po tej analizie wskazanie terminu rozpoczęcia inwestycji.  
Nie mogę odpowiadać za to, co działo się tutaj wcześniej w poprzednich kadencjach i o czym mówili 
poprzedni Radni, ponieważ mnie tu nie było, ale ponieważ mamy nową Radę, nowe rozdanie, skoro 
zmieniają się liczby statystyczne, skoro dzielnica rozwija się coraz bardziej dynamicznie, to może warto 
wrócić do tematu i spojrzeć na niego w troszkę innym świetle. 

Dziękuję uprzejmie.” 

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

„Dziękuję bardzo Pani Radnej. 

A teraz Pan Przewodniczący Roman Matyja. 

Bardzo proszę.” 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

trochę jestem zdziwiony, że nie dotarł do Pana ten wniosek i nie pochylił się Pan nad tym wnioskiem. 
Myślę, że nasze służby trochę zawiniły. Tak że bardzo bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ ten 
wniosek został złożony 9.01. To jest pierwsza taka uwaga natury organizacyjnej. 

Natomiast Panie Prezydencie, chcę przypomnieć, że jakiś czas temu, w poprzedniej kadencji, złożyłem 
interpelację w sprawie rozbudowy tej szkoły i wtedy oczywiście uzyskałem odpowiedź, że to są duże 
pieniądze i trzeba (…) po prostu je znaleźć w budżecie. I ja to rozumiem, bo to nie jest kwestia jednego 
roku, mam tego świadomość. 

A teraz wrócę do naszego wniosku. W naszym wniosku są wymienione elementy, w jaki sposób 
widzielibyśmy rozwiązanie tej sprawy. Pierwsza rzecz to jest sprawa zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przed 2009 rokiem ten teren nie miał planu zagospodarowania przestrzennego i nie był 
przeznaczony na tereny rekreacyjne. Więc to my niestety zrobiliśmy chyba – według mnie – błąd,  
w którymś momencie, kiedy przeznaczyliśmy ten teren na teren zielony. Ale każdą uchwałę można zmienić 
kolejną uchwałą, jeśli jest taka potrzeba; uważam, że taka potrzeba jest i jest ona oczywista. Kamienica 
ma charakter indywidualny, jest najszybciej rozwijającą się dzielnicą i za niedługo będzie miała sporo 
nowych mieszkańców. Co za tym idzie, to jest charakter domków jednorodzinnych, a więc ta szkoła, która 
jest do tej pory, ma oczywiście bardzo dobre wyniki, ale nie ma odpowiednich warunków. Dlatego tutaj 
ponad podziałami zrobiliśmy takie spotkanie, w którym staraliśmy się pochylić nad tą sprawą, a efektem 
tego był wniosek. Chcę jasno powiedzieć i wyczytać nazwiska tych osób, które podpisały się pod tym 
wnioskiem. To jestem ja, jest Pan Marcin Lisicki, jest Pani Dorota Piegzik-Izydorczyk, jest Pani Bogna 
Bleidowicz i jest Pan Ryszard Batycki. Czyli, inaczej mówiąc, wszyscy Radni z tego okręgu uznaliśmy to  
za stosowne. Mamy jasność, że nie możemy tego podjąć pochopnie, nie możemy tego realizować dzisiaj  
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i tej decyzji dzisiaj nie oczekujemy. Natomiast oczekujemy, że wspólnie w komisjach merytorycznych, 
zaczynając od Komisji Edukacji, potem być może w Komisji Budżetu będziemy próbować szukać 
rozwiązania. Według mnie, rozwiązanie takie Kamienicy się należy i jest dla mnie oczywiste, i nie ma 
takiego momentu, w którym nie znajdziemy wspólnego rozwiązania, tym bardziej że jest nowe otwarcie, 
jeżeli chodzi o fundusze europejskie. Być może skorzystać należy również z funduszy europejskich. 
A to, że dzisiaj plan zagospodarowania nie dopuszcza tam zabudowy, to z mojego doświadczenia już wiele 
takich planów było, które należy zmienić. Myślę, że to jest do szybkiej zmiany. Ja myślę, że Panie 
Prezydencie, dzisiaj na pewno nie znajdziemy rozwiązania, ale w tej kadencji chciałbym, żebyśmy wszyscy 
wspólnie ponad podziałami znaleźli rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Wyczerpaliśmy punkt „Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta.” 

   
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

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

„Przechodzimy do punktu numer 4 „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości”.  

Bardzo proszę, Pan Poseł Stanisław Pięta.” 

 
Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. 

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku otrzymałem odpowiedź od Ministra Środowiska na moje zapytanie  
w sprawie emisji odoru przez śmietnisko miejskie. Między innymi czytam w nim, że: <<W wyniku 
przeprowadzonej kontroli, Śląski Wojewódzki Inspektor Środowiska ustalił, że w 2013 roku ilość odpadów 
przetworzonych w instalacji kompostowania wyniosła 30.096 ton, co stanowi naruszenie warunków decyzji 
Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2012 roku, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla 
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią odpadów wraz z sortownią, 
kruszarnią odpadów budowlanych. >>. To pozwolenie wyznaczało poziom 25 tys. ton. Wiem, że było 
prowadzone przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowanie 
administracyjne, w celu wymierzenia kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami, niezgodnie  
z posiadanym zezwoleniem na posiadanie odpadów. Chciałbym wiedzieć, czy te nieprawidłowości,  
o których tutaj Minister wspomina, one (…) dotyczyły 2013 roku. Chciałbym wiedzieć, czy w 2014 roku 
sytuacja uległa zmianie i jak zakończyło się to postępowanie w sprawie nałożenia (…) kary pieniężnej.  
To jest jedna sprawa. 

Kolejna.  

Szanowni Państwo, jeszcze w grudniu Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozy demograficzne  
dla wszystkich powiatów, także dla naszego miasta – one są dostępne na stronach internetowych. Wynika 
z nich, proszę Państwa, że Bielsko-Biała będzie systematycznie tracić mieszkańców (prognoza kończy się 
na roku 2050) i wedle tych przewidywań Bielsko-Biała będzie miastem 130-tysięcznym. Może warto by się  
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było zastanowić na jakimiś działaniami zaradczymi, proinwestycyjnymi. Może warto byłoby włączyć  
w to naszych naukowców, środowisko akademickie, tak byśmy mogli w sposób możliwie skuteczny 
zapobiegać tej niekorzystnej tendencji.  

Kolejna sprawa. 

Z tego co wiem, miastem partnerskim Bielska-Białej nadal pozostaje Berdiańsk. Wszyscy widzimy  
co dzieje się na Ukrainie, jak postępuje Rosyjska agresja. Berdiańsk jest położony bardzo blisko Mariupola, 
w którym właśnie niedawno prorosyjscy terroryści, ostrzeliwując dzielnice mieszalne, zabili  
30 cywilów. Chciałbym wiedzieć, czy Pan Prezydent, może Pan Przewodniczący, Panowie Przewodniczący, 
pozostajecie w kontakcie ze swoimi odpowiednikami w Berdiańsku. Być może Bielsko-Biała, po zapoznaniu 
się z potrzebami mieszkańców Berdiańska, mogłoby udzielić pomocy; jeżeli oczywiście Berdiańsk by sobie 
tego życzył. Może warto by się było zastanowić nad zorganizowaniem jakiejś szerszej, we współpracy  
z miastem, akcji społecznej. To pozostawiam pod rozwagę Szanownym Państwu. 

I ostatnia kwestia.  

Proszę Państwa, w tym roku będziemy po raz piąty obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Przypominam uprzejmie, że w 2011 roku święto to ustanowił Sejm Rzeczypospolitej  
na wniosek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podtrzymany przez obecnego Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Ustawa przeszła olbrzymią większością głosów. Mówię o tym dlatego, że także na naszym 
terenie (…) w latach ’45, ’46, ’47 toczyły się walki. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji 
podjęli czynny, zbrojny opór przeciwko zniewoleniu komunistycznemu (żołnierze pochodzili  
m.in. z Komorowic, Straconki, Lipnika, miejscowości ościennych) i jak wiemy, zostali podstępnie,  
w sposób okrutny, wywiezieni i zamordowani na Opolszczyźnie. Warto pamiętać o tej daninie krwi. 
Chciałbym prosić Pana Prezydenta o (…) przygotowanie godnych obchodów tego dnia, o udekorowanie 
miasta flagami narodowymi.  

Dziękuję uprzejmie za uwagę.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Pośle. 

Czy Pan Prezydent chciał się odnieść do tej wypowiedzi? 

Bardzo proszę.” 

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

„Ja nie wiedziałem oczywiście o czym Pan Poseł będzie mówił.  

ZGO.  

Dla informacji Pana Posła powiem, że nałożona została kara 10 tys. zł – tak że dziękujemy bardzo – na 
ZGO. To jest spółka miejska, tak że każda kara, to my płacimy ją. Odwołaliśmy się, ale ja nie wiem  
– Pan Prezes może powie – nie wiem, jaki skutek był ostateczny. To było w ’13 roku, w ’14 nie było żadnej 
sprawy już później.  

Dwie sprawy.  

Sprawa demografii.  

Ja dostałem od Pana Posła pismo i dostanie Pan odpowiedź na to pismo. Ja bym się tak nie przerażał  
tą sprawą, bo na dzisiaj prognozowanie przez Urząd Statystyczny, w naszym mieście – przynajmniej  
o naszym mieście mówię – jakoś nie sprawdza się na szczęście. I też były przy opracowywaniu strategii 
Bielska-Białej do 2020 roku, ale tej pierwszej – jeszcze przed moim pierwszym tu przyjściem –  
też mieliśmy mieć w ’20 roku około 15 tys. mniej. To się nie potwierdza. Na dzisiaj Bielsko-Biała ma jedną 
z najniższych migracji w Polsce – to jest około 1% z małym haczykiem po przecinku. To jest jedna  
z najniższych migracji w Polsce. I mam takie dane – z innych względów zbieram sobie, potrzebuję. 
Okazuje się, że mamy i na Śląsku, i w Polsce faktycznie bardzo dobrą sytuację, bo faktycznie, niektóre 
miasta, nawet na Śląsku, potraciły po 10, 20, nawet 30 tys. mieszkańców, również w Polce; u nas nie ma 
to miejsca. Pewnym zjawiskiem, które jest – takim jakimś socjologicznym chyba – jest to, że pewna część 
(to nie jest tylko w Bielsku-Białej) (…) mieszkańców się wymeldowuje, mieszka dalej w mieście i nie 
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zameldowuje się. Po prostu na dzisiaj obowiązek meldunkowy jeszcze istnieje, od 1 stycznia 2016 ma nie 
być tego obowiązku meldunkowego, natomiast nie ma żadnych sankcji za niedotrzymanie tego przepisu 
meldunkowego. Tak że mamy koło 3,5 tys. ludzi, którzy się wymeldowali z miasta, wiemy, że znaczna 
część tych ludzi mieszka dalej w mieście; z różnych względów osobistych się wymeldowali, to na to nie 
mamy już wpływu żadnego. Tak że te wszystkie prognozy demograficzne w naszym mieście na dzisiaj  
na szczęście się nie sprawdzają. I ja dałem już kilka razy przykład, że jeśli w ciągu 10 lat ilość dzieci  
w szkołach zmniejszyła się ponad 10 tys. (…) – bo mieliśmy w 2002 roku ponad 36 tys. dzieci, a dzisiaj 
mamy koło 26 tys., czyli 10 tys. (to jest dana konkretna) – a ilość mieszkańców w ciągu 10 lat się 
zmniejszyła o około 3,5 tys., to oznacza, że co najmniej 6,5 tys. przybyło. A przecież jeszcze wiemy,  
że część ludzi się buduje (…) (mamy taką też daną), że kilkuset ludzi wybudowało się  
czy wymeldowało się z Bielska, wybudowało się w Jaworzu, w Jasienicy – mamy takie dane – a mimo to,  
tylko 3,5 tys. się zmniejszyło, czyli ileś ludzi, tysięcy, przybyło do naszego miasta. Tak że jestem  
tu spokojny o te sprawy demograficzne. Bardzo silny przede wszystkim przemysł i to, że są miejsca pracy; 
bo dzisiaj problemem w naszym mieście jest brak ludzi do pracy, wykształconych technicznie – od szkoły 
zawodowej począwszy, poprzez techników, skończywszy na uczelni technicznej. Brakuje ludzi do pracy.  
Są przedsiębiorstwa, które funkcjonują, rozbudowują się i potrzebują ludzi do pracy. I dlatego te wszystkie 
prognozy na dzisiaj się u nas nie spełniają i mamy nadzieję, że będzie dalej tak jak jest w tej chwili, czyli 
ta migracja jest bardzo minimalna i (…) można powiedzieć, że praktycznie nie ma ubytku u nas w naszym 
mieście. 

Odnośnie Berdiańska.  

Nie sądzę żeby były potrzeby jakieś w Berdiańsku, bo otrzymujemy korespondencję, a ta korespondencja 
dotyczy tylko jednego tematu: chcą dostać wizy, żeby przyjechać tutaj do Polski. Tutaj pewna grupa ludzi 
chce przyjechać z Zarządu Miasta (…) do naszego miasta. (…) My to umożliwiamy w ramach „Festiwalu 
Miast Partnerskich” (…). Natomiast innych potrzeb władze Berdiańska, na dzisiaj – oprócz tego żeby 
zaproszenia dać, żeby otrzymali wizy – żadnych innych nie zgłaszają potrzeb w tym zakresie. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.” 

 
Ad 5 
Sprawozdanie Nr ZK.551.5.2014.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. z działalności za 2014 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 5 porządku obrad: Sprawozdanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 10 grudnia z działalności za rok (…) [2014]. 

Bardzo proszę o przedstawienie – Pan Naczelnik Jakimowicz.” 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mikołaj Jakimowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie 
zwierzchnictwa nad służbami, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Na terenie Bielska utworzona 
jest Wspólna Komisja miasta i powiatu. Pracami Komisji kieruje Prezydent Miasta oraz Starosta Bielski.  
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Do zadań Komisji należy m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego, opiniowanie pracy policji i innych 
powiatowych służb, opiniowanie projektów programów współdziałania policji z innymi służbami, 
opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie dotyczącym policji, opiniowanie miejscowych programów  
i projektów prawa miejscowego. 

Posiedzenia Komisji odbywają się raz na kwartał. Po upływie roku jest opracowywane sprawozdanie  
z pracy Komisji, które po przyjęciu przez Wysoką Radę oraz Radę Powiatu będzie opublikowane  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Proszę o przyjęcie sprawozdania.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Bardzo proszę – Pan Radny (…) [Bronisław] Szafarczyk.” 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. 

