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Protokół Nr V/2015 

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

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 17 lutego 2015 roku 
 
 
 
 
Obecni na V 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 V sesji Rady Miejskiej:  
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności 

Kraju”. 
 

3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej. 
 

4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
na 2015 rok. 
DRUK NR 43 

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

DRUK NR 54 + KOREKTA 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 55 
 

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 56 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania  
rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2014 roku  
do 31.12.2014 roku. 
DRUK NR 41 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli. 
DRUK NR 57 - II WERSJA 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 58 - II WERSJA 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 
podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. 
DRUK NR 48 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 53 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie 
porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. 
DRUK NR 46 - III WERSJA 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność  
miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 50 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 51 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 39 
 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 40 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 
DRUK NR 45 

 
20a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów Przemysłu  
 Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 DRUK NR 60 
 Punkt 20a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 1281 udziałów w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 108  
w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów w prawie użytkowania wieczystego  
i prawie własności budynków Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. na rzecz Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 42 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr __ – pomieszczeń 
użytkowych w budynku przy ul. gen. S. Grota Roweckiego _ w drodze przetargu. 
DRUK NR 44 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1067/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr _ w budynku przy ulicy 
Cieszyńskiej __ w drodze przetargu. 
DRUK NR 47 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365. 
DRUK NR 52 
Punkt 24 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2014 r. Pani G______ S______  
na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 49 
 

26. Sprawy różne. 
 

27. Zakończenie obrad. 
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2015 roku uczestniczyło  
22 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Bogna Bleidowicz – nieobecność usprawiedliwiona, 
Radna Renata Gruszka – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Grzegorz Puda – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył V sesję Rady Miejskiej  
VII kadencji.  

 
Ad 2 
Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” 

 
Ceremonię wręczenia rodzicom żołnierzy srebrnych medali Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” poprowadzili Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada oraz Szef Wydziału 
Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Janusz Świerczek w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej  
oraz Prezydenta Miasta. 

 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2382/KADR z dnia 30 października 2014 roku, srebrne medale „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju” otrzymały Panie: Marta Lis oraz Teresa Smolarska. 
Kserokopia wyciągu z Decyzji Nr 2382/KADR Ministra Obrony Narodowej – Załącznik Nr 6 do protokołu 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski 
o wprowadzenie zmian w porządku V sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 24, tj. projektu uchwały „w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
przy ul. Cieszyńskiej 365” – Druk Nr 52. 
Kserokopia wniosku Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     z d j ę ł a     z porządku obrad punkt 24,  
tj. „Podjęcie uchwały w w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365”. 
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2) Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 20a, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą  
w Bielsku-Białej – Druk Nr 60. 

 
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 14 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     w p r o w a d z i ł a     do porządku obrad punkt 20a,  
tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”. 

 
Przyjęty porządek V sesji Rady Miejskiej, str. 1-2. 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół IV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad interpelacje wygłosili: 
 
Radny Bronisław Szafarczyk   
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ujęcia budowy dróg S1 Kosztowy–Bielsko-Biała oraz BDI Bielsko-Biała–

Głogoczów w rządowym Programie Dróg Krajowych na lata 2013-2023”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „skomunikowania północnych dzielnic miasta (Komorowice, Hałcnów)  
z drogami krajowymi”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

Ww. interpelacje są dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 37  

na Os. Karpackim”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

Ww. interpelacja jest 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 zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym mieszkańcom ulic: 

Architektów, Przeciętnej i Braterskiej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

Ww. interpelacja jest dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie stanu i liczebności schronów dla mieszkańców Bielska-Białej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

Ww. interpelacja jest dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie wycinki drzew na terenie miasta Bielska-Białej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie odmowy możliwości zorganizowania Młodzieżowych Mistrzostw Europy  

w piłce nożnej w 2017 roku”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 

Ww. interpelacje są dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił interpelację Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Przemysława Drabka1: 
▪ „w sprawie utworzenia internetowego kalendarza wydarzeń”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 

Ww. interpelacja jest dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

                                                           
1
 Uczestniczył w spotkaniu z rodzicami żołnierzy, odznaczonymi na sesji RM srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
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Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej na 2015 rok 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 43) 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 43. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/38/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2015 rok 
 

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

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

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

 
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 Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 54) 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 54 z korektą. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/39/2015 
 

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 Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 55) 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 55. 
  
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 16 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/40/2015 
 

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 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane 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 Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 56) 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 56. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/41/2015 
 

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. 
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania  
rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2014 roku  
do 31.12.2014 roku 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Jerzy Pieszka – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 41) 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 41. 
 
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/42/2015 
 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
celem przeprowadzenia badania  

rocznego sprawozdania finansowego  
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  

za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wraz z autopoprawką w zakresie harmonogramu – zawartego  

w Załączniku do projektu uchwały). 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 57 – wersja I i II) 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 57 – II wersja. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/43/2015 
 

w sprawie zarządzenia wyborów  
do Rad Osiedli 

 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wraz z autopoprawką w zakresie dotyczącą numeracji jednostek 

redakcyjnych w Załączniku do projektu uchwały). 
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Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 58 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przedstawił propozycję składu Miejskiej Komisji  
ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej, wypracowaną w uzgodnieniach międzyklubowych, tj.: 
� Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący,  
� Szczepan Wojtasik – Zastępca Przewodniczącego, 
� Marcin Lisiński – Sekretarz,  
� Bogna Bleidowicz – Członek,  
� Dariusz Michasiów – Członek,  
� Grażyna Nalepa – Członek,   
� Monika Połatyńska – Członek, 
� Maurycy Rodak – Członek. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 58. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/44/2015 
 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji  
ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Jodkowska – Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Kartografii. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wraz z autopoprawką dotyczącą uzupełnienia w Załączniku  

do projektu uchwały, w ust. 1 pkt 4) nazwy publikatora, tj.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015, poz. 572.). 
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Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 48) 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 48. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/45/2015 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

w sprawie podziału miasta Bielska-Białej  
na obwody głosowania 

 
 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Sobczak – Kierownik Biura Gospodarki 
Odpadami. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 53) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Magdalena 
Sobczak – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 53. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/46/2015 
 

w sprawie opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

 
 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy  
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  
i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami 
wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

 
Rada Miejska obradowała nad III wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Izabela Kania – Naczelnik Biura Funduszy Europejskich. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 
Bielsko-Biała do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami  
i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (III wersja). 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 46) 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 46. 
  
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 16 do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/47/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody  
na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy  
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  
i zawarcie porozumienia pomiędzy  

Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami  
wchodzącymi w skład  

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
 

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

 
 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia stanowiącego własność 
miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii - 
Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 50) 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 50 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/48/2015 
 

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie  
mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, 

Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta 
Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 51) 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 51. 
  
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 16 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/49/2015 
 

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

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 
 

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

 
 

Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 39) 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 39. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/50/2015 
 

w sprawie zmiany Statutu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wraz z autopoprawką). 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 40) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zgłosił poprawkę do projektu 
uchwały dotyczącą śródtytułu znajdującego się po podstawie prawnej – tj., aby zwrot: „Rada gminy...” zastąpić 
zwrotem: „Rada Miejska...”. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Adam Grzywacz – Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Miejskiej. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej  
– Pan Adam Grzywacz (dot. wniesienia autopoprawki w tytule uchwały – słowo: „pojazdu” zamienia się słowem: 
„pojazdów”). 

 
Uwzględniając powyższe, wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał 
pod głosowanie projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 40. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/51/2015 
 

w sprawie przejęcia pojazdów  
na własność Gminy Bielsko-Biała 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Adam Grzywacz – Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Miejskiej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r., przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 45) 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 45. 
  