Przeczytałem sprawozdanie dość dokładnie i rzeczywiście dużo instytucji, organizacji zajmuje się 
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie naszego miasta i powiatu – bo to i policja, straż 
miejska, prokuratura, sąd, media (w postaci telewizji, gazet, radio, portale internetowe), Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa Ratownictwa PCK. Całe sprawozdanie podpisał Pan Prezydent Miasta,  
a także Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka. Brakuje mi jednak informacji, co Urząd jako taki i agendy 
jemu podległe bezpośrednio, robią dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego 
powtórzę moją prośbę, którą zgłosiłem na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. Czułbym 
się niezwykle usatysfakcjonowany, gdyby temu sprawozdaniu towarzyszyła właśnie taka szczegółowa 
informacja o tym, co właśnie Urząd robi na rzecz bezpieczeństwa. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ja dodam, że oczywiście ten wniosek został przez Komisję złożony do Pana Prezydenta, a Komisja wydała 
opinię pozytywną. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

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

„To jest jakieś nieporozumienie chyba, bo przecież to sprawozdanie jest sprawozdaniem Urzędu.  
To nie jest sprawozdanie prezydenta i Pana Starosty, tylko to jest sprawozdanie Urzędu.  
My reprezentujemy te Urzędy. I to jest oczywiście w wielkim skrócie, syntetycznie pokazane, kto i czym się 
zajmuje, natomiast jak Pan sobie życzy, są przecież członkowie Rady – są członkami również tego 
gremium – są protokoły i (…) jest wgląd. To nie są tajne protokoły – można zobaczyć, czym się  
na poszczególnych posiedzeniach ten zespół zajmuje i co omawia, i jakie podejmuje decyzje. To jest 
oczywiście tylko syntetyczne sprawozdanie z tego, co ten zespół robi. A jest to zespół Urzędu Miasta  
i to jest sprawozdanie Urzędu Miasta. Nie ma innego sprawozdania, drugiego, którego Pan żąda;  
bo to w mieście się dzieje wszystko i to miasto robi. Wszystkie te działania podejmuje miasto i powiat, 
właśnie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem Pan Bronisław Szafarczyk.” 

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

„Bardzo przepraszam, wygląda na to, że niedokładnie się wyraziłem. Nie chodzi mi o rozszerzenie 
sprawozdania, ale odrębną informację o tym, co Urząd robi. Niekoniecznie ta informacja miałaby się 
znaleźć w tym sprawozdaniu, ale jako takie towarzyszące może uzupełnienie. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Pan Naczelnik chciał zabrać głos?  

Bardzo proszę.” 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mikołaj Jakimowicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„W dniu wczorajszym została dostarczona odpowiedź dla Pana Radnego, podpisana przez Pana Sekretarza, 
i myślę, że (…) tam była odpowiedź…” 

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

„Dziękuję. 

Zapewne do Pana Radnego dotrze. Jeżeli będzie miał dalsze pytania, to nie wątpię, że się zwróci. 

Wobec wyczerpania dyskusji przechodzimy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada przyjęła sprawozdanie z punktu 5. porządku obrad.” 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.3.2014.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 stycznia 2015 r.  
z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu  
na okres dłuższy niż 3 lata w IV kwartale 2014 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji Uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik Granuszewską o przedstawienie.” 

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

„Proszę Państwa,  

rada gminy ustala zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zgodnie z ustawą  
o samorządzie gminy. Na tej podstawie, w poszczególnych latach, były podejmowane uchwały przez Radę 
Miejską; ostatnie było podejmowane w 2008 roku.  Z uchwały ustalającej zasady wynika obowiązek Pana 
Prezydent do sporządzenia sprawozdania – raz na kwartał – z wydawanych zarządzeń, w oparciu  
o tę uchwałę. Jest to sprawozdanie, które jest zrobione za IV kwartał ubiegłego roku, dotyczy  
107 zarządzeń, które Pan Prezydent wydał w oparciu o tę uchwałę i są podane wszystkie sprawy 
dotyczące podejmowanych działań, w zakresie tych zarządzeń.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

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

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowały dwie Komisje: Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska – znaczny nad projektem tego sprawozdania – jak również (…) Komisja Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa i obie te Komisje przyjęły sprawozdanie. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2015 rok”, pod numerem 30. 

Bardzo proszę (…) Panią Skarbnik o przedstawienie.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała dotycząca zmian budżetu. Proponuje się w niej następujące zmiany: wprowadzenie drobnej kwoty 
66 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zwiększenie dochodów i wydatków budżetu  
w dwóch działach dotyczących środków – niewykorzystane w roku ubiegłym; dotyczy to projektów 
„Inkubator społecznej przedsiębiorczości”, program COMENIUS, program Leonardo da Vinci, jak również 
program „Mam zawód, mam pracę w regionie”.  

Oprócz tego zmiany dotyczą też (…) środków unijnych. Mianowicie chodzi o podpisanie aneksu na projekt 
„Program społecznej aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego” i zmiany z tym 
związane, zawarcie nowej umowy na dofinansowanie zadania, projekt „Aktualizacja SEAP  
na przekształcenie w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” czy też zmiany związane (…) ze zmianą 
harmonogramu do projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat”. To powoduje konieczność zwiększenia 
dochodów i wydatków budżetu 2015 roku.  

Kolejne zmiany dotyczą z kolei środków, które zostały przekazane na konto budżetu miasta w ubiegłym 
roku, natomiast nie zostały zrealizowane. I również to dotyczy środków unijnych, głównie unijnych. Chodzi 
tutaj o dział „Oświata i wychowanie” – w sumie na łączną kwotę to jest 752 656,01 zł. Dotyczy projektów 
(…) Leonardo da Vinci, programu ERASMUS, niewykorzystanych środków również w Domu Pomocy 
PODKOWA, niewykorzystane środki na „Bielsko-Biała łączy ludzi” projekt i na „Kierunek-Zmiana!”, pogram 
społecznej aktywności zawodowej Osiedla Socjalnego, jak również darowizny, które wpłynęły na rzecz 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. I (…) proponuje się oczywiście pokryć te wydatki z wolnych 
środków, które wprowadza się do budżetu tegorocznego. 

Projekty unijne, o których mówiłam wcześniej, są odzwierciedlone w Załączniku Nr 4 do tej uchwały,  
w odpowiednich zapisach. Jest to załącznik, gdzie mamy zadania realizowane z udziałem środków 
zewnętrznych. I drobna zmiana w tej uchwale dotyczy korekty wydatków majątkowych w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej. 

Dziękuję.” 

 
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 obradowała: Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa, jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie opinie  
są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 30? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 30.” 
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8, Druk Nr 31: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok”. 

Bardzo proszę, ponownie Pani Skarbnik.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała w sprawie zmian w budżecie (…) – dotyczy dochodów i wydatków. 

Jeśli chodzi o dochody są to zmiany związane ze zmianą klasyfikacji w dziale, dotyczy to „Oświaty  
i wychowania”, jak również dochodów (…) związanych z poborem odpadów. 

Jeżeli chodzi natomiast o wydatki – jest tutaj przeniesienie środków w dyspozycji MOPS-u na pokrycie 
pobytu dzieci urodzonych w Bielsku, a wymagających opieki, do odpowiedniego działu do „Ochrony 
zdrowia”. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. 

Przypomnę, że nad projektem uchwały opiniowała: Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego. Opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 31? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 9, Druk Nr 37 wraz z korektą, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej”. 

I ponownie Pani Skarbnik. 

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

„Proszę Państwa, 

uchwała w sprawie (…) zmian w Wieloletniej prognozy finansowej. W zasadzie dotyczy tych zadań, które 
były w uchwale w sprawie zmian budżetu, czyli wprowadzenie odpowiednich zmian związanych (…)  
z zadaniami głównie unijnymi, ponieważ są to zadania wieloletnie. Oprócz tego dwa zadania: „Młodzi 
Kreatywni Aktywni" i zadanie „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia  
i integracji społecznej” – tam są zmiany łącznych nakładów, w związku z już wykonaniem roku 2014 (…),  
z uwzględnieniem wykonania wydatków w tym roku. Oprócz tego jest jeszcze jedna zmiana, która nie była 
we wcześniejszych uchwałach, dotyczy to zadania, które realizuje MOPS „Usługi opiekuńcze”. Chodzi  
o wprowadzenie limitów wydatków na lata 2015-2017, ażeby można było zawrzeć umowę na ten okres,  
na świadczenie tych usług. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Nad projektem tej uchwały obradowały identyczne Komisje jak nad projektem uchwały poprzedniej. Opinie 
są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały w Druku Nr 37 wraz z korektą? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 37 wraz z korektą.” 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 27, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”. 

Bardzo proszę, kto w imieniu… 

Bardzo proszę o przedstawienie.”  

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

„Szanowni Państwo, 

w Beskidzkim Centrum Onkologii w Szpitalu Miejskim realizowana jest inwestycja pod nazwą „Rozbudowa 
Zakładu Radioterapii”. Inwestycja rozpoczęła się jeszcze końcem 2013 roku i potrwa do końca czerwca 
roku bieżącego. Całość inwestycji po przetargu to kwota około 9 mln zł, która prawie w 50% jest  
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dofinansowana z dotacji celowej budżetu państwa. Aby można było w tym roku przekazać środki  
w wysokości 1 366 423,97 zł, właśnie z dotacji celowej z budżetu państwa, niezbędna jest uchwała w tym 
zakresie. 

Dziękuję. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowały dwie Komisje: Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Obie opinie są pozytywne. 

Wobec braku zgłoszeń przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.” 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 28, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty 
skarbowej”. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik.”  

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

rada gminy art. 8 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze 
inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej wpłynął wniosek o wyznaczenie na jednego z inkasentów tej opłaty (…) Beskidzkiego Banku 
Spółdzielczego, który od grudnia 2014 roku prowadzi obsługę kasową w Pierwszym i w Drugim Urzędzie 
Skarbowym w Bielsku-Białej. 

Obecnie, pobór tej opłaty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym prowadzi Pani Krystyna Frączkiewicz, która 
złożyła rezygnację. W projekcie tej uchwały uwzględniono te zmiany. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Obradowała nad projektem uchwały Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinia jest 
pozytywna. 
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Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 28? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.” 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody 
głosowania 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 25: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie podziału 
miasta Bielska-Białej na obwody głosowania”. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik.”  

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata Okruta 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiony Państwu projekt uchwały ma charakter porządkujący – doprowadzenie (…) zapisów 
uchwały do stanu faktycznego. Dotyczy dwóch obwodów: obwodu nr 14, gdzie gestor, w którym jest 
posadowiona komisja, się zmienił z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima na Klub Sportowy GWARDIA. Stąd 
nazwa siedziby będzie brzmiała: sala Klubu Sportowego GWARDIA. Zostaje lokal w tym samym miejscu. 

I kolejna zmiana w obwodzie nr 19 na Osiedlu Polskich Skrzydeł. Również nie zmienia się siedziba Rady, 
jednak ze względu na to, że lokal jest usytuowany w budynku narożnym, z dwóch adresów, a wejście  
do Rady Osiedla jest od ulicy Ikara, porządkujemy to i przypisujemy ulicę Ikara do tej siedziby obwodowej 
komisji wyborczej. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, która opiniowała tę uchwałę, wydała opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 25? Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.” 
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Ad 13 

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia ogólnomiejskich konsultacji społecznych 
dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutów osiedli 
w zakresie dotyczącym zmiany zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla  

 
 

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

„Przechodzimy do punktu nr 13 porządku obrad – Druk Nr 38, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
przeprowadzenia ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutów osiedli w zakresie dotyczącym zmiany zasad i trybu 
przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla i jest to uchwała złożona na wniosek Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość.  

Bardzo proszę w imieniu wnioskodawcy o przedstawienie uchwały – Pana Przewodniczącego Przemysława 
Drabka”.  

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Radny Przemysław Drabek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.  

Nasz wniosek został złożony na ręce Pana Przewodniczącego w związku z tym, że w ostatnim czasie dosyć 
często powtarzały się głosy Rad Osiedlowych i przedstawicieli członków Rad Osiedlowych, 
Przewodniczących Rad Osiedlowych związane z jednym elementem nowo uchwalonego, w ubiegłej 
kadencji przez Radę Miejską, statutu Rad Osiedla. W naszym projekcie proponujemy poddanie pod 
konsultacje społeczne – jest to obowiązkowe, gdybyśmy chcieli tę zmianę wprowadzić następnie do już 
obowiązującego w chwili obecnej statutu Rad Osiedli. A mianowicie, zmiana według nas powinna polegać 
na tym, że wracamy do metody wyborów w Radach Osiedlowych takiej, która obowiązywała do 1 stycznia 
obecnego roku – czyli wszystkie Rady Osiedlowe procedurę wyborów znają, funkcjonuje to od wielu lat 
bardzo dobrze. W związku z tym proponujemy zmianę Załącznika Nr 2 do statutów Rad Osiedlowych. 
Skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian przez nasz Klub będzie ułatwienie przeprowadzenia 
wyborów oraz realizacja właśnie postulatów Rad Osiedlowych i ich przedstawicieli.  

Dzięki proponowanym zmianom również nie poniesie Gmina Bielsko-Biała kosztów związanych  
z przeprowadzeniem wyborów bezpośrednich, które są według różnych szacunków ustalane w kwocie  
od ok. 200 do – padały nawet kwoty – 300 tys. zł. W związku z tym proponujemy dokonać.  

I bardzo bym prosił Państwa Radnych o poparcie tej uchwały. Co jest istotne, ta uchwała dosyć dokładnie 
została przedyskutowana na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. Zdecydowana 
większość (…) uczestniczących w tym posiedzeniu Rad Osiedlowych była za przyjęciem proponowanych 
przez nas zmian, nikt nie był przeciwny tej uchwale. Jeżeli bym mógł prosić ewentualnie o podanie 
dokładnych danych z posiedzenie tej Komisji. Myślę, że Pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  
i Samorządności też będzie mógł takie dane przedstawić.  

Dziękuję bardzo.”                                                                                                                                                            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  

Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę o zabranie głosu w tej sprawie Panią Małgorzatę Zarębską.” 
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Radna Małgorzata Zarębska 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak dziękuję bardzo.  

Proszę Państwa ja chciałam nadmienić, że program Niezależnych.BB z jesieni, kiedy byliśmy wybierani  
do tej Rady, zakłada utrzymanie (…) dotychczasowych zasad wyborów Rad Osiedlowych. I postulowaliśmy 
– również wielokrotnie – konieczność przeprowadzania rzetelnych konsultacji społecznych w sprawach 
ważnych dla społeczności, a niewątpliwie Rady Osiedlowe, jako przejaw partycypacji obywatelskiej, taką 
ważną sprawą dla społeczności lokalnych są.  