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 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/52/2015 
 

w sprawie przyjęcia programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 

 
 

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

 
Ad 20a 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
Punkt 20a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Podsiadlik – Naczelnik Wydziału Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę 
Bielsko-Biała akcji Zakładów Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 60) 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 60. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr V/53/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała  
akcji Zakładów Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A.  

z siedzibą w Bielsku-Białej  
 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 1281 udziałów w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 108 
w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów w prawie użytkowania wieczystego  
i prawie własności budynków Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. na rzecz Gminy Bielsko-
Biała 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  
1281 udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-
Białej przy ul. Grażyńskiego 108 w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego i prawie własności budynków Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. na rzecz 
Gminy Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 42) 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 42. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/54/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 1281 udziałów  
w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 108  
w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów  

w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o.  

na rzecz Gminy Bielsko-Biała 
 

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

 
 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr ___ – pomieszczeń 
użytkowych w budynku przy ul. gen. S. Grota Roweckiego _ w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
niemieszkalnego nr ___ – pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. gen. S. Grota Roweckiego _ w drodze 
przetargu, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię:  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 44) 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 44. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/55/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
lokalu niemieszkalnego nr ___ – pomieszczeń użytkowych  

w budynku przy ul. gen. S. Grota Roweckiego _  
w drodze przetargu 

 
 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1067/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr _  
w budynku przy ulicy Cieszyńskiej __ w drodze przetargu 

 
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 XLIV/1067/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr _ w budynku przy ulicy Cieszyńskiej __ w drodze przetargu, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 47) 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 47. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr V/56/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1067/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr _  
w budynku przy ulicy Cieszyńskiej __ w drodze przetargu 

 
 

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

 
 

Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 

 
Punkt 24, Druk Nr 52 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2. 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2014 r. Pani G______ S________  
na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 49) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Radna Katarzyna 
Balicka. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 49. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr V/57/2015 
 

w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2014 r.  
Pani G_____ S________ na działalność  

Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 26 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Grażyna Nalepa, 
Radny Maurcy Rodak, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Ad 27 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
V zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  
Obrady zakończono o godz. 11.50 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych - V sesja RM w dniu 17/02/2015 + usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości - V sesja RM w dniu 17/02/2015 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 
    2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    17 lutego 2015 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wyciąg z Decyzji Nr 2382/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia 30/10/2014  
    w sprawie nadania srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
Załącznik Nr 7 –  Kserokopia wniosku Prezydenta Miasta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
   zawartego w punkcie 24 porządku obrad 
Załącznik Nr 8 –  I Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 9 –  II Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 10 –  Interpelacja Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 11 –  Interpelacja Radnego Karola Markowskiego 
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 13 –  I Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 14 –  II Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 15 –  Interpelacja Radnego Przemysława Drabka 
Załącznik Nr 16  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 17  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 18 –  Uchwały podjęte na V sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników  
   Wydziałów/Dyrektorów mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 17 lutego 2015 roku 
 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram V sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Dziękuję. 

Witam Państwa na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Witam Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Radnych.  

Witam Pana Prezydenta Miasta Jacka Krywulta wraz z Kierownictwem Urzędu. 

Witam serdecznie zaproszonych gości.  

W pierwszej kolejności pozwólcie, że przywitam Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień  
Pana mjra Jacka Zawadę – witamy –…” 

 
Oklaski. 

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

„…oraz Szefa Wydziału Rekrutacji Pana mjra Janusza Świerczka.” 

 
Oklaski. 

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

„Szczególnie gorąco witam, zaproszonych na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, rodziców żołnierzy, którym 
zostaną wręczone srebrne medale Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.   

Serdecznie witamy Panie. 

Witam Prezesów spółek, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 
Przewodniczących Rad Osiedli, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Witam właśnie Pana Senatora Rafała Muchackiego, który raczył nas odwiedzić. Dziękujemy bardzo. 

Witam wszystkich Państwa oraz przedstawicieli mediów.” 

                                                           
1 Godz. 10.04. 
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Ad 2 
Wręczenie rodzicom żołnierzy srebrnych medali Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” 

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

„Szanowni Państwo,  

mamy rzadką okazję, dzisiaj na sesji, gościć Państwa, którzy zostaną odznaczeni „Za Zasługi  
dla Obronności Kraju”. 

Bardzo proszę w tym momencie Panów majorów – mjra Jacka Zawdę i mjra Janusza Świerczka –  
o poprowadzenie ceremonii. 

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

mam w dniu dzisiejszym honor i zaszczyt w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczyć mieszkańcom 
naszego miasta srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję 
Panu Przewodniczącemu oraz Panu Prezydentowi za umożliwienie wręczenia tych odznaczeń tutaj podczas 
sesji, na forum włodarzy miasta.  

Bardzo serdecznie dziękuję odznaczonym Paniom za trud wychowania i za wychowanie swoich dzieci, 
którzy w sposób wzorowy odbyli służbę wojskową. Opinie służbowe, zgromadzone o Waszych synach, 
świadczą, że byli bardzo dobrymi żołnierzami. 

Medal, który za chwilę Panie otrzymają, jest jednym z najwyższych wojskowych odznaczeń, które Minister 
Obrony Narodowej nadaje żołnierzom, pracownikom wojska, ale także innym osobom, które w znaczący 
sposób przyczyniły się do umacniania obronności Rzeczypospolitej. Jest ten medal nadawany rodzicom, 
których trzech lub więcej synów w sposób wzorowy odbyło służbę wojskową.  

Korzystając z okazji, że jestem tutaj przy głosie, pragnę prosić wszystkich tu obecnych, jeśli w swoim 
środowisku znacie osoby, których trzech lub więcej dzieci odbywało służbę wojskową, a rodzice nie zostali 
jeszcze docenieni, to bardzo proszę o przekazywanie takich informacji i będziemy podejmować działania, 
by w sposób należyty uhonorować tych rodziców.  

Powiem jeszcze tylko tyle, że medal ten jest nadawany w dwóch kategoriach. Srebrny – jeżeli służbę 
odbyło trzech i czterech, i złoty – jeżeli pięć i więcej dzieci. W związku z powyższym bardzo proszę  
o przekazywanie takich informacji.  

Poproszę o odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej.” 

 
Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Janusz Świerczek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o powstanie. 

Wyciąg z decyzji Nr 2382/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2014 roku. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1996 roku o ustanowieniu medalu „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju, umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym nadaję srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: 
� Lis Marta – córka Ludwika, 
� Smolarska Teresa – córka Wojciecha. 

Decyzję podpisał: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemioniak. 

Dziękuję.” 
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Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Poproszę Pana Przewodniczącego Rady oraz Pana Prezydenta o asystowanie podczas wręczenia medali.” 

 
Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Janusz Świerczek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Odznaczone medalami bardzo proszę tutaj przed front wystąpić.” 

 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„W imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczam Pani srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.” 

 
Wręczenie medalu. 

 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„W imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczam Pani srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.” 

 
Wręczenie medalu. 

 
Oklaski. 

 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada 
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Przekażę jeszcze Paniom listy gratulacyjne. Ja proponuję, żeby te listy odczytać w obecności synów,  
w czasie uroczystości w domu.”  

 
Wręczenie listów gratulacyjnych. 

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

„Serdecznie jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy Panie oraz Panów majorów na spotkanie, w którym 
będzie w imieniu Rady Miejskiej towarzyszył Państwu Pan Przewodniczący Przemysław Drabek, któremu  
za to bardzo serdecznie dziękuję. 
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Szanowni Państwo,  

Przechodzimy do kontynuowania porządku obrad.  

Jak zwykle na początku są propozycje pewnych zmian. Źródłowy porządek obrad został Państwu 
doręczony 9 lutego, zgodnie z procedurą. 

Wpłynął wniosek Pana Prezydenta o wycofanie z dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – i jest 
to Druk Nr 52 w punkcie 24. 

Kto jest za tym, aby zdjąć ten punkt z dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Pan Radny Ryszka, nie wiem czy jest zalogowany. Jak Pan głosował? Do protokołu podamy.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Wcale nie głosowałem.” 

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

„Rozumiem. Dziękuję. 

Czyli informuję, że punkt ten został wycofany z porządku obrad.  

Jest też propozycja, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów Przemysłu Wełnianego "Merilana" S.A. z siedzibą  
w Bielsku-Białej, zawartego w Druku Nr 60. 

Proponuję, aby ten punkt wprowadzić do punktu 20a. 

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

Informuję, że jednogłośnie wprowadzono punkt 20a.” 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu 3: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Zgodnie z procedurą protokół ten został wyłożony. Jeżeli nie zauważę teraz żadnych zastrzeżeń, uznam 
protokół za przyjęty.  

Nie widzę.  

Protokół został przyjęty.” 
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Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Przechodzimy do punktu nr 4 – Interpelacje i wnioski Radnych. Jest ich 8 i będę prosił o ich wygłoszenie 
w kolejności zgłoszenia.  

Pierwsze dwie interpelacje, dosyć obszerne, Pana Radnego Bronisława Szafarczyka. Pierwsza dotycząca 
ujęcia budowy dróg S1: Kosztowy–Bielsko-Biała oraz BDI Bielsko-Biała–Głogoczów w rządowym Programie 
Dróg Krajowych na lata 2013-2023 oraz druga dotycząca skomunikowania północnych dzielnic miasta: 
Komorowice, Hałcnów z drogami krajowymi.  

Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie swoich interpelacji.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Radny przedstawił poniższą interpelację: 
� „w sprawie ujęcia budowy dróg S1 Kosztowy–Bielsko-Biała oraz BDI Bielsko-Biała–Głogoczów  

w rządowym Programie Dróg Krajowych na lata 2013-2023”. 
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.  

Proszę o wygłoszenie drugiej interpelacji.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Radny przedstawił poniższą interpelację: 
� „w sprawie skomunikowania północnych dzielnic miasta: Komorowice, Hałcnów z drogami krajowymi”. 

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.  

I bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole 
Podstawowej nr 37 na osiedlu Karpackim.  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja  
Radny przedstawił poniższą interpelację: 
� „w sprawie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 37 na osiedlu Karpackim”. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Zanim przejdziemy do następnych interpelacji, chciałem na dzisiejszej sesji powitać Pana Posła Stanisława 
Piętę – witamy serdecznie.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu 
pieszym, mieszkańcom ulic: Architektów, Przeciętnej i Braterskiej – tutaj jest mały błąd. 

Bardzo proszę Pan Radny Karol Markowski.” 

 
Radny Karol Markowski 
Radny przedstawił poniższą interpelację: 
� „w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym mieszkańcom ulic: Architektów, Przeciętnej  

i Braterskiej”. 

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.  

O przedstawienie interpelacji, w sprawie stanu i liczebności schronów dla mieszkańców Bielska-Białej, 
poproszę Pana Radnego Maurycego Rodaka.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
Radny przedstawił poniższą interpelację: 
� „w sprawie stanu i liczebności schronów dla mieszkańców Bielska-Białej”. 

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.  

Bardzo proszę teraz (…) Panią Radną Małgorzatę Zarębską, aby wygłosiła swoje dwie interpelacje. 
Pierwsza w sprawie wycinki drzew na terenie miasta Bielska-Białej i druga w sprawie odmowy możliwości 
zorganizowania Młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2017 roku.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Radna przedstawiła poniższe interpelacje: 
� „w sprawie wycinki drzew na terenie miasta Bielska-Białej”, 
� „w sprawie odmowy możliwości zorganizowania Młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej  

w 2017 roku”. 

Treści interpelacji Radnej dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Została nam ostatnia interpelacja Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka. Przewidzieliśmy razem  
z nim, że może nie wrócić2, dlatego pozwolę sobie ją odczytać, w jego imieniu.  

Interpelacja w sprawie: 
� „utworzenia internetowego kalendarza wydarzeń.” 

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 proszę Panie Prezydencie o odniesienie się do interpelacji.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.  

Po kolei. Pan Radny Bronisław Szafarczyk – sprawa dróg S1, S69.  

Były pytania: czy śledzimy na bieżąco, czy znany był fakt itd. Znany był fakt, śledzimy na bieżąco  
i reagujemy na bieżąco, tak że nie czekamy dopiero na sesję, tylko reakcje nasze były w odpowiednim 
momencie – moje reakcje, krótko mówiąc, były w odpowiednim momencie – na forach, które były 
dostępne; były i są realizowane. Praktycznie skandaliczną sprawą jest, że dwie drogi, dla naszego regionu 
bardzo istotne, czyli droga S1 i droga S69 spadły na listę rezerwową. Jest to coś, co nas zbulwersowało, 
bo to (…) – tak jak Pan podał – w ostatnich dniach się ukazało. I myślę tak, że nie możemy się powoływać 
– przynajmniej w oficjalnych jakiś materiałach – na to, że droga Koszalin-Szczecin ma trzykrotnie mniejsze 
obciążenie, bo to jest nie nasza sprawa. My mamy (…) wszystko robić, żeby to nasze drogi dwie znalazły 
się na liście podstawowej. Chcę powiedzieć, że (…) od razu jak to się ukazało, to praktycznie w tym 
samym dniu, Śląski Związek Gmin i Powiatów, czyli największa organizacja tego typu w Polsce od razu 
wystosowała stanowisko w tej sprawie, bardzo ostre – jest do wglądu. Również w tym samym dniu,  
w Katowicach, mieliśmy spotkanie z Marszałkiem. Również wyeksponowaliśmy tę sprawę i również zespół, 
który został powołany do tzw. kontraktu dla województwa śląskiego – to jest nowa sprawa,  
ja to komunikowałem (…) już na Komisji Budżetu – również tę sprawę podnieśliśmy. Również  
na spotkaniu, które mieliśmy – prezydenci miast – w piątek i sobotę w Katowicach z Prezydentem 
Komorowskim, również ta sprawa była podniesiona. Czyli praktycznie wszystkie momenty, które tylko były 
możliwe, na piśmie i słownie zareagowaliśmy na to. Nie wiem, czym się kierowała Generalna Dyrekcja 
ujmując na liście rezerwowej te obydwa tematy drogowe, szczególnie, że droga S69 to była przez trzech 
prezydentów państw podpisana deklaracja, że ma być realizowana. Okazuje się, że nawet deklaracja 
trzech prezydentów państw to jest za mało, po to, żeby ją zrealizować. Cóż mogę Panu odpowiedzieć?  
Nie trzeba zespołu żadnego powoływać, bo to jest na najwyższych szczeblach – już poszły interwencje 
wszystkie – i my tej sprawy pilnujemy. Nie wiem na ile będzie efektywne to nasze działanie, ale na pewno 
nie siedzimy spokojnie. I wszystkie materiały, pisma, protesty bardzo silne – jak powiedziałem –  
i do Premiera, i do Generalnej Dyrekcji, i do Prezydenta, i do wszystkich innych, również do Posłów, 
Senatorów również występowaliśmy, tak że uruchomiliśmy wszystkie siły jakie są w tym kraju, żeby  
te dwie drogi, tak kluczowe dla naszego miasta, żeby zostały zrealizowane. Tak że tutaj nie mamy żadnych 
różnić w poglądach. Tutaj to jest absolutnie jasne i pilnujemy tej sprawy.  

Jeśli chodzi o skomunikowanie dzielnic miasta, to oczywiście ja tu bardzo skrótowo tylko odpowiem. 
Większość tych spraw, które Pan powiedział są na pewno słuszne. Kwestia tylko priorytetów w wykonaniu 
po prostu. Dzisiaj jesteśmy świadomi, że priorytetami są te drogi, które możemy ująć i mogliśmy ująć jako 
drogi wojewódzkie, jako że tylko te są (...) w tym aktualnym rozdaniu środków unijnych; środki  
te są dostępne i to są priorytety. Nie możemy tego (…) zlekceważyć, bo to są ostatnie jak powiedziałem 

                                                           
2 Uczestniczył w spotkaniu z rodzicami żołnierzy, odznaczonymi na sesji RM srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności 

Kraju”. 
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pieniądze unijne i dlatego to jest priorytetem; na pewno te sprawy, o których Pan mówił, szczególnie,  
że większość tych spraw jest ujęta w planach zagospodarowania czy studium i będą na pewno 
realizowane. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że to nie jest tylko tak, że w dzielnicy Hałcnów  
są pewne zatory drogowe, bo jak jest godzina 14.00, 15.00, to tu w centrum miasta spod Ratusza też 
wyjechać nie można. Tak że to nie jest jeden tylko element, jedna dzielnica, która powiedzmy ma jakieś 
problemy. Ja myślę, że Hałcnów mimo wszystko, na dzisiaj nie jest jeszcze w najgorszej sytuacji, co nie 
znaczy, że trzeba będzie na pewno realizować z czasem poszczególne te elementy, o których Pan tutaj 
dzisiaj mówił. To byłaby jedna sprawa.  

Pan Radny Matyja – boisko, szkoła 37.  