Trzeba również dodać, że załącznik, o którym Pan Przewodniczący mówił, będący przedmiotem zmiany, 
poddawany pod głosowanie, zawiera pewną informację, która może być niebezpieczna dla funkcjonowania 
tych Rad Osiedlowych, a może mieć związek ze zlikwidowaniem tychże Rad Osiedlowych (…), do czego nie 
chcieli dopuścić Niezależni.BB. – i również stoję na tym stanowisku.  

Poprzez konsultacje społeczne, o które wnioskuje PiS – Klub Prawa i Sprawiedliwości – mieszkańcy powinni 
mieć możliwość wpływu na kwestie wyborów do tych organów. I jako (…) Radna z Niezależnych.BB  
w pełni popieram ten wniosek i nawiązując tutaj i apelując do Państwa o poparcie tego wniosku, chciałam 
przytoczyć klasyka Sartoriego, zdanie dotyczące demokracji, że: „Demokracji i samorządności mamy tyle  
i taką, ile sami i jaką wytworzymy”. W związku z tym proszę Państwa o poparcie tego wniosku.  

Dziękuję.”   

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

„Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

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

„(…) Przez trzy kadencje prawie byłam Przewodniczącą Rady Osiedla i wiem ile zadań ma Rada Osiedla  
i że w tych zadaniach są bardzo ważni ci członkowie, którzy naprawdę się udzielają. I myślę, że system 
wyborów, jaki był do tej pory, i ta ordynacja wyborcza, która się sprawdzała – bo naprawdę jedno,  
że przychodzili ci ludzie, którzy chcą pracować – powinna nadal funkcjonować. To się sprawdzało i nie 
róbmy czegoś, co różnie może zaowocować. Zgłosi się 15 osób w różny sposób popieranych, może 
wysuwanych, którzy może nie zdają sobie sprawy, na czym polega praca w Radzie, ile jest tych zadań.  
I ci którzy przychodzą na zebrania, ci którzy dokonują bezpośrednio tego wyboru i ci co się zgłaszają,  
są naprawdę osobami, którym można powierzyć te zadania.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

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

„Szanowni Państwo,  

nie jest dla nikogo chyba tajemnicą, że wywodzę się z Rady Osiedla. Przez blisko 4 lata byłem 
Wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Hałcnów. Od momentu kiedy pojawiła sie nowa ordynacja wyborcza 
dość żywo dyskutowaliśmy w naszym środowisku. Były to rozmowy bezpośrednie. Były to również, trudno 
to nazwać konsultacją, ale rozmowy prowadzone na forum naszej hałcnowskiej strony internetowej i nie 
było ani jednego głosu, który poparłby nową ordynację wyborczą do Rad Osiedli. Wręcz były głosy 
oburzenia, że taką wprowadza się ordynację, która może zablokować wręcz niektórych chętnych do pracy. 
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To są autentyczni społecznicy, którzy chcą działać, chcą pracować, natomiast niekoniecznie chcą brać 
udział w kampanii wyborczej w jakikolwiek sposób.  

Na grudniowym posiedzeniu Rady Osiedla, a właściwie chyba jeszcze listopadowym, Rada Osiedla 
jednogłośnie negatywnie oceniła nową ordynację wyborczą, oczekując, że będziemy prosić o to, aby 
wrócić do dawnego sposobu wyboru Rad Osiedli. 

Dziękuję.”  

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.  

Wpiszę się w te głosy, które były poprzednio, były teraz przede mną. Otóż bardzo dobrze znam działalność 
trzech Rad Osiedla jest to Rada Osiedla: Kamienica, Beskidzkie i Karpackie, i z wszystkimi Radnymi z tych 
okręgów przebywaliśmy, rozmawialiśmy na spotkaniach roboczych z tymi Radami i zostało jednoznacznie 
stwierdzone, że istnieje potężne zagrożenie istnienia takich Rad na tych osiedlach i łącznie z Kamienicą.  

Szanowni Państwo myślę, że (…) każda zmiana decyzji jest też decyzją. Nie jestem do końca przekonany, 
że poprzednia uchwała była słuszna. Możemy, przy pomocy tej poprzedniej uchwały, wylać dziecko  
z kąpielą i spowodować, że w znacznej części miasta nie będzie Rad Osiedlowych; to będzie ze szkodą dla 
tych mieszkańców. My Radni oczywiście wszyscy pracujemy wśród mieszkańców, ale taką bieżącą pracę 
wykonują Rady Osiedlowe. Próg, który Państwo założyliście, czyli 3% frekwencji, będzie bardzo trudny  
do osiągnięcia; z doświadczenie wynika, że nie wiem, czy w jednej, dwóch Radach Osiedlowych. Jeżeli 
Państwo, autorzy pomysłu, chcecie połączyć wybory prezydenckie z wyborami samorządowymi, to być 
może jakaś część mieszkańców przystąpi do głosowania, ale wybory prezydenckie odbywają się raz  
na pięć lat, w związku z tym każda następna Rada może zostać nie wybrana. Ja uważam, że – za głosem 
oczywiście tych wszystkich członków Rad Osiedlowych – nie stać nas na to i nie widzę potrzeby żebyśmy 
jako miasto wydawali 300 czy 200 tys. zł. Wolałbym żeby te pieniądze zostały przekazane na działanie, 
czyli na uprawnienia tych Rad. Jesteśmy przed bardzo poważną dyskusją, czy zachować status quo, który 
według mnie w 90 paru procentach się sprawdził, czy próbować zmian.  

Dziękuję.”      

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

„Bardzo dziękuję.  

Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.  

Pozwólcie Państwo, że w tym momencie udzielę sobie głosu – ten tryb jest możliwy po odpowiedniej 
zapowiedzi. Pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ przez długi czas byłem szefem Komisji Bezpieczeństwa  
i Samorządności. Żywo i przez długi czas – w zasadzie przez trzy kadencje – ta dyskusja trwała  
i ja odmiennie do moich poprzedników, do moich przedmówców, popieram uchwałę w obecnym kształcie  
i wyjaśnię dlaczego.  

Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim Radnym tej i poprzedniej kadencji, a dzisiaj w szczególności 
Radnym PiS, że w całości akceptują pierwszą część tej uchwały, która moim zdaniem jest niezwykle 
istotna, bo ona daje uprawnienia odpowiednie Radom Osiedli na wszystkich polach. Z całą 
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że uprawnienia Rad Osiedli, zagwarantowane w tej części pierwszej, 
dają wszystko na co pozwala ustawa, bo to ustawa wyższego rzędu reguluje co, jakie są uprawnienia Rad 
Osiedli. Tak że co do jednego jesteśmy zgodni, że Rady Osiedla, w naszym mieście, zgodnie z aktualną 
uchwałą, mają pełnię możliwości do działania.  
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Osią sporu, który przecież nie trwa od dziś jak wszyscy wiemy, jest sposób wybierania się Rad. (…)  
Bo po co w ogóle ta zmiana, którą proponował? Czy z definicji, czy ktoś stwierdził, że będziemy coś 
zmieniać na siłę? Nie. Te zmiany wynikały z jednej prostej rzeczy. Ze zmniejszenia zainteresowania się 
Radami Osiedla, którego efektem… – tutaj Pan Przewodniczący użył, że: „to działa dobrze”. No nie  
do końca, ponieważ jeżeli na 30 Rad 7 Rad w poprzednich wyborach nie wybrało się za pierwszym razem, 
a kilka chyba za trzecim i jakieś w ogóle, to znaczy, że trzeba działać (…). Bo nikt nam nie zarzuci, że nam 
nie zależy na społeczeństwie obywatelskim, dlatego że chcemy normalne, równe, konkurencyjne wybory 
do Rad Osiedli, wybierane przez większą ilość mieszkańców, aby one były reprezentantem, a nie – być 
może – przypadkową grupą osób, która akurat się skrzyknęła na zebranie. Ja mówię to już jako przesadny 
argument po drugiej stronie. W związku z tym chciałem też zwrócić uwagę, że trzyprocentowy, bo nikt 
tego nie powiedział o co chodzi, ale jest trzyprocentowy próg wyborczy (…), czyli jest to około, w całości 
Rad Osiedli, 4 300 mieszkańców musi zagłosować – oczywiście różnie w różnych dzielnicach, w zależności  
od spisu wyborców w całym mieście 170-tysięcznym – żeby te Rady się wybrały. Uważam, że jest to mały 
próg i łatwy do spełnienia zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to, o czym wspomniał  
Pan Przewodniczący Matyja, że chcemy. I jestem po rozmowach z Panem Prezydentem, aby te wybory 
odbyły się razem z wyborami prezydenckimi, więc kłopotów z frekwencją nie powinno być żadnych. 
Oczywiście też się tego obawiam – i zrobimy wszystko, aby odpowiednio nagłośnić przede wszystkim  
te wybory. I tu jesteśmy też po rozmowie z Panem Prezydentem, że będzie pierwsza akcja informacyjna: 
co to są Rady Osiedli, po co to jest. Bo niestety świadomość jest niska i tutaj rozumiem Panią 
Przewodniczącą Nalepę, która mówi, że skoro jest taka niska świadomość, to niech działają ci którzy 
działają. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że powinna być reprezentatywność i do tego dążymy. 
Oczywiście było spotkanie na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa, gdzie z tych Przewodniczących Rad Osiedli 
większość była przeciwna, ale zwrócę uwagę, że głosowali we własnej sprawie. Takie głosowanie z natury 
rzeczy łatwo poddać w wątpliwość – nie chcę wchodzić w szczegóły. To tak jak my byśmy, jako Rada 
Miejska, sobie uchwalili jak będziemy wybierani w następnych wyborach – coś by było chyba nie tak.  
Nie uważam, że to jest zagrożenie. Uważam, że jest to krok do przodu i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, reprezentatywnego. Co więcej, moją osobistą teraz wyrażę opinię.  

Uważam, że ten próg należy w kolejnych wyborach podnosić, aby zachęcać mieszkańców. Skoro z jednej 
strony – bo temu nikt nie zaprzeczy – dajemy pełnię uprawnień, możliwą na stan prawny, możemy 
oczekiwać, że będzie to reprezentacja osiedla. Żeby nie było tak, jak na osiedlach 17-tysięcznych, 30 osób 
się zbiera i wybiera reprezentację 17 tys. To jest istota sporu.  

Mówicie o likwidacji. Nie ma ani jednego słowa o likwidacji w tej uchwale. Oczywiście jest zagrożenie,  
że jeżeli Rada nie wybierze się, nie będzie odpowiedniej ilości kandydatów, bądź nie przekroczy progu 
wyborczego, nie będzie działać prze następną kadencję; ale nikt jej nie wypełnia, dalej jest możliwość. 
Poza tym, tak naprawdę, jeżeli Rady się nie wybiorą to kto ich nie wybierze? Przecież nie my, tylko 
mieszkańcy. Zadbajmy o to, mam nadzieję, że ta uchwała przetrwa dzisiejsze głosowanie i zadbajmy 
następnego dnia o to wszyscy razem, aby ludzi zachęcać do demokracji i głosowania. Myślę, że jest  
to dobre rozwiązanie i zachęcam, aby tej uchwały nie poprzeć.  

I ostatnia uwaga. Uchwała została podjęta w maju zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam, i wybory  
są za parę miesięcy. W tej chwili chcemy zmieniać zasady, przeprowadzać konsultacje społeczne,  
co oczywiście potrwa. Ta ścieżka skończy się na krótko przed wyborami i poinformowanie o nich  
– na to będzie mało czasu.  

Dziękuję za uwagę.  

Bardzo proszę ad vocem (…) Pan Radny Bronisław Szafarczyk”.   

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

„Panie Przewodniczący był Pan uprzejmy stwierdzić, że nowa uchwała, te nowe zasady, mają zapewnić  
to, aby wybory były równe i konkurencyjne. Wdzięczny byłbym za wyjaśnienie, dlaczego to dotychczasowy 
sposób wyborów nie jest równy i konkurencyjny, skoro każdy może przyjść na zebranie, każdy może 
zagłosować i każdy może kandydować.  

Natomiast chciałbym zdecydowanie nawiązać do jeszcze jednego fragmentu Pana Przewodniczącego 
wypowiedzi. Był Pan uprzejmy powiedzieć: „Nie decydujmy sami za siebie”. Właśnie dlatego zapytajmy 
społeczeństwo, czego ono oczekuje, zapytajmy wyborców. I taki jest cel naszego wniosku.  

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

„Dziękuję. Już odpowiadam.  

Znaczy na pierwsze pytanie nie mam co odpowiadać, ponieważ nie powiedziałem, że poprzednie wybory 
nie były równe i uczciwe czy demokratyczne. Powiedziałem, że te nowe również.  

I drugie pytanie. Panie Radny, bo Pana nie było w poprzedniej kadencji, więc może Pan nie ma wszystkich 
informacji. Były przecież przeprowadzane z Radami Osiedla pisemne, wysłane projekty tej uchwały.  
Na 30 Rad – z tego co pamiętam, to jest do sprawdzenia, ale myślę, że się nie mylę, bo się przygotowałem 
– 12 Rad tylko miało uwagi, czyli 18 nie wniosło uwag, a ten tekst od tego czasu zmienił się tylko o to,  
że obniżyliśmy próg wyborczy. Przypomnę również, że pierwsza (…) jakby wersja przedstawiona pod 
obrady Radzie i Komisji była z progiem wyborczym 10-procentowym, bardzo wysokim. I tutaj rzeczywiście 
byłoby zagrożenie, o którym mówicie, tym o frekwencji. I dlatego, i poprzednia Rada, i mam nadzieję 
aktualna będzie akceptowała takie rozwiązanie niższego progu.  

Bardzo proszę, najpierw jeszcze w trybie ad vocem pewnie Pani Radna Grażyna Nalepa.  

Bardzo proszę.”    

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.  

Tutaj nam chodzi nie już o podjęcie uchwały czy utrzymanie tej uchwały, która do tej pory istnieje  
w mocy. (…) Chodzi o te konsultacje społeczne, a to coś my widzieli na Radach Osiedli. To nie, że Rada 
chce, że Przewodniczący chcą się utrzymać, tylko chcą żeby Rada dalej istniała. Bo jeśli będzie taka 
sytuacja, że tego progu nie przekroczą, to rada, która naprawdę jest prężna i która dużo działa, zwłaszcza 
w dużych osiedlach, może przestać istnieć i to nie (…) do następnego zebrania, tylko na całe 4 lata,  
a stworzyć na nowo i załatwiać te sprawy to już nie jest to, co istnieje.  

Dziękuję”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor”.  

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

„Dziękuję za udzielenie głosu.  