W tym roku chcemy zrealizować 4 boiska a nie 3 (...). W dalszej kolejności szkoła 37 również jest wzięta 
pod uwagę. Jeszcze raz chciałem powtórzyć tylko i przypomnieć, że to nie ja ustalałem priorytety, które 
boiska budować, tylko dwukrotnie były powołane komisje (...) z Radnych, które ustaliły kolejność potrzeb, 
jeśli chodzi o budowę boisk – i tak ja realizuję te boiska. To nie jest tak, że ja powiedziałem, że ta szkoła 
ma mieć pierwsza, ta ma mieć druga boisko, tylko niezależny zespół był, który dwukrotnie (…) wizytował 
wszystkie boiska w całym mieście i zgodnie z tą listą, którą mi przedstawił ja realizuję po prostu – o czym 
Pan Przewodniczący Matyja przecież dobrze wie. I boisko szkoły 37 też jest w planie, o ile pamiętam, 
chyba właśnie na przyszły rok.  

Pan Radny Markowski – (…) ul. Architektów, Braterska. 

Sam Pan powiedział „to jest poważna sprawa”. Będziemy analizować i zobaczymy co z tą sprawą można 
zrobić.  

(…) Pan Radny Rodak – schrony.  

Dzisiaj mamy w naszym mieście 123 schrony w stanie… – ciężko powiedzieć (...); w stanie średnim  
są, nazwijmy, na pewno. Dlaczego nie informuje się mieszkańców? Bo nie przewiduje tego procedura żeby 
informować. Dopiero jak jest stan podwyższonej gotowości obronnej, wtedy się oznakowuje schrony  
i wtedy się dopiero (...) informuje mieszkańców. Nie ma normalnie, w stanie pokoju, kiedy nie ma żadnych 
zagrożeń, nie robi się tego, bo to jest tylko (…) podwyższanie jakichś emocji, które są chyba niepotrzebne 
czy jakiejś atmosfery zagrożenia, której w tej chwili chyba nie ma. Natomiast jak już powiedziałem,  
to są 123 schrony, w stanie średnim (…). Jakąś bardziej szczegółową odpowiedź to na piśmie Pan otrzyma 
również.  

Pani Radna Zarębska – wycinka drzew.  

(…) Nie można się zgodzić na pewno z takim stwierdzeniem, że (...) decyzje są wydawane pochopnie, 
bezzasadnie (...).  Na pewno z takim czymś się nie można zgodzić, bo po pierwsze część decyzji  
na wycinkę drzew wydaje nasz organ, ale również organy zastępcze wydają, nie Bielsko-Biała.  
To są Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Żywiec, tak że nie wszystkie decyzje – gdzieś ok. 50% (...)  
nie wydaje nasze miasto. I ciężko zarzucić i naszym, i tamtym ludziom – fachowcom – że to bezmyślnie  
i pochopnie wydawane są (...) decyzje. Również chcę powiedzieć, że z towarzystwem, o którym Pani 
mówiła, również spotykaliśmy się – z Klubem Gaja – i uzgadnialiśmy pewne sprawy.  To nie jest tak, 
że sobie robimy coś, nikogo nie pytamy, z nikim nie konsultujemy. Dam taki przykład – nie wiem, zdaje się 
tu jest w tym piśmie – sprawa takiego cisu na ul. Batorego, na przykład. To ja przeczytam króciutko może 
informację, żeby Państwo wiedzieli, bo to zarzuty są, ale nie zna się pełnej sprawy, pełnego zakresu 
sprawy, całości i się zarzuca. Wniosek z 23 grudnia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na ten 
wniosek zostało udzielone 14 stycznia zezwolenie na usunięcie cisa pospolitego przy ul. Batorego  
w Bielsku-Białej. Jednocześnie zobowiązano Spółdzielnię do nowych nasadzeń w celu kompensacji ubytku 
zieleni na tym terenie. Wskazany cis pospolity miał bardzo zniekształcony pokrój korony. W skutek 
podczesania, korona rozwinięta była dopiero na wysokości pierwszego i drugiego piętra budynku. Drzewo 
w znacznym stopniu ograniczało dopływ światła słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych. Mieszkańcy 
twierdzili, że niemal przez cały dzień konieczne było sztuczne oświetlenie mieszkań. Jednocześnie wyjaśnia 
się, że stosownie do rozporządzenia z dnia 9 października 2014 Ministra Środowiska, wskazany cis nie 
podlegał ochronie gatunkowej. Ochroną gatunkową objęte są bowiem rośliny dziko występujące  
w środowisku przyrodniczym. Cis nie wyrósł w środowisku naturalnym dla tego gatunku. Czyli jak widać 
były pełne podstawy, żeby go wyciąć, bo przecież chyba podstawową sprawą jest to, żeby mieszkańcom 
zapewnić warunki życia godne i bezpieczne, i dobre, a to chyba priorytet powinien być. To jest  
na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim wszystkie inne sprawy.  

Druga interpelacja w sprawie (...) mistrzostw europy.  

Chciałem powiedzieć, po pierwsze, że myśmy byli tylko kandydatami (...) jako organizator. To nie było, 
że decyzja była, że my to już organizujemy. I chcę powiedzieć, że (...) to nie jest tak jak Pani powiedziała  
i jak o tym prasa pisze – bo najlepiej (...) jak się nie ma pełnych danych, to najlepiej pisać co się chce  
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po prostu. Miałem podpisać deklarację, która wyglądała w ten sposób: „W imieniu władz Bielska-Białej, 
potencjalnego gospodarza, w pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń, deklaruję wolę ubiegania się  
o organizację tych mistrzostw, tzn. meczów oraz wszelkich imprez towarzyszących, wydarzeń związanych 
itd.”. I tu pisze dalej co ma być zrobione, że dokumenty aplikacyjne, plany, budżety, mapy, konieczne 
informacje itd. (...) – cała aktywność promocyjna ma być, kwestia transportu, mobilności, 
zakwaterowania, formalno-prawne, natomiast żadnej ani jednej danej finansowej. Na nasze zapytania,  
w Polskim Związku Piłki Nożnej, nie było odpowiedzi, bo takich danych do dzisiaj nie ma. I dlatego 
zarzucanie mi, że (...) lekceważę sobie sport, to jest troszeczkę takie nie na miejscu chyba – bo z jednej 
strony zarzuca się mi, że za dużo na sport wydaję, a z drugiej strony mi się mówi, że lekceważę sport.  
Ja na pewno nigdy nie podpiszę [tego typu] rzeczy – że bezwarunkowo bez żadnych ograniczeń podpisuję 
się pod czymś, czego nie mam, czego nikt nie umie zdeklarować – bo byłby zarzut z kolei, gdybym  
to podpisał i trzeba by kilka milionów na przykład wyłożyć; bo nie wiemy jak (…) się ułoży sprawa.  
U21 – to przypominam dla tych co się sportem interesują – to nie są Mistrzostwa Świata Seniorów.  
I zupełnie inne zainteresowanie, zupełnie inna skala, natomiast wymagania są bardzo podobne (...) – 
wszystko ma być na najwyższym poziomie począwszy od transportu, hoteli, całej logistyki. I nie mając 
żadnej – podkreślam słowo „żadnej” – danej na temat wielkości kosztów, ja takich zobowiązań, w imieniu 
miasta, na pewno nie podpisałem i nie podpiszę nigdy, bo to byłby brak odpowiedzialności i byłby na tej 
sali zarzut, gdybym to podpisał, gdyby trzeba było dopłacić, nie wiem 2, 3, 5 milionów (nie wiem ile  
(…) będą kosztowały te mistrzostwa, na pewno się nie zarobi na tych mistrzostwach), to byłby zarzut,  
że ja w sposób nieodpowiedzialny podpisuję takie deklaracje, w których nie ma ani jednej danej 
finansowej. Nasze próby wyjaśniania nie dały nic, bo do dzisiaj (...) tych danych nie ma. Jeszcze raz 
podkreślam, byliśmy tylko jednym z kandydatów, a nie, że już nam przydzielono te rozgrywki i nie wiem 
jak by się to skończyło gdybyśmy się na przykład zgłosili. To byłaby ta interpelacja. 

I Pan (...) Przewodniczący Drabek – strona internetowa.  