Proszę Państwa przysłuchuję się tej dyskusji już od spotkania ostatniej komisji. Oczywiście (…) jest wiele 
kontrowersji, wiele pytań i w moim doświadczeniu, niedługim jednak, jako Radnej Rady Miasta Bielska-
Białej, ale jednak doświadczeniu działania w samorządzie lekarskim – kiedy to w latach 90…, oczywiście 
jest tu na sali Pan doktor Ryszard Batycki, który też budował nasz samorząd – też było wiele emocji.  
Na początku nikt nie chciał działać w tych samorządach. Potem kandydatów do działania w samorządzie 
było mniej niż przewidywała uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej, a potem zaczęliśmy walczyć o to, żeby 
coraz więcej młodych ludzi, aktywnych chciało decydować o losie samorządu i zrobiły się z tego 
demokratyczne wybory, w których ja sama też brałam udział. I dzięki temu mam dosyć dobrze działający 
samorząd lekarski na Podbeskidziu, który ciągle chciano gdzieś przyłączyć do samorządu śląskiego, 
 a to do małopolskiego.  

Proszę Państwa, patrząc na pracę Rad Osiedli w takim wymiarze jak dotychczas, oczywiście jest wiele Rad 
bardzo aktywnych, gdzie podejmuje się decyzje, gdzie reprezentuje się interesy mieszkańców. Dzięki 
działalności takich Rad, jako kandydatka na radną mogłam zebrać informacje o problemach dzielnicy. 
Oczywiście frekwencja była najwyższa w tych Radach, gdzie były faktyczne problemy (typu odór), coś się 
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działo. Na Radach, które po prostu się spotykały przed jakimiś świętami, omawiano sprawy cały czas  
te same, dotyczące drobnych spraw mieszkańców, dróg itd. Cóż wybory pokazują (...) jak my chcemy żeby 
nasz samorząd lokalny wyglądał. Jeżeli my mówimy, że frekwencja jest niska i nie potrafimy zebrać grupy 
osób, które będą głosować na (…) reprezentację danego osiedla czy dzielnicy, to znaczy, że to nie jest 
reprezentacja właśnie wszystkich, którzy mieszkają na danym osiedlu. Jeżeli nie możemy tego zrobić,  
to zobaczmy dlaczego. Może kampania informacyjna – może nie nazywa się to kampania wyborcza, ale 
informacyjna, żeby zaktywizować innych ludzi, którzy może też by chcieli działać, ale często nie wiedzą,  
że odbywają się zebrania, a może nie czytają – może ta informacja nie dociera. Tak że na pewno 
kampania informacyjna ma tutaj znaczenie i nie chciałabym tutaj, żeby (…) mój głos był odebrany jakoś 
tak bardzo negatywnie. Natomiast uważam, że trzeba zaktywizować środowiska mieszkańców Bielska-
Białej, aby brały udział w działaniach Rad Osiedli.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Szanowni Państwo, po wypowiedzi Pani Radnej niezwykle się cieszę, bo ja się z Panią zgadzam, ale żeby 
doprowadzić do większej frekwencji nie potrzebujemy powoływać Miejskiej Komisji Wyborczej, robić lokali 
wyborczych, prowadzić całodniowych wyborów, powoływać członków komisji wyborczych, całej procedury, 
papierologii i wydać 200 tys. zł. To tu jest nasze zadanie. Lepiej wydajmy te środki na promocję właśnie 
tych Rad Osiedlowych, żeby na tych zebraniach, które mogą zgodnie z naszym projektem, żeby frekwencja 
na tych zebraniach wyborczych była wyższa. Niech ona będzie w tej chwili, minimum jest tu zapisane, ale 
najczęściej jest ona większa. Niech ona się podniesie w najbliższych wyborach o 100%, żeby było nie  
30 osób, niech przyjdzie 50, 60, 100, 200. Możemy to zrobić wykorzystując (...) zaproponowaną przez nas 
ordynację wyborczą, czyli żeby na tych zebraniach wyborczych było więcej osób. Co jest istotne? Nie wiem 
ilu z Państwa uczestniczyło w tych zebraniach wyborczych, bo ja w kilku uczestniczyłem i to jest bardzo 
dobry moment, kiedy bezpośrednio kandydat może się przedstawić, można go zobaczyć, można mu zadać 
pytanie i potem podjąć decyzję, czy chcemy żeby nas reprezentował w Radzie Osiedlowej, czy nie chcemy 
żeby nas reprezentował, a nie tylko zapoznamy się z listą.  

Jeżeli tu mówimy o kampanii informacyjnej. Przed lokalem wyborczym będzie informacja, że tylu i tylu 
kandydatów jest, będą podane nazwiska. Co jest istotne? Usłyszałem od Przewodniczących Rad 
Osiedlowych, wielu osób które pracują honorowo, bez złotówki wynagrodzenia, że w tej chwili oni (...), 
prawdopodobnie nie wystartują w ogóle w tych wyborach. I obawiam się jednego. Padł taki argument,  
na ostatnim właśnie posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, że na tym najniższym szczeblu, 
tej demokracji naszej lokalnej, upolitycznimy te wybory, bo faktycznie kampania będzie pewnie 
prowadzona przez te struktury, które te struktury posiadają. W tym wypadku mówimy tutaj np. o partiach 
politycznych – czy to jest dobrze, czy źle nie wiem, takie będą fakty. Co jest istotne, wybory na pewno  
są bardzo właśnie transparentne, bezpośrednie, bo można tego kandydata poznać, zobaczyć i podjąć 
decyzję jak najbardziej.  

Jeżeli chodzi o frekwencję. Jeżeli mówimy, że teraz przy wyborach chcemy to połączyć  
– Pan Przewodniczący mówi – z wyborami na prezydenta, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł,  
ale załóżmy, że to podniesie frekwencję. Wybory prezydenckie są co 5 lat, więc (…) kolejna szansa  
na połączenie tych wyborów jest żadna – to jest raz. A dwa, jeżeli Pan Przewodniczący mówi o chęci 
podnoszenia progu wyborczego no to później do jakiego? W którym momencie powiemy stop?  
I to, co powiedziała Pani Radna Grażyna Nalepa – w tym momencie proponujemy jednak jeszcze uchwałę, 
która mówi o konsultacjach, ale żeby te konsultacje, żebyśmy do nich podeszli poważnie. No bo jeżeli 
uznać jako konsultacje spotkania z przedstawicielami Rad Osiedlowych, to nie znam Rady Osiedlowej, 
która by popierała ten tryb wyborów, a to są ludzie najbardziej zaangażowani w życie lokalnej 
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społeczności, wybrani właśnie przez osoby na danych osiedlach, te które się interesują życiem osiedla.  
Tu nie będę mówił, że nawet już tak poważne wybory jak wybory samorządowe czy parlamentarne mają 
frekwencję na poziomie (…) 40 kilku procent i to jest pytanie, czy do Parlamentu Europejskiego jeszcze 
niższe, to znaczy, że co? Że ci reprezentanci, wybrani przez nas, nie reprezentują? Reprezentują. Musimy 
się godzić z tym, że osoby, które są aktywne, mają prawo decydować i te osoby, które są aktywne i pójdą 
na zebranie wyborcze, dokonają tego wyboru i zrobią to dobrze i właściwie. I naprawdę mam prośbę, 
jeszcze raz taki wniosek do wszystkich Państwa Radnych, żeby poprzeć ten nasz projekt uchwały,  
bo dla 200, 300 tys. zł na pewno znajdziemy dobry sposób na zagospodarowanie tej kwoty.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.  

Pozwolę sobie teraz udzielić głosu, bo mamy 2 głosy w trybie ad vocem. Dziękuję za cierpliwość.  

Ja ad vocem do Pana Przewodniczącego Drabka. Jeżeli ta (…) papierologia i poważne wybory, i poważne 
traktowanie mieszkańców jest czymś złym, to również zróbmy tak: to czemu tak nie jest w wyborach  
do Rady Miejskiej? Użył Pan takiego sformułowania, że „niech aktywni się wybiorą”. Ja myślę, że czas   
postawić jedno ważne rozgraniczenie, które dla mnie jest istotne i mam nadzieję, że przekonam Państwa 
również do tego. Ta – bo mówimy o ordynacji wyborczej tylko i wyłącznie – ta ordynacja nie jest dla nas, 
nie jest dla Rad Osiedli, jest dla mieszkańców. I ja bym sobie życzył, żeby to mieszkańcy się wypowiadali  
i wypowiadali się w poważnych wyborach, w poważnej sprawie i w poważny sposób, i reprezentatywny 
sposób. Ta uchwała to gwarantuje. To nie jest tak, że to jest przepis na budyń i wszystko wychodzi 
zawsze tak jak sobie życzymy. Oczywiście my też zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, ale wierzymy (…),  
że ich pokonanie jest możliwe i są stosunkowo niewielkie do korzyści, jakie osiągniemy.  

Bardzo dziękuję. 

A teraz udzielam głosu (…) w kolejności (…) Pan Radny Marcin Lisiński.  

Bardzo proszę.” 

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

„Ja mam takie pytanie. Ponieważ mówiono tutaj o tym, że chcielibyśmy udzielić pomocy tym Radom,  
to ja mam pytanie, dlaczego wcześniej o tym nie pomyślano? Przecież te Rady nie działają od roku,  
a działają już kilka dobrych lat i czemu wtedy nie pomyślano o tym, że trzeba im jakoś pomóc, 
zmobilizować wtedy mieszkańców bardziej do współpracy z tymi Radami; i robi się to za pięć dwunasta, 
kiedy faktycznie zagrożone (…) będzie to głosowanie, które (…) może być również (…) przy tym 
głosowaniu prezydenckim zrealizowane.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.  

Do kogo to jest pytanie?”   

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

„Do Pana do…” 

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

„Bardzo proszę, najpierw w trybie ad vocem Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”  

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

„Dziękuję.  

Pan Radny Lisiński troszeczkę tutaj moją wypowiedź uprzedził. Takie same mam zdanie. Mam nadzieję,  
że czas pokarze, że to nie będzie takie złe rozwiązanie. Zawsze zmiany budzą emocje, nie wiemy co się 
stanie, aktywizacja mieszkańców musi być. I apeluję do wszystkich, jeżeli uchwała przejdzie, żebyśmy się 
jako Radni zaktywizowali właśnie w tych wyborach, żeby pomóc mieszkańcom wybrać demokratyczne 
Rady Osiedli.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Szanowni (…) Państwo jeszcze raz powiem, że (…) ten sposób wyborów, który w tej chwili obowiązuje, 
znaczy który obowiązywał do 1 stycznia 2015 roku jest demokratyczny jest otwarty i daje możliwość 
zagłosowania wszystkim mieszkańcom Bielska-Białej (…), uczestniczenia w zebraniu wyborczym, 
zadawania pytania bezpośrednio kandydatowi, porozmawiania z nim, zapytania go co chce zrobić, jak chce 
zrobić, co zrobił dotychczas i podjęcia świadomej decyzji w formie głosowania, które się odbywa tajnie  
– czyli wybory są otwarte, powszechne. I to nie jest tak, że grupka już raz wybrana, zawsze się wybiera  
– nie. Każdy może w nich uczestniczyć. 

Tu à propos (…) tej demokracji, odpowiedź dla Pana Radnego Lisińskiego. W tej sytuacji – Pan jest 
Radnym w tej kadencji – to powiem tak. W ubiegłych latach proponowane były wielokrotnie przy 
konstruowaniu budżetu zwiększone środki do dyspozycji Rad Osiedlowych. Niestety te propozycje nie 
przechodziły jako propozycje zapisane w budżecie, żeby Rady Osiedlowe mogły dysponować większymi 
środkami. To była konkretna pomoc, która dawała lepsze narzędzia działania tym (…) organom 
pomocniczym.  

Następna rzecz (…): dlaczego teraz. Dlatego teraz, ponieważ były wybory na jesieni, czyli mamy nowy 
skład Rady i to ta Rada weźmie (…) na siebie tak faktycznie odpowiedzialność, bo ta Rada będzie 
współpracowała przez kolejne 4 lata z nowo wybranymi Radami Osiedlowymi, bądź też niewybranymi 
Radami Osiedlowymi, więc to jest w naszym interesie i wszystkich Państwa, i moim również osobiście, 
żeby te Rady Osiedlowe w naszym mieście funkcjonowały i funkcjonowały dobrze. I dlatego ta uchwała 
jest składana, i ta propozycja zmiany wtedy. Kiedy były te propozycje proponowane w poprzedniej 
kadencji (…), nie popieraliśmy takiego rozwiązania, tej formy wyborów – (…) to było w 2013 czy  
2014 roku, gdy ta uchwała była podejmowana.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Radny Grzegorz Puda”. 

 
Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.  

Słowami (…) Pani Radnej przedmówczyni: „Aktywacja mieszkańców musi być”. Szanowni Państwo – tak, 
aktywacja mieszkańców musi być, natomiast to, co my wprowadzamy nie doprowadza do tego,  
że będziemy mieli aktywację mieszkańców, tylko może doprowadzić do tego, że w niektórych częściach 
miasta tej aktywacji właśnie nie będzie. Uaktywnianie mieszkańców, uaktywnianie tych grup społecznych 
nie powinno wiązać się z tym, że my cokolwiek komukolwiek narzucamy. A próbując narzucić komuś  
3-procentowy próg wyborczy powodujemy, że odgórnie nie zachęcamy mieszkańców, tylko im jak gdyby 
nakazujemy czy wskazujemy, że przy takiej frekwencji, którą nie wiem do dzisiaj z jakiego powodu  
– bo przecież mogło to by być 1%, mogłoby być 0,5%, mógłby być 2% i tu Panie Przewodniczący pytanie 
do Pana, skąd się wzięło to 3%? – przy takim progu będzie wybrana Rada a przy innym nie.  

Odpowiadając na pytanie Pana Lisińskiego. Otóż Pan Przewodniczący Drabek już powiedział dosyć ważną 
kwestię. Inna kwestia jest taka (…). W poprzedniej kadencji większość w Radzie Miasta należała do Klubu 
Platformy Obywatelskiej i Klubu Wyborców Jacka Krywulta. Wybory samorządowe zweryfikowały, między 
innym dlatego, że część mieszkańców nie zgadzała się z pewnym propozycjami. Jest Pan tego również 
najlepszym przykładem. I ci mieszkańcy liczą na to, że poprzez oddanie głosów na innych kandydatów,  
w tej Radzie będzie trochę inaczej, coś się zmieni – tak. Jeżeli możemy w tej chwili, bo jest taka okazja, 
spróbować wrócić do czegoś co funkcjonowało dobrze, to ja zachęcam wszystkich Radnych do tego, aby  
to nadal dobrze funkcjonowało i aby spełnić oczekiwania (…), żeby wyborcy na nas wymogli, poprzez 
swoje głosowania. A jeżeli chodzi już o samą zachętę, w mojej opinii dużo lepszym sposobem na to, aby 
zachęcić wyborców, zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w Radach Osiedli jest nie narzucanie progu 
wyborczego (…), czego Państwo się spodziewacie i co Państwo proponujecie, ale zwiększenie uprawnień 
Rad Osiedli, a przynajmniej zwiększenie środków, które będą w ich dyspozycji, ponieważ w tej chwili 
sytuacja, dla tych z Państwa którzy nie (…) uczestniczą w obradach Rady Osiedli wygląda tak, że Rady 
Osiedli mają bardzo mały budżet i niewiele od tych radnych w Radach Osiedli zależy, ponieważ budżet jest 
tak okrojony, że oni mogą ewentualnie wskazać te ulice, które chcieliby remontować, reszta wystarcza  
im na drobne, może kawę, herbatę…”      

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

„A potem są remontowane.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam?” 

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

„I potem są remontowane, nie tylko wskazywane, ale i remontowane.” 
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Radny Grzegorz Puda 

Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak (…) ja mówię o Radach Osiedli, że ich budżety są moim zdaniem zbyt małe i niewystarczające,  
nie mają realnego wpływu na to, co w ich dzielnicach się dzieje. Poważne wybory, o których mówi Pan 
Przewodniczący Klimaszewski, uważam w odróżnieniu do Pana, że wszystkie wybory, które były 
dotychczas, były poważne i mieszkańcy, którzy brali w nich udział również byli poważni. Mało tego, nie 
zgodzę się z tym, co Pan Przewodniczący powiedział na Komisji. Uważam, że Przewodniczący zostali 
wybrani poważni i wiedzą co (…) należy do ich obowiązków i myślę, że należy to traktować jako pewnego 
rodzaju, delikatnie mówiąc, niewłaściwe określenie tych osób – jak Pan to powiedział.  

I na koniec chciałem powiedzieć coś takiego. Nie wiem Panie Przewodniczący, dlaczego tyle Rad Osiedli 
nie wniosło uwag wtedy, natomiast wiem co widziałem na poprzedniej Komisji. Na poprzedniej Komisji 
widziałem, że wszystkie, z wyjątkiem 4 osób, które uczestniczyły w obradach Komisji, zostały 
desygnowane z Rad Osiedli jako ich przedstawiciele. Wszystkie oprócz 4 osób głosowało za tym, aby  
te konsultacje społeczne się odbyły. A te 4 osoby nie głosowały przeciw, tylko wstrzymały się od głosu. 
(…) Jest to jednoznaczny sygnał do tego, aby rozważyć tę możliwość. Jest to jednoznaczne zdanie osób, 
które są tym szczególnie zainteresowane, bo kto inny jak Rady Osiedli wie, jakie mają społeczeństwa 
lokalne…”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  

Powiedział m.in., cyt.: 

„Mieszkańców.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mieszkańców i jakich mają mieszkańców. Kto inny wie lepiej niż sami zainteresowani tym tematem.  

A co do frekwencji Panie Przewodniczący. Są kraje, w których wprowadzają przymus głosowania (…) pod 
różnymi karami, są kraje w których ta frekwencja jest niższa lub wyższa, ale nie frekwencja świadczy  
o tym, czy wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny.  

Dziękuję uprzejmie.” 

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

„Dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.  

Mam jeszcze pytanie. Pani Radna Zarębska ad vocem do czyjej wypowiedzi, bo było kilka?”  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Wypowiedź nieczytelna poza mikrofonem. Powiedziała m.in., cyt.: 
„Do Pana…”  

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

„Dobrze to w tej chwili Pan Maurycy Rodak, a potem przejdziemy do głosów ad vocem. Okay?” 
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Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Pan Przewodniczący w swojej wcześniejszej wypowiedzi wyraził się tak: „Aby mieszkańcy mogli 
odpowiedzialnie wyrażać się, wypowiadać się w sprawie miasta.” Właśnie to proponuje uchwała Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy poddali to pod konsultacje społeczne i żeby mieszkańcy mogli 
się wypowiedzieć. A najlepszym dowodem na to, że takie konsultacje są potrzebne jest ostatnia Komisja 
Bezpieczeństwa i Samorządności, kiedy praktycznie prawie wszyscy Przewodniczący Rad Osiedlowych 
wypowiedzieli się przeciw wprowadzonym nowym zasadom wyborów do Rad Osiedlowych, więc to jest 
sygnał dla nas, dla Radnych, że trzeba się nad tym projektem jeszcze raz zastanowić i go przedyskutować. 

Pan Przewodniczący też ironicznie zapytał: „Dlaczego nie wybieramy Rady Miejskiej tym samym trybem, 
jakim do tej pory były wybierane Rady Osiedlowe.” A no może dlatego, że funkcje radnych Rad 
Osiedlowych są funkcjami społecznymi, bezpłatnymi, a kompetencje Rad Osiedlowych są niewspółmiernie 
mniejsze do trybu wyborów w jakich proponuje się ich teraz wybierać.  

Pan Przewodniczący myślę, że dobrze wie, że w tych miastach, gdzie te zasady wyborów poprzez komisje 
wyborcze i lokale wyborcze funkcjonują, to są miasta duże, to są miasta takie jak: Katowice, Kraków, 
Poznań, Warszawa, tylko że tam ci radni osiedlowi (czy może oni się też nazywają inaczej, bo to są 
różnego typu jednostki pomocnicze), oni mają bardzo duże kompetencje, mają duże budżety, którymi 
dysponują, mają wpływ na to, co w ich dzielnicach się dzieje. Natomiast nasze Rady Osiedlowe jedyne  
co mogą zrobić, to wnioskować do Rady Miejskiej o to żeby zrobić tamtą czy inną rzecz. Zastanówmy się: 
albo dajmy im większe kompetencje i wybierajmy ich na równych zasadach, jak my jesteśmy wybierani, 
albo dajmy im pracować społecznie tak jak do tej pory pracują.  

I jeszcze taki apel chciałbym przekazać jednej z przewodniczących Rad Osiedla, który padł na ostatniej 
Komisji do Radnych Platformy Obywatelskiej, żebyście się nie kierowali w (…) tym głosowaniu dyscypliną 
partyjną, ale własnym rozsądkiem, własnym sumieniem, zwłaszcza że niektórzy z Was działali w Radach 
Osiedlowych.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.  

Bardzo proszę ad vocem Pani Małgorzata Zarębska.” 

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

„Tak właściwie ad vocem do kilku moich przedmówców.  

Państwo mówicie (…), że (…) trzeba (…) zaktywizować mieszkańców – tak. Nie możemy stosować tutaj 
przymusu, jeśli chodzi o głosowanie, ale może, jeżeli będziemy zabiegali o frekwencję, warto by skorzystać 
z narzędzia, które już mamy, stosowanego w głosowaniu na projekty z Budżetu Obywatelskiego i dać 
możliwość głosowania przez Internet, głosowania korespondencyjnego. Być może, że to byłoby efektem 
konsultacji społecznych. Nie bójmy się konsultacji społecznych, gdzie ludzie w swoich sprawach, 
najbliższych sobie, w sprawach (…) o które walczyliśmy podczas transformacji ustrojowej, kontynuując 
decentralizację, mają prawo się wypowiedzieć.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Zachęcam do tak konkretnych wypowiedzi, jak Pani Radna, wszystkich Radnych.  

Bardzo proszę ad vocem (…) Pan Radny Marcin Lisiński.” 

 
Radny Marcin Lisiński (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa (…) padło też dobre sformułowanie. Jeden z Przewodniczących 
Rady powiedział o tym faktycznie, że nasza frekwencja Radnych jest bardzo niska na tych Radach, więc 
ich lęk czy (…) ta obawa przed tymi wyborami też jest wynikiem pewnie (…) współpracy jakiejś z nami.  

Ja myślę, że dobrze byłoby się na te Rady wybrać, porozmawiać z tymi osobami i ich właśnie nakłonić  
do tych wyborów. I ta nasza właśnie pomoc w tych sprawach jest tutaj nieodzowna.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Drabek ad vocem do Pana Marcina Lisińskiego, z tytułu funkcji w pierwszej 
kolejności.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Radny, ta uchwała jest właśnie wnioskiem takich konsultacji, spotkań z członkami Rad Osiedlowych 
(…) z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych. Dokładnie nam to powiedzieli: „Nie chcemy (…) tych obecnie 
funkcjonujących zapisów” i to jest efekt. To nie ja wymyśliłem, nie my w 10 nie wpadliśmy na taki pomysł 
nagle. To jest efekt wielu spotkań i wielu telefonów, i wielu interwencji ze strony Rad Osiedlowych, żeby 
ten projekt uchwały zaproponować.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Jeśli mogę sobie przydzielić głos w kwestii konsultacji społecznych. Jeżeli się uprzemy, to możemy tę samą 
rzecz konsultować wielokrotnie. Ja przypominam, że obowiązująca uchwała, zgodnie z prawem, zgodnie  
z procedurą, była konsultowana społecznie z mieszkańcami naszego miasta, w trybie przewidzianym przez 
prawo. Tak że kolejny raz konsultowanie tego samego, w odległości roku, wydaje mi się troszeczkę 
niezasadne, ale mogę nie mieć racji.  

Bardzo proszę, ad vocem Pan Radny Leszek Wieczorek.” 
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Radny Leszek Wieczorek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, ja chciałbym nawiązać do pierwszej wypowiedzi Radnego Marcina Lisińskiego  
i powiedzieć, że to jest rzeczywiście sprawa już za pięć dwunasta – dyskusja teraz nad uchwałą, która 
została podjęta parę miesięcy temu. Ja muszę powiedzieć, że ja też, nie chwalę się, ale też kiedyś tam  
w Radzie Osiedla dwie kadencje byłem przewodniczącym i chciałbym powiedzieć, że już od wielu miesięcy, 
a listopad, grudzień i styczeń to jest bardzo dużo spotkań z mieszkańcami. Ja na tych wszystkich 
spotkaniach już mówię o nowej ordynacji, która została u nas przyjęta i zachęcam mieszkańców, żeby 
uczestniczyli w wyborach do Rady Osiedla według nowej ordynacji. Jak ja teraz pójdę do tych samych 
mieszkańców i powiem, że „my teraz robimy na nowo jakąś konsultację społeczną” – przecież ja wyjdę 
całkowicie niepoważnie. A muszę powiedzieć, że takie duże spotkanie, na którym byłem – gdzie było 
ponad 100 osób – w Komorowicach Krakowskich, nikt z tych słuchaczy, którzy mnie bardzo uważnie 
wysłuchali, nie zwrócił uwagi na to, że chciałby inaczej. Wszyscy ze zrozumieniem i dopytywali jak to ma 
być i gdzie te wybory będą się odbywały, że ja proszę Państwa z tego tytułu nie mogę głosować za jakąś 
nową konsultacją, bo te konsultacje kiedyś były prowadzone. I chciałbym zauważyć, że wtedy nie wszyscy 
Radni, nie wszystkich Klubów chcieli chętnie w tym uczestniczyć; a są tutaj na sali tacy Radni, którzy byli 
wielokrotnie zapraszani, żeby wziąć udział w konsultacjach i jakoś wtedy im do tych konsultacji nie było  
po drodze, a dzisiaj bardzo mocno na te konsultacje naciskają.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

To dzisiejszy rekordzista – ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.  

Bardzo proszę.” 

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

„Ja się tylko odniosę do wypowiedzi Pana Radnego Leszka Wieczorka, bo ja też byłem – nawet byliśmy 
razem na jednym ze spotkań nie tak dawno – i ja zachęcałem wszystkich do udziału w wyborach, 
niezależnie od tego (…) jaka to będzie ordynacja, ale uważam, że ta (…) funkcjonująca dotychczas jest 
lepsza. Tym osobom trzeba po prostu powiedzieć: przyjdźcie na zebranie wyborcze, nie musicie  
w niedzielę biec do lokalu wyborczego, wrzucać kartek, czytać listy, tylko po prostu w jeden dzień 
przyjdziecie na zebranie, porozmawiacie z kandydatami i wybierzecie tego, którego uważacie  
za właściwego.  

Dziękuję”. 

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

„Dziękuję. 

A Panu Przewodniczącemu chciałem bardzo podziękować za to, co Pan powiedział, bo to jest istota,  
że jaka będzie ordynacja, to się już niedługo okaże (…) jak będziemy głosować. Ale tak czy inaczej 
zachęcajmy mieszkańców do głosowania, bo obojętne jaka będzie ordynacja, odbieranie jej prawa bytu 
przez tych, którzy są przeciwni po jej ustaleniu, może rzeczywiście negatywnie wpłynąć na odbiór całego 
tego przedsięwzięcia.  

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka.” 
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Radny Piotr Ryszka 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

wsłuchując się w słowa tej dyskusji powiem, że z samorządem tego najniższego szczebla to już spotykam 
się 24 lata – bo tyleż trwa okres kiedy wybraliśmy pierwsze Rady Osiedla – i zgadzam się z niektórymi 
zastrzeżeniami, że w niektórych Radach być może stało się tak, że ludzie w tym nie biorą udziału,  
ale trzeba się też zapytać ile włożyliśmy w to wszystko wysiłku, żeby tych ludzi do tego zachęcić;  
i tu z pewnością dla każdego z nas pozostaje pole do popisu. Jako zaś Radny, który po 12 latach znów 
zasiadł w (…) ławie Radnych muszę stwierdzić, że nie jestem obciążony tą decyzją i podjętą uchwałą, 
którą podjęła poprzednia Rada. Oczywiście szanuję ich pracę i każdą pracę, tak samo i Waszą,  
ale chciałbym żebyście tak troszkę popatrzyli z innego punktu widzenia, bo przecież nie żyjemy gdzie 
indziej – między sobą; ilekroć się zdarza, że między sobą dyskutujemy. I w tych dyskusjach wydawało mi 
się czasem, że dochodziliśmy do pewnego jak gdyby konsensusu, że te sprawy związane z wyborami jak 
gdyby nas nawet w niektórych sprawach łączyły.  