W zasadzie na stronie internetowej miasta wszystkie te dane – o których Pan Przewodniczący Drabek pisze 
– są, bo są i wydarzenia kulturalne, i sportowe, również konsultacje społeczne, również plany 
zagospodarowania. W zasadzie wszystko jest. Oczywiście nie wszystko na głównej stronie,  
bo są na zakładkach również. Gdyby chcieć zrobić na stronie głównej – można coś takiego zrobić, tylko  
że to jest ogromna praca. Przede wszystkim trzeba by zatrudnić chyba co najmniej 2 ludzi i nie wiem,  
czy jesteśmy w stanie, bo jest przecież ok. 500 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji  
i to wszystko gdybyśmy mieli na bieżąco pisać – nie wiem czy jest to w ogóle możliwe i czy jest sens. 
Oczywiście przeanalizujemy jeszcze raz i damy odpowiedź na to.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Wobec tego punkt: Interpelacje i wnioski Radnych został wyczerpany.”  
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Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 5. „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości”.  

Czy Pan Poseł chce zabrać głos? 

Bardzo proszę Pan Poseł Stanisław Pięta.” 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. 

Miałem przyjemność być gościem Państwa – na poprzedniej sesji – Wysokiej Rady. Poruszyłem kwestię 
kontaktów Bielska-Białej z Berdiańskiem, naszym miastem partnerskim.  

Otóż, proszę Państwa, nawiązałem znajomość z działaczami Polskiego Kulturalno-Oświatowego 
Towarzystwa w Berdiańsku. Działacze tego Towarzystwa napisali kilka listów, w których opisują sytuację 
Polaków w Berdiańsku i zwracają się o pomoc. Chodzi proszę Państwa o opatrunki i o leki, leki 
szczególnego rodzaju, które ratują życie po zranieniach, po postrzałach.  

Otóż, proszę Państwa, nawiązałem też kontakt z lekarzem wojskowym, tutaj u nas w Bielsku-Białej, Panem 
P_____ S________, który twierdzi proszę Państwa, że 60% zejść śmiertelnych po zranieniach,  
to są sytuacje, w których ranny wykrwawia się; nie są to zejścia śmiertelne po uszkodzeniach istotnych 
narządów ciała.  

Więc, Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że zawiązał się w Bielsku-Białej taki Społeczny Komitet 
Pomocy dla Berdiańska. Jest to inicjatywa ponadpartyjna, ponadpolityczna. Właśnie na ten temat 
rozmawiałem z Panem Senatorem Muchackim, miałem też okazję Panu Prezydentowi wcześniej przekazać 
jedno pismo w tej sprawie. (…) Tam proszę Państwa obok tego Towarzystwa też funkcjonuje dość prężnie 
polska parafia katolicka.  

Proszę Państwa, w sytuacji, w której mieszkańcy Berdiańska są zagrożeni atakami terrorystycznymi  
– bo tam doszło do kilku tego rodzaju już incydentów – zagrożeni są ofensywą rosyjską, wydaje się,  
że w tych okolicznościach bardzo na miejscu byłaby pomoc udzielona przez nasze miasto. Ja oczywiście 
będę, we współpracy tutaj z Caritasem – bo wczoraj też miałem okazję rozmawiać z ks. Kasprowskim  
z Caritasu – będę starał się zorganizować akcję pomocy społecznej, ale wydaje się, że bardzo stosowna 
byłaby pomoc samego miasta, samorządu Bielska-Białej. Wiem, że na Ukrainę jeździł już Pan Radny 
Szczepan [Wojtasik], był również na Ukrainie, i to w Berdiańsku, Pan Radny Ryszka, są nawiązane kontakty, 
które mogą być przydatne przy tego rodzaju akcji pomocy. To pierwsza kwestia, o której chciałbym dzisiaj 
powiedzieć.  

Druga i ostatnia.  

Proszę Państwa, 1 marca o godz. 17.00, na Placu Opatrzności Bożej, po odmówieniu modlitwy,  
po odczytaniu apelu poległych, ruszy kolejny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tradycyjnie przejdziemy 
ulicami Bielska-Białej, zatrzymamy się pod budynkiem byłej katowni UB przy ul. Ks. Stojałowskiego;  
tam zostaną zapalone znicze i [złożone] kwiaty. Podobnie, proszę Państwa, pod tablicą zwieszoną  
na budynku siedziby UB w Bielsku przy ul. Krasińskiego. Następnie ksiądz prałat Ryszka w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy dworcu, o godz. 18.30 odprawi mszę świętą w intencji poległych, 
pomordowanych i zmarłych żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Serdecznie 
zapraszam. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Pośle. 

Czy Pan Prezydent chciał zabrać głos? 

Nie.  

W takim razie kontynuujemy realizację porządku obrad.” 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej na 2015 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, Druk Nr 43, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej”. Plan ten został Radnym przedstawiony. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że plan pracy Komisji Rewizyjnej został zaakceptowany przez Radę jednogłośnie.” 

 
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: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok”. Druk Nr 54 wraz z korektą. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała w sprawie zmian budżetu łącznie z korektą. Korekta jest związana ze zmianą budżetu przez Pana 
Prezydenta, wynikającą z decyzji Wojewody, już po oddaniu uchwały budżetowej, która koryguje dochody 
i wydatki. Wobec tego zmiana dotyczy przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.  

Jeżeli chodzi o samą uchwałę, tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu miasta darowiznę  
z Fundacji ING, dzieciom na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy. Wprowadzić do budżetu środki 
– w zasadzie dochody – wydatki niewykorzystane w ubiegłym roku na zadanie (…) pn. „Aktywne 
przestrzenie. Rewitalizacja terenów miejskich”. Wprowadzić do budżetu również niewykorzystane środki  
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z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które są celowe na ten cel i przeznaczyć 
(…) je na realizację gminnego programu przeciwdziałania i profilaktyki problemów alkoholowych i jak 
również na gminny program przeciwdziałania narkomanii.  

Jeżeli chodzi o zwiększenia. Dotyczy [to] również zwiększenia wydatków na łączną kwotę 5 541 389,81 zł.  
Są to środki, które proponuje się wprowadzić na dwa zadania inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy 
Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej” – 3 085 000,00 i na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Pikowej” – 370 tys. 
zwiększyć środki.  

Przeznaczyć środki na: 
▪ wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli,  
▪ dla Biura Rozwoju Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,  
▪ dla Straży Granicznej – Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej – w związku  

z uruchomieniem tej placówki na trenie miasta,  
▪ jak również niewykorzystane środki w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  

w ubiegłym roku – wprowadzić te środki na (…) rok bieżący 
▪ i niewykorzystane środki na zadanie inwestycyjne „Budowa stadionu miejskiego”, które należy 

przywrócić w bieżącym rok. 

Te środki proponuje się przeznaczyć na te wydatki – wolne środki – jak również niewykorzystane środki, 
które są w dziale „Kultura fizyczna” – 100 tys. zł – które były pierwotnie planowane na organizację 
Pucharu Świata Seniorów w Judo.  

(…) W związku z tym, że zmiany dotyczą projektów unijnych – chodzi tutaj o „Aktywne przestrzenie” – 
korekcie ulega Załącznik Nr 5 do tej uchwały, gdzie mamy wydatki na te programy i zadania w nim ujęte, 
jak również związana jest tutaj zmiana ZGM-u, w związku ze zmianą realizacji zadania, które dotychczas 
planowane było, że będzie realizował ZGM, a obecnie MZD. Chodzi tutaj o budowę chodnika (…) przy  
ul. Kasztanowej. 

Dziękuję.”  

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

„Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. 

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradował Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] 
Bezpieczeństwa i Samorządności, [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska, jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – 
opinie Komisji są pozytywne. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Nie widzę, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 54 wraz z korektą? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?. 

Informuję, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.” 

 
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 porządku obrad, Druk 55, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok”. 

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

„Proszę Państwa, 

ta uchwała dotyczy tylko przeniesienia – jedna pozycja jest w tej uchwale zawarta – dotyczy przeniesienia 
kwoty 75 tys. zł z ZGM-u do MZD. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Obradowały nad tym projektem dwie Komisje – Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 55? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 

Informuję, że Rada podjęła tę uchwałę 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 porządku obrad, Druk 56, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej”. 

I ponownie Pani Skarbnik – jest to naturalna kolejność poprzednich uchwał.” 

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

„Tak proszę Państwa. W tej uchwale oprócz zmiany Załącznika Nr 1, gdzie się zmienia ogólna kwota 
dochodów i wydatków, są jeszcze zmiany w Załączniku Nr 2. One dotyczą zmian, które były w uchwale 
zmieniającej budżet, czyli zadanie „Przedsięwzięcia wieloletnie” muszą również ulec zmianie w Wieloletniej 
prognozie finansowej. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Obradowały również dwie Komisje – Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego. Opinie Komisji (…) [są] pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 56? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.” 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania rocznego 
sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2014 roku  
do 31.12.2014 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk 41: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  
za okres 2014 roku. Druk Nr 41. 