Troszkę boli mnie takie usztywnienie stanowiska tych wszystkich, którzy nie chcą chętnie do tej zmiany  
– można powiedzieć, że nie tak wielkiej – bo przecież tak samo są wybory i są demokratyczne i wszystkie. 
Chodzi nam tylko o ten nieszczęsny próg i te wybory, które kosztować coś będą. Ja nie umiem dzisiaj 
powiedzieć, bo nawet w budżecie miasta na ten rok, na ten temat nie mamy nic powiedziane, a więc 
wydaje mi się, że nie było to zbyt poważnie potraktowane, skoro do dnia dzisiejszego nie mamy  
w budżecie miasta na ten temat żadnego zapisu odnośnie kwoty, która by to miała być. Dlatego strzelanie 
20, 30 to jest dla mnie wróżenie z fusów. Ja nie wiem ile to będzie kosztować, ale jedno wiem na pewno, 
że [gdyby] te pieniądze, które są przeznaczone na tę kampanię i koszty podzielić między Rady Osiedla,  
z pewnością zrobią więcej niż całe wszystkie nasze zamieszania i tutaj związane z tym, moi Kochani, jeśli 
chodzi o te dzisiejsze słowa. Ja myślę, że gdybyśmy tak popatrzyli, a czuję na sobie jeszcze ciężar moich 
wyborców, to przecież mieszkamy między nimi i ja muszę powiedzieć, że mimo, że mój Przewodniczący 
startował do (…) Rady Osiedla (…) z listy Pana Krywulta Jacka i dzisiaj też nie jest za tym, żeby był 
jakikolwiek próg, czyli przychyla się do naszych propozycji.  

Dlatego nie usztywniajmy się nadto. Popatrzmy na ten temat całkiem na chłodno i spróbujmy,  
by to, co chcemy dzisiaj podjąć, było dla dobra naszych Rad Osiedla. I o to Państwa proszę.  

Dziękuję.”         

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

„Bardzo dziękuję.  

Informacyjnie, koszty tych wyborów – a nie tak jak Pan Radny raczył wspomnieć kampanii, bo to jest 
indywidualna sprawa każdego – to jest 200 tys., czyli to jest jakaś tam część, którą np. w zeszłym roku, 
czyli na ten rok, przeznaczyliśmy na projekty osiedlowe w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tak że 
popatrzymy na całość tej dyskusji i całość działań, które wpływają na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. Ja akurat dziękuję, że ta dyskusja przebiegała w takiej atmosferze spokojnej i tutaj ten 
głos Pana Piotra na pewno temu się przysłuży.  

Bardzo proszę – Pan Radny Dariusz Michasiów.” 

 
Radny Dariusz Michasiów    
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja tak bardzo króciutko tylko odnośnie wypowiedzi Pana Radnego Grzegorza Pudy, bowiem Pan Radny 
wyraził się, że na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności wszyscy Przewodniczący głosowali  
za tym nowym projektem konsultacji, a 4 osoby zostały obligowane jakąś dyscypliną partyjną i one się 
wstrzymały od głosu. Więc chciałbym oświadczyć – bo również widziałem – że Przewodniczący ze Starego 
Bielska się wstrzymał, że na pewno ja i przypuszczam Koleżanki i Koledzy, nie dyscyplinowali nowego 
Przewodniczącego Rady Osiedla do żadnej dyscypliny partyjnej. To był jego osobisty głos.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Grzegorz Puda”. 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny nic takiego, z tego co ja pamiętam, nie mówiłem. Proszę sobie przesłuchać nagranie  
z sesji…” 

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

„Czyli problemu nie ma.” 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Z dzisiejszej sesji Rady Miasta. Natomiast jeżeli coś Pan takiego sugeruje…” 

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

„Ok. Dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.  

Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że dla tych osób, których nie było tutaj w trakcie dyskusji, jak była  
w ubiegłej kadencji uchwalana obecnie obowiązująca uchwała, że tutaj się mówiło też, że już była  
ta uchwała przekonsultowana, ale z tego co ja pamiętam, z tych wszystkich wniosków, które wpłynęły (…) 
w ramach konsultacji, to były wnioski, które (…) odnosiły się negatywnie do zaproponowanych zmian 
dotyczących ordynacji wyborczej. O ile mnie pamięć nie zawodzi dokładnie tak było.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.  

Szanowni Państwo, myślę że każdy kto chciał, już się wypowiedział. Zamykam dyskusję…  

Pan Prezydent nie ma prawa głosu, ale chce coś powiedzieć.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Co proszę?” 

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

„Mówię nie ma Pan prawa głosu – oczywiście żartuję – w ramach głosowania.  

Bardzo proszę.” 

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

„Ja proszę Państwa w tej sprawie nie brałem udziału i nie biorę, i nie będę brał udziału, bo to jest poza 
mną sprawa. Natomiast przysłuchuję się tej dyskusji i tak widzę jak manipuluje się faktami, różnymi 
sytuacjami jak się manipuluje.  

Jeden z Panów Radnych powiedział, że są tacy ludzie, którzy chcieliby działać, a niekoniecznie udział chcą 
brać w kampanii wyborczej. Ja deklaruję, że ja też chcę działać, a nie chcę w kampanii brać udziału, 
proszę mnie w jakimś gronie tutaj (…) wybrać Prezydentem w takim jakimś innym gronie, powiedzmy 
mniejszym, żeby nie było kampanii – bardzo dobry pomysł po prostu, bardzo mi odpowiada.  

Drugi z Kolegów mówi, że po prostu w innych miastach, dużych, duże środki, inne kompetencje. Chciałem 
powiedzieć, że w każdym mieście i w dużym, i małym jest ustawa o samorządzie, takie same kompetencje 
mają. Nie mają w żadnym mieście: Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie – żadnych innych kompetencji nie 
mają niż Rady w Bielsku-Białej czy w Wilkowicach, czy gdzieś tam w Jeleśni jeszcze po prostu. 
Kompetencje nigdy nie idą wspólnie z pieniędzmi. To, że Rady Osiedlowe być może mają więcej pieniędzy, 
to wcale nie znaczy, że mają więcej kompetencji, bo ustawa o samorządzie jest jednakowa w całym kraju  
i tylko tyle pozwala każdemu działać, na ile ta ustawa o samorządzie pozwala.  

Nie wiem, bo ja się tak zastanawiam, bo ja powiedziałem nie chcę brać udziału w tej całej sprawie, 
natomiast do każdej sprawy można teorię jak widać dorobić. I jak chcemy udowodnić żeby pełna 
demokracja była, to możemy również udowodnić, że w cale nie wszyscy muszą wziąć udział w tej całej 
demokracji, tylko wybrani (…). Tylko przepraszam przecież najpełniejszą demokracją jest wybór przez 
wszystkich mieszkańców, czy do Sejmu, czy do Rady Miejskiej, czy do Europarlamentu, a nagle jest jedna 
enklawa, jeden wybór, gdzie uważamy, że mieszkańcy… – nie dajmy wszystkim możliwości, tylko (…) 
zupełnie inaczej to zróbmy. To rozszerzmy to w takim razie do Rady Miejskiej, inaczej wybierzmy, 
Prezydenta wybierzmy – po co kampanie robić, po co wydawać pieniądze o wiele większe na wybory  
do Europarlamentu czy na Prezydenta Miasta, czy do Rady Miejskiej? Przecież można inaczej to zrobić. 
Mogą się zebrać np. Przewodniczący Rad Osiedlowych – 30 –  plus Radni i wybrać Prezydenta na przykład. 
Też będzie to przecież jakiś wybór, nie?  

Proszę Państwa tą najpełniejszą demokracją jest wybór przez wszystkich i moim zdaniem w tym kierunku 
powinniśmy chyba iść i zachęcać mieszkańców żeby właśnie jak najwięcej mieszkańców wzięło udział  
w wyborach. Bo jeśli będziemy teraz ludzi doprowadzać do sytuacji, że będziemy działać żeby nie brali 
udziału w wyborach, żeby nie szli do tych wyborów, to później nie miejmy pretensji, że ci sami mieszkańcy 
(…) nie pójdą do innych wyborów na Prezydenta Państwa, do Europarlamentu, do Parlamentu czy do Rady 
Miejskiej. Przecież na tym polega demokracja, żeby mieszkańcy chodzili na wybory. Tak jak tu któryś  
z Kolegów powiedział słusznie, że w niektórych państwach (Szwajcaria) jest obowiązek wyborczy,  
że obywatel jest zobowiązany iść do wyborów – ja uważam, że to wcale nie jest takie złe, bo jednak 
powinno się (…) doprowadzić do sytuacji, taką czy inną metodą, żeby jednak wszyscy wybierali, bo wtedy 
to jest jakaś reprezentacja. Bo patrząc tą metodą, o której mówimy teraz, to mówicie Państwo, że jaki tam 
procent wybierze te Rady Osiedlowe? No ale jaki procent wybiera Prezydenta Miasta, Prezydenta Państwa? 
Jak się to pomnoży: ilość biorących udział w wyborach, a ile się głosów jeszcze dostaje,  
to niestety, to jest bardzo mało w sumie, to jest bardzo mało – ale na całym świecie tak jest. Bo kiedyś, 
jak byłem jeszcze młodym człowiekiem, wiem, że w drugiej rundzie jeden z Prezydentów Stanów 
Zjednoczonych dostał 25% w wyborach i wszyscy u nas pisali: „Matko jakie to poparcie Prezydent ma – 
żadne”. A u nas to samo w tej chwili jest (…), jak 40% idzie do wyborów czy 35, a dostaje się z tego 50%, 
to ile to jest procent? To tak samo jest przecież. Na tym polega demokracja, że jednak idą ludzie  
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– ci co uznają, że idą – i wybierają. Dlatego myślę nie dorabiajmy teorii do prostej demokracji po prostu, 
bo będziemy mieli później pretensje, że ludzie nie chodzą na wybory inne, jak ich teraz demobilizujemy. 
Nie demobilizujmy tych ludzi, niech idą na wybory. Spróbujmy, zróbmy wszystko żeby poszli. Być może się 
okaże faktycznie, że jeszcze nie jest ten etap, będzie trzeba się wycofać później, ale spróbujmy 
szczególnie, że teraz jest okazja, bo są wybory prezydenckie, czyli jest szansa. W Szczecinie – pamiętam, 
słyszałem – nie było to razem z prezydenckimi wyborami i poszło 17% do wyborów do (…) rad 
osiedlowych, 17%. To myślę, że to jest znakomity wynik po prostu. I spróbujmy po prostu, nie ma 
żadnego dramatu, tragedii nie ma, spróbujmy. Jak się okaże, że próba się nie udała, to się będzie trzeba 
wycofać z tego po prostu i koniec. Ja takie mam zdanie.  

Dziękuję uprzejmie.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie Pan użył na początku swojej wypowiedzi takiego słowa: „Żeby nie manipulować jakimiś 
danymi”. To ja bym też nie chciał żeby jakiś zmanipulowany przekaz poszedł z tego co my proponujemy,  
a mianowicie nikt tutaj w naszej propozycji, w powrocie do poprzedniej metody wyborczej, nie mówi,  
że wybrane osoby mogą wybierać członków Rady Osiedla – nie. Wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej mogą 
wybierać członków Rad Osiedlowych, tylko że mogą to robić właśnie w takiej a nie innej formie, czyli  
na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych czy na zebraniach wyborczych.  

Zachęcamy Panie Prezydencie wszystkich mieszkańców Bielska-Białej do jak największego uczestniczenia 
właśnie w tych zebraniach. Nie potrzebujemy (…) wydawać 200 czy 300 tys. zł na powoływanie komisji 
obwodowych i przeprowadzenie takiej formy wyborczej, żeby zachęcić mieszkańców. Zachęćmy 
mieszkańców do takiej formy, która jest zaproponowana i funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Nikomu się 
nie zabrania, nie jest to żadna grupa wybrana, która wybiera. Wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej mogą 
uczestniczyć.  

I z ostatnią częścią Pana wypowiedzi się z nią w 100% zgadzam, że: ci, którzy są aktywni i chodzą  
na wybory decydują. Ci, którzy pójdą na te zebrania wyborcze i wybiorą, zadecydują kto będzie ich 
reprezentował w Radzie Osiedla.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Ad vocem – bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chcę powiedzieć, że nie ma takiej sali Panie Przewodniczący Drabek, w której by się zmieściło, nie wiem, 
30% osiedla Złote Łany, które ma 17 tys. – nie ma takiej sali. Czyli z góry zakładamy, że wybór będzie 
jednak przez bardzo minimalną, ograniczoną liczbę mieszkańców wybrany. Bo nie ma takiej sali żeby 
wybrać, jak powiedziałem, czy na osiedlu Karpackim – 9 tys., czy na osiedlu Beskidzkim ok. 6 tys. Nie ma  
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takich sal. Czyli z góry zakładamy, że mieszkańcy nie przyjdą i nie wszyscy będą wybierać, tylko bardzo 
ograniczone grono. A wybory, te które się proponuje, to mają wszyscy mieszkańcy szansę przyjść. Dlatego 
uważam, że to jest w pewien sposób jednak manipulacja. 

Dziękuję.”  

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

„Bardzo proszę, ad vocem, mam nadzieję, że ostatni raz.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”  

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

„Obiecuję ostatni raz.  

Panie Prezydencie może takiej sali nie ma, ale jak się pojawi takim problem, że na tych wyborach sale 
będą pękały w szwach i nie będzie się dało tych wyborów przeprowadzić, to byłoby coś pięknego; i marzę  
o tym, żebyśmy taką frekwencję mieli i do tego trzeba zachęcać. Więc ja proponuję żebyśmy użyli 
wszelkich metod, jakie są tylko, i zapewnili takie warunki, żeby te zebrania wyborcze mogły być jak 
największe i dały możliwość wyborów jak największej ilości ludzi.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Dziękuję. 

Pani Radna zamknąłem dyskusję. Musi się Pani zmieścić w minucie.  

Bardzo proszę.” 

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

„Proszę pozwolić…” 

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

„Już.” 

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

„To było 10 sekund.  

Po pierwsze odnośnie do słów Pani Radnej Małgosi Zarębskiej. W naszym samorządzie zrobiliśmy wybory 
przez Internet (…), zaktywizowaliśmy ludzi, którzy nie chcieli brać udziału w wyborach. Zwiększyła się 
frekwencja, wybraliśmy sobie niezależny samorząd – to raz. No i tyle chciałam powiedzieć.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo za chwilę pewnie się wyjaśni, jakie wybory do Rad Osiedli będą w naszym mieście. 
Myślę, że do wszystkich mogę powiedzieć: to, co Rada ustali, do takich wyborów będziemy zachęcać. 

I przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 38? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.”  

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu nr 14 porządku obrad – Druk Nr 26 tj.: Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, 
odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 

Bardzo proszę Pan Dyrektor Solich.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.  