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

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

„Proszę o podjęcie uchwały w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego w Teatrze Polskim, 
wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

Wyłoniona została Kancelaria Biegłego Rewidenta Pani Krystyny Buzikiewicz, w wyniku zapytania 
ofertowego.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że obradowały nad projektem tej uchwały dwie Komisje: Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisja Edukacji i Kultury. Opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 41? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.” 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli. 
Druk Nr 57 – wersja II. 

Wersja II uwzględnia (…) autopoprawkę Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności w zakresie 
harmonogramu. Również jest to jakby konsekwencja terminów, które biegną w związku z uchwałą 
aktualną o wyborach do Rad Osiedli. 

Nad projektem obradowała oczywiście Komisja branżowa – Bezpieczeństwa i Samorządności – opinia jest 
pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 57 – wersja II?  
Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała w Druku Nr 57 – wersja II została podjęła jednogłośnie.” 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej 
Komisji (…) ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej. Druk Nr 58 – wersja II. 

Wersja ta uwzględnia autopoprawkę Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności w zakresie poprawnej 
numeracji jednostek redakcyjnych w Załączniku do projektu uchwały, czyli taka korekta piśmiennicza. 
Również ta uchwała, która była opiniowana w ramach Komisji i tam powstało takie ustalenie, że skład tej 
Komisji zostanie ustalony w uzgodnieniach międzyklubowych; takie uzgodnienie się odbyło.  

Pozwólcie Państwo, że odczytam uzgodniony skład Miejskiej Komisji wyborczej ds. wyborów rad osiedli  
w Bielsku-Białej:  
▪ Przewodniczący – Jarosław Klimaszewski,  
▪ Zastępca Przewodniczącego – Szczepan Wojtasik, 
▪ Sekretarz – Marcin Lisiński,  
▪ Członek – Bogna Bleidowicz, Dariusz Michasiów, Grażyna Nalepa, Monika Połatyńska, Maurycy Rodak. 

Jeżeli nie widzę głosów w sprawie, to przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została uchwalona.” 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13 porządku obrad, Druk 48: „Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie podziału miasta Bielska-Białej  
na obwody głosowania”. 

Jest tam projekt wraz z autopoprawką Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, która polega na tym,  
że w punkcie 1 ppkt 4 obwieszczenia, będzie wpisana nazwa publikatora, czyli: Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego rocznik 2015, poz. 572. 

Proszę o przedstawienie projektu uchwały. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych, przedkładamy pod obrady uchwałę w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. 

Prosimy o uwzględnienie autopoprawki, o której Pan Przewodniczący wspomniał. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Obradowała nad tym Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – opinia jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 48? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęła jednogłośnie.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 53, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi”. 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Sobczak. Proszę o przedstawienie treści.”  
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Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Przedstawiamy projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, z dnia  
28 listopada 2014 roku, zachodzi konieczność dokonania zmiany w zapisach obowiązującej obecnie 
uchwały w sprawie (…) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nowelizacji ustawodawca 
określił maksymalną wysokość stawek opłaty, które w przypadku metody „od gospodarstwa domowego” 
nie mogą wynosić więcej niż 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu, rozporządzalnego na 1 osobę, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia, przy czym do dnia 
ogłoszenia wskaźnika za rok 2014 obowiązuje wskaźnik za rok 2013, który wynosi 1 299,07 zł. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła w dniu 25 marca 2014 roku uchwałę w sprawie opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą właściciele nieruchomości na terenie Bielska-
Białej obliczają opłatę za gospodarowanie odpadami w oparciu o metodę „od gospodarstwa domowego”.  

We wskazanej uchwale określono wysokość stawek opłaty, różnicując je ze względu na rodzaj 
nieruchomości (czy jest to zamieszkała nieruchomość, czy niezamieszkała), ze względu na wielkość 
gospodarstwa domowego (tzn. liczbę osób zamieszkujących to gospodarstwo domowe) oraz sposób 
gromadzenia odpadów (tj. selektywny bądź nieselektywny).  

Ustalenie stawek opłaty w taki sposób powoduje, że stawki przewidziane w nowelizacji ustawy,  
w przypadku gospodarstw domowych, np. 1-osobowych, w naszym mieście (…) [są] znacznie niższe  
niż maksymalne stawki określone w nowelizacji, natomiast stawki opłaty przewidziane w przypadku 
większych gospodarstw domowych, przekraczają maksymalną stawkę, którą ustalił ustawodawca.  
W związku z tym zachodzi konieczność obniżenia dotychczas obowiązujących stawek opłaty.  

Dla gospodarstwa 6-osobowego – ale tylko w przypadku gospodarstwa, gdzie prowadzona jest również 
działalność gospodarcza – tutaj następuje obniżenie stawki z 84,00 zł na 71,00 zł w przypadku selektywnej 
zbiórki, natomiast dwukrotność tej opłaty w przypadku nieselektywnej zbiórki. 

I również dla dla gospodarstwa 7-osobowego – zarówno tylko zamieszkałego, jak i tzw. mieszanego, czyli 
tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – tutaj również następuje obniżenie stawki, 
odpowiednio z 77,00 zł na 71,00 i z z 98,00 na 72,00. 

W nowelizacji ustawy zawarto również zapis, że stawki opłaty, w przypadku nieselektywnego gromadzenia 
odpadów, stanowią dwukrotność stawki za selektywne gromadzenie odpadów, w związku z czym 
odpowiednio również te stawki ulegają zmianie: z 154,00 na 142,00 zł, z 168,00 zł na 142,00,  
i z 196,00 na 144,00 zł w przypadku 7-osobowego gospodarstwa domowego na nieruchomości mieszanej. 

I na koniec. Mając na uwadze fakt, że ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego  
na wprowadzenie zmian w przepisach prawa miejscowego w zakresie opłaty, aby zapewnić ciągłość 
wskazanych przepisów w obrocie prawnym, konieczne jest podjęcie wskazanej uchwały z mocą 
obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku, to jest od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, istnieje 
możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją ku temu na przeszkodzie. 

Natomiast taka przesłanka (…) ma tutaj miejsce, ponieważ zmieniane stawki ulegną obniżeniu, zatem 
będzie to korzystne dla mieszkańców, w przypadku których stawki opłaty zmienią się. 

Proszę o podjęcie uchwały. 

Dziękuję. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Przypomnę, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
[Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję serdecznie.  

Ja mam tylko jedno pytanie.  

Czy w związku ze zmianą tej uchwały, która obowiązywała dotychczas, mieszkańcy będą zobowiązani 
składać nowe deklaracje? Czy z automatu ta stawka zostanie zmieniona dla tych gospodarstw  
7-osobowych, czy będzie to (…) wiązało się z koniecznością składania nowych deklaracji? 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo proszę Pani Dyrektor.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Wskazana nowelizacja ustawy przyniosła również długo oczekiwane rozwiązanie, polegające na tym,  
że w przypadku zmiany stawki opłaty, mieszkańcy nie będą już zobowiązani do składania deklaracji. Tutaj 
będzie funkcjonowało rozwiązanie polegające na tym, że to organ podatkowy, czyli Urząd Miejski, będzie 
wysyłał zawiadomienia o zmianie stawki opłaty do tych osób, których zmiana będzie dotyczyła. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę innych głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 53? Proszę o naciśnięcie przycisku 
i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Bielsko-Biała do współpracy 
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami  
i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

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

„Przechodzimy do punktu 15 – Druk nr 46, III wersja, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na przystąpienie miasta Bielsko-Biała do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Bielsko-
Biała a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego”.  

Bardzo proszę, kto przedstawi treść tej uchwały?  

Bardzo proszę Pani Dyrektor...” 

 
Naczelnik Biura Funduszy Europejskich Pani Izabela Kania 
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Naczelnik.” 

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

„Pani Naczelnik – a to też odpowiednia funkcja dla Pani.  

Bardzo proszę.” 

 
Naczelnik Biura Funduszy Europejskich Pani Izabela Kania 
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Dziękuję.  