Przyczyną, dla której przedstawiamy projekt uchwały do podjęcia jest nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty z 6 grudnia 2013 z przed 2 lat, która określa nowe zasady rekrutacji kandydatów do przedszkoli,  
a była nowelizowana, dlatego że Trybunał Konstytucyjny uchylił poprzednie przepisy uznając  
je za niekonstytucyjne. W szczególności zakwestionowano brak hierarchii i zasad preferencyjności,  
co znalazło miejsce już w nowej ustawie. Ta nowa ustawa dość szczegółowo określa zasady obowiązujące 
w postępowaniu rekrutacyjnym, ale też informuje, że do tego postępowania, do rekrutacji, mogą 
przystąpić tylko kandydaci, którzy spełniają dwa warunki, a więc: być w wieku od 3 do 5 lat oraz być 
mieszkańcami danej gminy, co określa się na podstawie PESEL-u dziecka, oświadczenia rodziców  
o zamieszkaniu i weryfikuje się przez komisje rekrutacyjne, powołane w każdym przedszkolu przez 
dyrektora. Często w przypadku różnych wątpliwości to się weryfikuje, także przy pomocy służb Pana 
Prezydenta.  

Ta ustawa określa dwie grupy kryteriów preferencyjnych. Jedna grupa to jest ta grupa ustawowa, 
wymienię je, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata – mówimy oczywiście  
o dzieciach – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 
objęcie kandydata pieczą zastępczą. Siedem kryteriów ustawowych – wszystkie one maja jednakową 
wartość, wszystkie te dzieci, które spełniają te kryteria, mają absolutne pierwszeństwo przed wszystkimi 
pozostałymi. Rada Gminy nie może żadnego zmienić, nie może żadnego także, że tak powiem, odjąć  
i to jest pierwszy etap rekrutacji. W drugim przyjmuje się kryteria, które w ubiegłym roku ustalane były 
przez dyrektorów w porozumieniu...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przepraszam na momencik.  

Bardzo proszę przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.2  

Proszę kontynuować.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę kontynuować.” 

 
Mieszkaniec – Pan R_____ C______  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Wszyscy Radni dostaną…” 

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

„Proszę kontynuować.” 

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

„Druga grupa kryteriów to kryteria, które w ubiegłym roku, w pierwszym roku funkcjonowania...” 

 
Mieszkaniec – Pan R_____ C______  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

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

„Proszę o ciszę.” 

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

„…funkcjonowania tej ustawy, ustalali dyrektorzy przedszkola w porozumieniu z Prezydentem, a w tym 
roku po raz pierwszy ustala Rada Gminy.  

Chciałbym w tym miejscu powiedzieć (…), że w tym roku proponujemy takie same kryteria, jakie 
obowiązywały w ubiegłym roku. Także ze względu na pewne nasze doświadczenie powiem, że w wyniku 
tamtej selekcji, tamtej rekrutacji nie było praktycznie ani jednego skutecznego odwołania – skutecznego, 
to jest takiego, które podważyłoby, że tak powiem, prawne uzasadnienie tych kryteriów.  

                                                 
2 Godz. 12.22. 
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Jakie są te kryteria gminne – przypomnę tylko – samorządowe ustalone. Pierwsze: kandydat w wieku 5 lat 
– 64 punkty, kandydat w wieku 4 lat, tj. następne kryterium, kandydat ze stwierdzoną przez lekarza 
alergią pokarmową, ale dotyczy to tylko tych 3 przedszkoli (...), w których prowadzimy taki program, 
rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola, do którego się ubiega kandydat, rodzice kandydata 
są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie dziennym i kandydat uczęszcza  
do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej. To są wszystkie te pozostałe kryteria. A zasada jest taka, że suma 
następnych kryteriów nie może być większa lub równa jak kryterium poprzedzające.  

Z informacji chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że chociaż zwykle każdego roku, na początku, w trakcie 
(...) tego naboru, część rodzin – to jest czasem do kilkuset dzieci – nie znajduje miejsca w przedszkolu,  
to jednak już w pierwszych miesiącach, do września, następują różnego rodzaju zmiany. Część rodziców 
rezygnuje, zmieniają się, że tak powiem, te przedszkola, tak że potem w ciągu roku w zasadzie zawsze 
gdzieś w przedszkolach są miejsca. Dzisiaj w chwili obecnej jest 70 miejsc w przedszkolach wolnych. 
Oczywiście to nie jest tak, że w każdym przedszkolu. Może to nie jest dużo, bo jeśli mamy 40 kilka 
przedszkoli to są (...) zaledwie 2 miejsca na przedszkole, a więc nawet nie w każdej grupie. Tym niemniej 
jest taka możliwość żeby wszystkie chętne dzieci w przedszkolach umieścić.  

W tym roku także dzięki uchwale Rady Miejskiej, w poprzedniej kadencji, mamy możliwość ogłaszania 
konkursów i umieszczania swoich dzieci w wyniku naborów w przedszkolach niepublicznych, ale oczywiście 
na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych, a więc za złotówkę i z wypełnieniem 
wszystkich tych zobowiązań, jakie wobec dzieci i rodziców mają przedszkola publiczne. To tyle.  

Bardzo proszę o podjęcie uchwały.”      

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

„Bardzo dziękuję.  

Do tej uchwały jest dołączone oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty o (...) projekcie, który 
został skierowany na konsultacje – do konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi w podejmowanej decyzji – 
oraz stanowisko Związku Zawodowego Solidarność 80, Pracowników Oświaty oraz Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W obu przypadkach zarządy nie wnosiły zastrzeżeń do przedmiotowej uchwały.  

Szanowni Państwo widzę głos Pana Bronisława Szafarczyka.  

Bardzo proszę.”  

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, zostałem zobowiązany przez rodziców dzieci przedszkolnych do zabrania głosu  
i zgłoszenia takiego problemu, iż w tych kryteriach, które obowiązują, które zamierzamy wprowadzić, brak 
również kryterium jakby rejonizacyjnego. Na czym to polega? Zdarza się, że do przedszkola w danej 
dzielnicy są przywożone dzieci z innych dzielnic, a brakuje miejsc dla dzieci z tej właśnie dzielnicy. I jaka 
jest sytuacja w Hałcnowie? Przedszkole nr 43, które dysponuje liczbą miejsc 120 plus 24 miejsca w szkole 
– tam też są dzieci przedszkolne – natomiast 40 dzieci z dzielnicy nie uzyskało miejsc w przed, abym 
zgłosił wniosek, aby do tych kryteriów wprowadzić dodatkowe kryterium rejonizacyjne. Przykładowo: jeżeli 
2 dzieci ma podobną liczbę punktów, to pierwszeństwo ma dziecko z danej dzielnicy, o ile to drugie jest  
z innej.  

Bardzo proszę o przemyślenie jeszcze takiej...” 

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

„Proszę o ustosunkowanie się do tego, do tego głosu.  

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

„Jedna uwaga natury prawnej. Otóż ustawa mówi, że może to być maksymalnie 6 kryteriów. Nie można 
ich zwiększać. Trzeba byłoby więc, któreś z tych kryteriów, które mamy, usunąć.  

Drugi problem to ten, że oczywiście nie osiągniemy nigdy takiej sytuacji, aby rodzice mogli, mieli prawo 
zadeklarować obecność dziecka czy jego udział w dowolnym przedszkolu i aby w tym przedszkolu gmina 
miała obowiązek to dziecko umieścić. Zmienia się jakby zapotrzebowanie na przedszkola, na miejsca 
przedszkolne w różnych dzielnicach. Część osiedli się starzeje, część jest, że tak powiem, w nowych 
miejscach, gdzie jest więcej, rodzice mają preferencje nie tylko ze względu na zamieszkanie, ale także  
ze względu na miejsce pracy, części rodziców wygodniej jest dać dziecko bliżej miejsca pracy. Więc mówię, 
tych preferencji tutaj jest bardzo dużo i trudno było w tym momencie, że tak powiem, to skutecznie zrobić. 
Tak to zrobiliśmy, tak to funkcjonowało, chociaż nie jest możliwe zbudowanie takiego katalogu preferencji, 
żeby ono wszystkim dokładnie po prostu pasowało.”    

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

„Jesteśmy troszeczkę…, bo Pan Bronisław Szafarczyk złożył wniosek. Wytłumaczył Pan, że ten wniosek 
praktycznie wymagałby likwidacji innego kryterium, bo mamy maksymalnie 6 kryteriów.  

Czy Pan w związku z tym wycofuje swój wniosek, czy chce go Pan w jakiś sposób głosować – tę zmianę – 
bez podania innego rodzaju kryterium?”  

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

„W tej sytuacji wniosek wycofuję, natomiast ja wiem, że to może w tej chwili, to nie czas i miejsce, ale 
chyba trzeba zasygnalizować wobec tego konieczność budowy nowego przedszkola w Hałcnowie.”  

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

„Dziękuję.  

W takim razie proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

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

„Znaczy ja myślę tak, że nie wiem, czy przedszkole trzeba budować (…), ale ja myślę że ten głos jest 
ważny, bo pomijając, że w tych kryteriach (...) nie będzie zapisane, ale moim zdaniem trzeba to brać pod 
uwagę. Zdecydowanie trzeba to brać pod uwagę, bo jednak miejsce zamieszkania jest tutaj bardzo istotne 
(...); bo jeśli ktoś ma miejsce pracy tylko – to z całym szacunkiem – to dojeżdża do tej pracy, to może  
po drodze to dziecko zawieźć do innego przedszkola po prostu. I ja myślę, że nie musi być zapisane, ale 
na pewno się przyjrzymy tej sprawie, bo uważam, że to jest słuszna uwaga powiedzmy, odnośnie tego.  
(…) Byłoby nielogiczne żeby z danej dzielnicy ktoś woził dzieci gdzie indziej, a do tej dzielnicy ktoś 
przywoził – to jest nielogiczne przecież. I oprócz jakichś pojedynczych przypadków to jednak generalna 
zasada powinna być taka, że z danej dzielnicy jednak powinny dzieci mieć pierwszeństwo – zdecydowanie 
uważam.  

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

„Bardzo dziękuję (...). 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.  

Bardzo proszę.” 

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

„Panie Dyrektorze, jeżeliby ta zmiana nie miała nastąpić w tej chwili… – ale Pan Prezydent się przychylił,  
że jednak to jest istotny problem, przy równej ilości punktów, żeby faktycznie szefowie jednostek, szefowie 
przedszkoli zwracali jednak na to uwagę, żeby (...) nie trzeba było dzieci z danej dzielnicy wozić dalej;  
to jest istotne. Ale pytanie takie mam techniczne, bo Pan powiedział, że niezbędnym byłoby wyrzucenie 
jednej z preferencji (może być maksymalnie 6), ale pytanie: czy nie można by było dopisać do preferencji 
w punkcie 3, że kandydat – bo ona jest tylko częściowa, dotyczy 3 przedszkoli, w których realizują ten 
program żywieniowy specjalny, czy nie zapisać tam, że ewentualnie tych 3 to nie dotyczy, a jakby  
ta preferencja jest żywieniowa, a wszystkich innych np. lokalizacyjna. Pytanie na przyszłość, czy tu nie 
byłoby rozwiązania problemu, żeby nie rozszerzać katalogu o kolejne, bo nie wolno, czy nie można dopisać 
w tym punkcie tego elementu, bo tak jak mówię, te 16 punktów tu jest zapisane. I pytanie, czy te punkty 
powinny być aż tak wysokie w tym wypadku, (…) zamieszkania – tego zapisu? Ale tak jak mówię,  
ten punkt nr 3, ta preferencja dotyczy tylko 3 przedszkoli w chwili obecnej w Bielsku-Białej.  

Dziękuję.”   

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

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę.” 

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

„Myślę, że Pan Prezydent odpowiedział na to pytanie. Oczywiście, jeśli będzie taka możliwość prawna  
to zostanie to zapisane, jeśli nie, to będzie się to tak stosowało tak jak Pan Prezydent powiedział.”  

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

„Tak à propos to wydawałoby mi się, że zapisanie w tym punkcie (...) tych preferencji, o których 
dyskutowaliśmy, wskazywałoby, że mamy alergię na mieszkańca sąsiedniej dzielnicy albo kogoś innego. 
Tak że bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że nie w tym punkcie.  

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Matyja.” 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. 

Uważam, że uwaga Pana Prezydenta jest słuszna i należałoby ją w jakikolwiek sposób wprowadzić  
w zapisy. Natomiast nie możemy jej stosować w momencie, kiedy mamy dokładnie sprecyzowane zapisy,  
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więc wtedy byłaby zasada dobrowolności i wybiórczości – to jest niezgodne z prawem. Zgodne z prawem 
natomiast będzie wtedy, kiedy ta uwaga znajdzie się w zapisach tej lub następnej uchwały.”     

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie.  

Szanowni Państwo powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej i zaopiniowała 
ją pozytywnie.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/1089/2014 z dnia 30 września 2014 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej  
w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz na przyjęcie finansowania 
projektu ze środków Funduszu Spójności 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 15 – Druk Nr 29, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
nr XLV/1089/2014 z 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: 
„Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz 
na przyjęcie finansowania projektu ze środków Funduszu Spójności.  

Bardzo proszę o wyjaśnienie powodów nowelizacji niedawno podejmowanej uchwały.  

Proszę bardzo.”     

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

„Szanowni Państwo,  

przedmiotowa uchwała dotyczy projektu unijnego, który już jest realizowany i w trakcie realizacji zaszła 
konieczność zmiany harmonogramu w projekcie. W związku z tym nastąpiła konieczność przesunięcia czy 
obciążenia poszczególnych lat realizacji tego projektu, bez zmiany jego wartości i bez zmiany jego 
wysokości dofinansowania, które wynosi 85%.  

Dziękuję.”   

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

„Bardzo dziękuję.  

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

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

Podaję wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki 44/18 oraz części działek: 3564/5 
i 2/8 Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 16 – Druk Nr 32 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
działki 44/18 oraz części działek: 3564/5 i 2/8 Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.  

Bardzo proszę o opisanie powodów uchwały, wypowiedzenie się wraz z autopoprawkami i czego dotyczyły 
autopoprawki. Bardzo dziękuję.” 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu...”  

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

„Przepraszam bardzo.  

Przekazuję prowadzenie (...) sesji Panu Przewodniczącemu.3  

Dziękuję.”   

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

„Proszę kontynuować.” 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przedstawiamy Państwu projekt uchwały, który jest na wniosek Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz dwóch inwestorów, którzy od lat działają w Bielsku na terenie Fiat Auto Poland,  
tj. firma Magneti Marelli i Avio Polska. Wniosek dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miejską na objęcie 
(...) hal wraz z terenem przyległym należących do (...) Fiat Auto Poland, gdzie prowadzi działalność...” 

 

                                                 
3 Godz. 12.37. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o ciszę.” 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…prowadzi działalność firma Magneti Marelli, tj. działka 44/18 przy ul. Komorowickiej. Tam firma Magneti 
Marelli zamierza w tej hali prowadzić inwestycje, nowe technologie i nowe urządzenia zakupić. W związku 
z tym zwraca się z prośbą o objęcie tej hali wraz z parkingiem i obiektami towarzyszącymi, statusem 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Drugi wniosek firmy Avio dotyczy dwóch działek 2/8 i 3564/5, tj. część działek wspomnianych, o łącznej 
powierzchni ok. 5 tys. m2 i one leżą przy ul. Grażyńskiego. I z tym jest też związana autopoprawka, 
ponieważ w § 1 ust. 3 w projekcie uchwały błędnie podano obręb ewidencyjny dla działki 2/8 i jest podany 
obręb Komorowice Śląskie, a powinno być (...) Dolne Przedmieście. Także prosimy o podjęcie tej 
uchwały...”   

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

„Czyli będziemy z tą poprawką głosować uchwałę.” 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak.” 

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

„Dla wszystkich Radnych jest to jasne, tak?” 

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak.” 

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

„Dziękuję.” 
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Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Obie firmy, tak jak powiedziałam, już od lat funkcjonują w Bielsku. Firma Magneti Marelli zajmuje się 
produkcją elementów związanych z podwoziami samochodów, natomiast firma Avio produkuje turbiny  
do samolotów. Są znaczącymi pracodawcami, tak że uważamy, że ten wniosek ich jest zasadny i prosimy  
o podjęcie tej uchwały.  

Dziękuję.”    

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

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, wydając 
opinie pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste,  
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 
jako działka 861/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej, na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości oznaczonej jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __ 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 17 – Druk Nr 33, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała jako działka 861/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej, na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości oznaczonej jako działka 1273 przy ul. Listopadowej __.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

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

„Proszę Państwa kolejne 3 uchwały dotyczą uchylenia uchwał Rady Miejskiej, podjętych w sprawach. 
Pierwsza dotyczy zbycia nieruchomości na wieczyste użytkowanie. Sprawa została zakończona w wyniku 
postępowania sądowego, w związku z tym uchwała ta nie będzie mogła być wykonana i stąd uchylenie.”    

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

Obradowała nad tym również komisja branżowa. Opinia jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 33? Bardzo proszę teraz jesteśmy 
gotowi. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1044/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczoną jako działka  
nr 3892/47, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wiosennej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 18 – Druk Nr 34, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczoną jako działka nr 3892/47, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wiosennej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.”     

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

„Uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej, która zrezygnowała  
z nabycia, stąd uchwała nie będzie mogła być wykonana.” 

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

„Wszystko jasne.  

Opinia komisji jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za uchwałą zawartą w Druku Nr 34? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Pan Radny Szafarczyk jest za. Dziękuję bardzo Panie Radny.  

Jednogłośnie uchwała została podjęta.”  

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/1045/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka nr 1, położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Słowackiego 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 19 – Druk Nr 35, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej z dnia również 24.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka nr 1, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego.  

Bardzo proszę.” 



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

RM.0002.4.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IV/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 27 stycznia 2015 roku 

 
 

Strona 50 z 54 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Również podobna sytuacja. Uchwała została podjęta na wniosek osoby zainteresowanej, która złożyła 
rezygnację z nabycia, stąd uchwała nie może być wykonana.” 

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

„Wszystko jasne.  

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania. 

 Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 35? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.”  

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału miasta 
Bielsko-Biała na prawach powiatu przy sprzedaży części wspólnych przy al. Armii Krajowej ___ 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Przechodzimy do punktu 20 – Druk Nr 36, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny udziału miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu przy sprzedaży części wspólnych przy 
al. Armii Krajowej __.  

Proszę o przedstawienie.” 

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

„Proszę Państwa jest to pomieszczenie, które zostało zaadaptowane na powiększenie lokalu mieszkalnego 
z części wspólnych, czyli całej wspólnoty mieszkaniowej, stąd nie może być zastosowana uchwała 
dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych. Propozycja jest żeby zastosować taką samą bonifikatę jak  
w przypadku sprzedaży od części, która stanowi własność gminy.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa opiniowała tę uchwałę i opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 36? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? O teraz mamy pełny obraz. Bardzo dziękuję.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”  
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Ad 21 
Sprawy różne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”.  

W pierwszej kolejności udzieliliśmy głosu przedstawicielom Rady Rodziców szkoły w Kamienicy.  

Bardzo proszę, zapraszam tutaj na dół na mównicę. Bardzo proszę.  

W jakiej formie to jest? Na pendrivie czy... Jest oczywiście, tak. Bardzo proszę koleżankę żeby klikała. 
Bardzo proszę. Pani Dyrektor też dobrze klika, ale...  

Bardzo proszę, bo tu czekamy na prezentację. Zapraszam Panią do obsługi technicznej.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSPG w Bielsku-Białej – Pani B_____ C_____-T______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Witam Szanownych zebranych.  

Witam Szanownego Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego.  

Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.  

Ja chciałabym kontynuować tę myśl, którą zaczęła tutaj Pani Radna Bleidowicz. Również bardzo 
dziękujemy za złożenie interpelacji. Pozostałym Radnym z okręgu nr 5 dziękujemy za złożenie wniosku  
w sprawie rozbudowy naszej szkoły. Ja postaram się tutaj, jak umiem, przedstawić prezentację4, którą 
przygotowaliśmy jako Rada Rodziców i która dotyczy problemu, który już co najmniej od 2011 roku  
– o ile chodzi o Radę Rodziców – jest.  

Obecna struktura Szkół Zespołu Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej obejmuje 3 obiekty.  
Te 3 obiekty to Szkoła Podstawowa nr 23, która znajduje się przy ul. Jeżynowej, Gimnazjum nr 22 przy  
ul. Karpackiej 150 oraz nowoczesna sala gimnastyczna przy ul. Karpackiej 127. Co jest największą 
bolączką (...) naszego zespołu? Największą bolączką jest na pewno bardzo ciasna, już teraz przy obecnej 
liczbie uczniów, Szkoła Podstawowa przy ul. Jeżynowej. Szkoła ta została wybudowana w roku 1894,  
z tego co udało mi się odnaleźć w źródłach historycznych, tak że jest to już budynek zabytkowy, z tego  
co już widzieliśmy na zdjęciach prezentowanych przy okazji interpelacji Pani Bogny Bleidowicz. Jest to już 
budynek nadgryziony zębem czasu, który nieco nie przystoi do obecnych...”  

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

„Co Państwo chcą osiągnąć? Tak do rzeczy, co Państwo chcą osiągnąć i w jaki...” 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSPG w Bielsku-Białej – Pani B_____ C_____-T______ 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dobrze. Naszym celem jest rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej o pomieszczenia do potrzeb szkoły 
podstawowej. To pozwoliłoby na rozszerzenie tej powierzchni – o ile chodzi na 1 ucznia – z 1 m  
do 2-2,5 m2, tak jak przewidują to obecne normy. Również bardzo ważna jest świetlica, która nie spełnia 
tych warunków, tej liczebności uczniów (...) na jakie jest zapotrzebowanie w chwili obecnej. Również 
brakuje nam stołówki. Jest również pomysł na to, aby właśnie do tego nowo wybudowanego segmentu 
przenieść filię Książnicy Beskidzkiej, która obecnie zajmuje pomieszczenia w Domu Kultury w Kamienicy.  

Na kolejnym slajdzie widzimy porównanie starego oraz nowego obiektu – to, co mówiliśmy.  
Ta powierzchnia zwiększa się o 100%, stołówka, świetlica. Co jeszcze ważne, to – już zresztą co Pani 
Bogna również w swojej interpelacji podkreśliła – to konieczność finansowania przez Urząd Miejski 

                                                 
4 Pokaz slajdów. 
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przejazdów dla dzieci oraz wynajmu budynku, ponieważ ten budynek na ul. Jeżynowej nie jest własnością 
gminy, więc trzeba niestety te koszty związane zarówno z czynszem jak i z remontami corocznie ponosić  
i nie (...) są to małe pieniądze.  

Co jeszcze ważnego, jeśli chodzi o nowy obiekt? Ten nowy obiekt pozwoliłby na przyjęcie i zapewnienie 
godnych warunków dla najmłodszych dzieci, czyli tych dzieci, które już w wieku 6 lat, już teraz muszą 
rozpoczynać swoją karierę edukacyjną. Nowy budynek byłby również dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, czego na pewno w obecnych obiektach brakuje. Te wszystkie argumenty, które 
widzimy na kolejnym slajdzie zostały już tutaj powiedziane, więc może nie będę ich powielała, ale co jest 
jeszcze ważne? Ważne są dane demograficzne, które przewidują, że w roku szkolnym 2015/2016 jest  
to przeszło setka dzieci do przyjęcia do I klasy. Obecnie jest już 8 oddziałów klasowych, w naszej szkole, 
podstawowych, a są tylko 4 ciasne pomieszczenia, w których można prowadzić lekcje. Są owszem 
zaadaptowane salki przy sali gimnastycznej jednakże nie spełnia to takich wymogów; jest to może jakaś 
tam kropla w morzu potrzeb.  

Tak jak to już było powiedziane, Szkoła Podstawowa 23 ma bardzo dobre wyniki o ile chodzi o wyniki 
nauczania. O ile chodzi o skalę staninową, to w roku 2011 nasza Szkoła Podstawowa nr 23 osiągnęła 
stanin 6, czyli wyżej średniej, zaś w roku 2013 stanin 7, wysoki. Tak że utrzymujemy się na tym bardzo 
wysokim poziomie nauczania.  

O ile chodzi o działania Rady Rodziców to nie jest to tak do końca, że nic nie robimy w tej sprawie,  
nie piszemy, nie zwracamy się, nie stukamy do drzwi, ponieważ pisma do Prezydenta były już kierowane 
od 2011 roku. Z tego co ja sobie dokładnie przypominam (...) to właśnie pismo z 2011 roku, z 2012 roku 
była ponowiona prośba i w 2014 roku również zwróciliśmy się z pismem do Pana Prezydenta  
i w odpowiedzi dostaliśmy właśnie taką odpowiedź, która nas informowała, że została założona, do tego 
zadania, karta zadania inwestycyjnego. Z naszych informacji wynika, że to właśnie MZO złożyło  
do budżetu na lata 2015-2016 tę kartę zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sali 
gimnastycznej o powierzchnie dydaktyczne w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy  
ul. Karpackiej 127.”  

Co warto jeszcze podkreślić? Nasze działania są poparte bardzo dużym poparciem społecznym. Na złożony 
projekt, w ramach Budżetu Obywatelskiego edycji 2014, na projekt ten oddały głos 1402 osoby.  
Tak że jest to spora liczba mieszkańców, którzy widzą tę konieczność żeby w naszej dzielnicy, która się 
bardzo prężnie rozwija, która ma coraz więcej mieszkańców, w której jest wydawane bardzo dużo 
pozwoleń na budowę, aby również w tej dzielnicy powstała nowoczesna szkoła, która będzie chlubą naszej 
dzielnicy i w której nasze dzieci będą miały bezpieczne i komfortowe warunki do dalszej pracy i rozwoju.  

O ile chodzi jeszcze o historię, jeszcze króciutko wróciwszy, to również mamy takie informacje,  
że budowniczy i fundatorzy obecnej sali gimnastycznej już projektując ją w 1990 roku przewidywali jego 
rozbudowę z tym, że z powodu finansowania tejże budowy przez Totalizator Sportowy, który partycypował 
w tych kosztach, niestety przez 10 lat istniał wymóg – nie można było rozbudować (...) tej szkoły  
ani zmienić charakteru tego obiektu ze sportowego na obiekt edukacyjny. Obiekt sali był celowo 
przesunięty w kierunku Domu Kultury, tak aby ze strony zachodniej można było dobudować segment  
z przeznaczeniem na szkołę podstawową.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dziękuję, że Pani się idealnie zmieściła w ustalonym czasie.  

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

Szanowni Państwo ja myślę, że w odniesieniu do tego co powiedziała Pani przedstawiciel Rady Rodziców 
sprawa już nabrała mocy odpowiedniej i myślę do tego, żeby uczynić pierwszy krok i przeprowadzić analizę 
możliwości wykonania zapotrzebowania. Z tych danych, które dzisiaj przedstawiono wynika, że dzielnica 
się rozwija w związku z tym dzieci w tym rejonie będzie więcej, w związku z tym logiczną kontynuacją tego 
jest, aby serwis edukacyjny był w tym rejonie zapewniony. A co do szczegółów, to myślę, że i Komisje,  
i odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego się tym zajmą.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 
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Radny Roman Matyja 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący jeszcze kilka zdań. 

 Ja się bardzo cieszę, że Rada Miejska mogła zapoznać się z tą opinią z tym projektem, który od wielu lat 
wnosi Rada Rodziców (...) Kamienicy. Cieszę się również, że pod wnioskiem podpisały się wszystkie Kluby  
i oczywiście akceptowali przedstawiciele (…) wszystkich Klubów. W związku z powyższym, korzystając  
z możliwości, prosiłbym wszystkich Radnych żebyśmy tutaj dołożyli wszelkich starań, żeby przejść  
te wszystkie etapy potrzebne do tego, żeby zakończyć to sukcesem, sukcesem dla wszystkich, dla naszego 
miasta. Kamienica zasługuje na piękną, nowoczesną szkołę i my jako Radni powinniśmy w tym pomóc.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.”  

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

„Panie Przewodniczący temat był – odniosę się tylko króciutko do tego tematu – był on dosyć mocno 
omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury, i również tam uzyskał pełną akceptację. I projekt jest 
bardzo poważny i trzeba nad nim poważnie się zastanowić i próbować go w trybie takim czy innym, ale jak 
najszybciej przystąpić do realizacji. Jeżeli w tym temacie nie ma innych zgłoszeń, chciałbym w „Sprawach 
różnych” ten temat podnieść...” 

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

„Tak, tak jesteśmy w tym punkcie bardzo proszę.” 

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

„(…) Szkoda, że w tym punkcie nie ma Pana Prezydenta, nie jest obecny, ale mam taką informację. 
Otrzymałem prośbę od mieszkańców ul. Grenady, którzy dziękują za zamontowanie w części ulicy już 
oświetlenia. Liczą na to, że uda się je na bieżąco dalej uzupełniać, ale też wnioskują i proszą o rozważenie 
możliwości postawienia przynajmniej 1 progu zwalniającego. Ja wiem, że to jest problem z progami 
zwalniającymi, bo jedni chcą a drudzy nie chcą. Jednak te osoby, które się do mnie zgłosiły stwierdziły,  
że może on być nawet na wysokości … – już zaraz mówię – posesji nr 49 i 45, bo te osoby (...) taką zgodę 
wyrażają.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.” 
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Ad 22 
Zakończenie obrad 

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

„Wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie.  

Zamykam IV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Godz. 12.57. 