Projekt uchwały dotyczy porozumienia, które miasto Bielsko-Biała musi zawrzeć z 40 jednostkami 
samorządu terytorialnego z obszaru Subregionu Południowego w ramach tzw. Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych. Miasto Bielsko-Biała jest liderem Subregionu Południowego i koordynuje wszystkie prace 
nad przygotowaniem i przyszłą realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  

Komisja Europejska zatwierdzając 18 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Województw 
Śląskiego zdecydowała, że lider musi pełnić funkcję tzw. instytucji pośredniczącej, czyli musi brać udział 
we wdrażaniu tychże Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, które są nowym instrumentem, w okresie 
programowania 2014-2020, skierowanym terytorialnie.  

Na mocy tego porozumienia miasto będzie reprezentować gminy i powiaty Subregionu Południowego 
przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucją zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego, zarówno w zakresie przygotowania, jak i realizacji tych 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. (...) W dotychczasowej praktyce współpraca odbywała się  
na mocy art. 10 (...) ustawy o samorządzie gminnym, natomiast w tym momencie wymagane jest 
zawarcie porozumienia na mocy art. 74, gdzie ta forma zostanie bardziej sformalizowana  
i zinstytucjonalizowana.  

Bardzo proszę o przyjęcie.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo dziękujemy Pani doktor za obszerne wyjaśnienie.  

Dodam, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej, jak również należy dodać, że jest to bardzo ważny dokument otwierający możliwość 
pozyskiwania środków unijnych dla całego Subregionu.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania, w nieodpłatne użytkowanie, mienia stanowiącego 
własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi 
Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej   

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

„Przechodzimy do punktu nr 16 – Druk 50, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania, w nieodpłatne 
użytkowanie, mienia stanowiącego własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnemu 
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej”.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,  

jest to już kolejna tego typu uchwała, gdzie sprzęt, który tutaj wymieniony jest w załączniku do uchwały, 
a został zakupiony w ubiegłym roku w toku modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii, zostanie 
przekazany w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych szpitala.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Opinia jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 17 – Druk 51, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących  
na terenie miasta Bielska-Białej”.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik ponownie.” 

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

„Szanowni Państwo,  

ta zmiana jest czysto techniczna w związku z tym, że apteka, która jest zlokalizowana przy  
ul. Traugutta 12, zmieniła nazwę. W związku z tym wymagana jest korekta w uchwale.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Sprawa jest oczywista.  

Komisja branżowa Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu również wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie. 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 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 18 – Druk 39: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej”. Druk Nr 39.  

Bardzo proszę Pani Dyrektor, bo nie naczelnik – prawda?” 

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

„Szanowni Państwo,  

bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej.  
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Do Statutu wprowadza się następujące zmiany. W Załączniku nr 1 do uchwały, w § 4 ust. 2 dodaje się  
pkt „j” w brzmieniu: „Realizacja zadań przypisanych gminie i powiatowi w ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących finansowania pobytu dzieci pozbawionych  
opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej i dochodzenie zwrotu poniesionej 
opłaty”.  

Wprowadzenie nowego zadania do Statutu Ośrodka, spowodowane jest zmianą ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, która została wprowadzona ustawą o zmianie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, że w przypadku 
dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, opłatę za jego 
pobyt ponosi powiat, właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.  

Powyższe zmiany stworzyły jeszcze konieczność realizacji nowego zadania, realizowanego przez Ośrodek, 
który został również wprowadzony powyższą ustawą, tj. dochodzenie od rodziców biologicznych tych dzieci 
zwrotu poniesionej opłaty.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Dodam, że nad projektem uchwały (...) obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Opinia 
jest pozytywna, jak również w załączeniu mamy oświadczenie Pani Dyrektor: „Oświadczam, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie podlega 
konsultacji z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.  

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

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 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Bielsko-Biała  

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

„Przechodzimy do punktu nr 19 – Druk Nr 40, tj. uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy 
Bielsko-Biała.  

W międzyczasie, w toku weryfikowania dokumentów, znaleziono jeden błąd. Jest prośba, aby (...)  
tę uchwałę głosować wraz z tą poprawką. O co chodzi? Już przedstawiam. (…) [Po] podstawie prawnej jest 
napisane: „Rada Gminy Bielska-Białej”, a powinno być: „Rada Miejska” i tę zmianę pozwalam sobie 
wprowadzić. Nie wiem kto – osobie, która to wykryła składam podziękowania.  

Dodam, że nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa  
– i opinia jest pozytywna.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Grzywacz przedstawi treść.”  
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997r. z późn. zm. – Prawo o ruchu drogowym, pojazd (...) 
pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, 
może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję na koszt właściciela pojazdu. Pojazd usunięty 
w ww. trybie, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę, w terminie 6 miesięcy od dnia 
usunięcia uznaje się za porzucony, z zamiarem wyzbycia się tego pojazdu i pojazd ten przechodzi  
na własność gminy. Dotyczy to również pojazdu, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu 
nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru. Aktualnie od ponad 6 miesięcy na wyznaczonym 
parkingu znajdują się te 2 samochody: Opel Kadett i Trabant. Po upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia 
tych pojazdów z pasa drogowego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia 
pojazdu na własność gminy. Ustalono właścicieli, wezwano ich do odebrania ww. pojazdów. Pojazdy  
te do chwili obecnej nie zostały odebrane i nadal znajdują się na parkingu. W związku z powyższym, 
zgodnie z (...) tą ustawą, został przedstawiony projekt uchwały o przejęciu pojazdu na własność gminy  
i bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały.”   

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

O przepraszam bardzo, już widzę.  

Bardzo proszę – Pan Radny Szafarczyk.” 

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

„Króciutkie pytanie. Czy w tytule uchwały nie powinna być użyta liczba mnoga: „przejęcia pojazdów”?   

Dziękuję.” 

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

„Na pewno Pan Naczelnik odpowie. Nie wiem, czy to jest uchwała generalna, czy dotycząca dwóch 
samochodów. Tak, no to....”  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dotyczy tych dwóch pojazdów.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Czyli w takim razie wprowadza Pana autopoprawkę w tytule: „W sprawie przejęcia pojazdów na własność 
gminy”. Sprawa jest oczywista.  

Bardzo Panu Radnemu dziękuję za zwrócenie uwagi.  

Zatem możemy już spokojnie przystąpić do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 

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

„Przechodzimy do punktu nr 20 – Druk Nr 45, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej  
na 2015 r.”. Druk Nr 45.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Adam Grzywacz 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Szanowni Państwo, z kolei uchwała o programie ochrony nad zwierzętami.  

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W związku z art. 11 o ochronie 
zwierząt Rada Miasta została zobligowana corocznie, do 31 marca, do określenia w drodze uchwały, 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.  

Przedmiotowy program ma obejmować zadania związane z: zapewnieniem bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku, opieki nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie i poddawanie ich zabiegom 
sterylizacji i kastracji, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 
wychodzących do adopcji ze schroniska, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
edukacja mieszkańców miasta Bielska-Białej w zakresie opieki nad zwierzętami, zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, znakowanie mikrochipem 
psów wychodzących ze schroniska oraz kotek wolno żyjących po zabiegu sterylizacji.  

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności do psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

W celu ograniczenia wyżej wymienionych działań został przygotowany program opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej na 2015 r., co stanowi Załącznik 
do niniejszej uchwały.  

W programie został określony sposób realizacji zadań wynikających właśnie z art. 11a ust. 2 ustawy  
o ochronie zwierząt. Program ten został zaopiniowany także przez: Powiatowego (...) Lekarza Weterynarii, 
organizacje społeczne, których celem statutowym jest działanie na (...) rzecz ochrony zwierząt oraz 
wszystkie obwody łowieckie działające na terenie miasta Bielska-Białej. Zawiera wskazania wysokości 
środków przeznaczonych na jego realizację i sposób wydatkowania tych środków.  
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Program ten jest już z kolei trzecim programem od tego momentu, kiedy obligatoryjnie ma być 
podejmowany ten problem przez radę gminy. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę między programem tym, 
który był na 2014 a na 2015 to praktycznie nie ma żadnych różnic (…) za wyjątkiem drobnych poprawek 
stylistycznych.  

Bardzo proszę o podjęcie uchwały.” 

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

„Bardzo dziękuję. Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
Opinia jest pozytywna.  

Nie wiedzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 20a  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Merilana” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 20a wprowadzonego dzisiaj do porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów Przemysłu Wełnianego 
„Merilana” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”.  

Bardzo proszę o przekazanie – Pani...”  

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

„Szanowni Państwo,  

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Bielsko-Biała akcji  
w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Merilana”.  

Gmina Bielsko-Biała posiada 461 akcji w kapitale zakładowym tej spółki, co stanowi 1,37% udziału  
w kapitale. Spółka od lat, można powiedzieć, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym bardziej nie 
realizuje żadnych zadań gminy. Przez ostatnie lata osiągała straty, które wynoszą łącznie na koniec  
2013 r. ponad 19 mln zł, a wartość majątku, według wartości księgowej, to jest niecałe 2 mln zł.  
Tak że to są przesłanki ku temu, by (...) zbyć te akcje.  

Ofertę nabycia akcji złożył gminie akcjonariusz większościowy spółki „Merilana” – spółka Contra. (...) 
Spółka Contra zaproponowała nabycie akcji po cenie 50 gr. za akcję. Spowodowane to jest oczywiście 
zadłużeniem spółki. Wartość nominalna 1 akcji, tj. 10 zł.  

To tyle, jeśli chodzi o uzasadnienie.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinia jest 
pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 60? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 1281 udziałów w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy  
ul. Grażyńskiego 108 w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego i prawie własności budynków Przedsiębiorstwa Komunalnego  
„Therma” Sp. z o.o. na rzecz gminy Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu 21 – Druk Nr 42, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
1281 udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Bielsku-Białej w zamian za przeniesienie tytułem wynagrodzenia 63/100 udziałów w prawie użytkowania 
wieczystego i prawie własności budynków Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. na rzecz 
gminy”.  

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Granuszewska.” 

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

„Proszę Państwa,  

jest to propozycja uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 1281 udziałów 
nieruchomości (...), która jest współwłasnością gminy i spółki „Therma”.  

„Therma” chciałaby się wyzbyć tych nieruchomości, bo to nie jest podstawowa działalność (...) tego 
przedsiębiorstwa, w związku z tym jest propozycja przejęcia przez gminę udziału; i w tym momencie 
gmina będzie w całości właścicielem nieruchomości, które są przedmiotem.” 

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

„Dziękuję bardzo.  

Dodam, że dwie Komisje opiniowały ten projekt, tj. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska, jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Obydwie opinie  
są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 42? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr __ – 
pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego _ w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu nr 22 porządku obrad – Druk Nr 44, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr __ – pomieszczeń użytkowych w budynku przy  
ul. gen. Grota Roweckiego _ w drodze przetargu”.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”  

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

„Proszę Państwa,  

o nabycie tego lokalu zwrócili się właściciele (...) lokalu sąsiedniego. Jest to lokal w tej chwili, który 
stanowi pustostan, nie może być lokalem mieszkalnym, w związku z tym zmieniło się też jego 
przeznaczenie i takie postępowanie zostało przeprowadzone. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń  
o powierzchni 48 m2 i może być zbyty w drodze przetargu.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Branżowa Komisja, czyli Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, wydała opinię pozytywną do tego projektu.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1067/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr _ 
w budynku przy ulicy Cieszyńskiej __ w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu nr 23 porządku obrad – Druk Nr 47, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XLIV/1067/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr _ w budynku przy ulicy Cieszyńskiej __ w drodze przetargu”.  

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

„Proszę Państwa,  

uchwała została podjęta w sierpniu 2014 r. w związku z zamiarem sprzedaży wszystkich lokali w budynku 
przy ul. Cieszyńskiej __ – taki był zamysł. W związku z tym, że nie wszyscy zainteresowani złożyli wnioski 
już potem o nabycie (...) tych lokali, w związku z tym sprzedaż lokalu w drodze przetargu – pustostanu – 
jest obecnie bezzasadna. Lokal ten zostanie zasiedlony, stąd propozycja uchylenia uchwały.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – wydała opinię 
pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, 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 25 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2014 r. Pani G_____ S_______  
na działalność Dyrektora Przedszkola nr 14 w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu nr 25 – Druk Nr 49, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia  
9 grudnia 2014 r. Pani G_____ S________ na działalność Dyrektora Przedszkola nr 14 w Bielsku-Białej”. 

Proponowana kolejność wystąpień:  
▪ najpierw Pani Przewodnicząca Komisji,  
▪ jeżeli jest Pani Skarżąca – Pani Grażyna S_______ – ma prawo zabrania głosu i proszę  

ją o przygotowanie się do wystąpienia  
▪ i następnie przejdziemy do głosowania.  

Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Katarzyna Balicka.” 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 28 stycznia bieżącego roku rozpatrywała skargę z dnia  
9 grudnia 2014 r. Pani G_____ S________ na działalność Dyrektora Przedszkola nr 14 w Bielsku-Białej, 
przekazaną Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do rozpoznania 
według właściwości.  

Komisja ustaliła, iż zarzuty zawarte w skardze dotyczą wypisania z Przedszkola nr 14 syna Skarżącej  
na żądanie jego ojca, a także braku odpowiedzi na pismo Skarżącej, skierowane w tym przedmiocie przez 
nią do Dyrektora Przedszkola nr 14.  

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku gdy władza 
rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej 
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wykonywania, przy czym o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku takiego 
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.  

Komisja przyjęła, iż wypisanie dziecka z Przedszkola nie stanowiło istotnej sprawy dziecka, co do której 
rodzice ci winni rozstrzygać wspólnie. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w pełnym zakresie 
w niniejszej sprawie, a zatem Dyrektor Przedszkola nr 14 mógł dokonać wypisania syna Skarżącej  
na wyłączny wniosek jego ojca.  

Komisja ustaliła również, po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną, że za bezpodstawny należy 
uznać zarzut dotyczący braku odpowiedzi na pismo skierowane przez Skarżącą do Dyrektora Przedszkola 
nr 14 w Bielsku-Białej. Komisja zapoznała się z dokumentami potwierdzającymi, że w odpowiednim  
terminie, przewidzianym przez przepisy obowiązujące, Dyrektor Przedszkola nr 14 udzielił odpowiedzi  
na pismo Skarżącej.  

Wobec powyższego, w ocenie Komisji, wskazany przez Skarżącą zarzut niezgodnego z prawem wypisania  
z Przedszkola (...) małoletniego syna Skarżącej, jak również zarzut nie udzielenia odpowiedzi na pismo 
skierowane przez Skarżącą do Dyrektora Przedszkola nr 14 nie znajduje potwierdzenia w świetle 
poczynionych ustaleń i uzyskanych wyjaśnień. Komisja stwierdziła, że Dyrektor Przedszkola nr 14 działał  
w niniejszej sprawie w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty Komisja w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej 
uznanie skargi z dnia 9 grudnia 2014 r. za bezzasadną. 

Bardzo dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca.  

Z informacji, które posiadam osoby Skarżącej nie ma sali – bo ma prawo do zabrania głosu – widocznie nie 
ma jej.  

W takim razie, jeżeli nie ma głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 49? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 26 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu: Sprawy różne.  

Na początku pozwolę sobie udzielić głosu. Chciałbym poinformować przede wszystkim Radnych,  
że nastąpiła zmiana w zakresie struktury Klubów. Klub Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta powiększył się 
o jedną osobę – Pana Radnego Marcina Lisińskiego.  

Bardzo proszę, czy ktoś chciał zabrać głos w jakiejś sprawie?  

Pani Grażyna Nalepa.  

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni.  

W zeszłym tygodniu, w niedzielę, nawiedziły nas dość obfite opady śniegu; myśmy już odwykli od tych 
opadów śniegu. Przez pierwsze dni może służby porządkowe(…) [opanowały] jakoś ten (...) pierwszy atak 
zimy. Ponieważ opady nie pojawiły się ponownie myślałam, że zasypane chodniki i boczne drogi będą  
w dalszej kolejności jakoś uprzątnięte. Niestety do dzisiejszego dnia, mimo że dni są bardzo słoneczne  
i ciepłe, następuje topienie śniegu i niskie temperatury do minus nawet 8° – w ostatnich dniach w nocy –  
powodują, że w (...) wielu miejscach chodniki są bardzo śliskie, nieposypane, a zwłaszcza przy 
przystankach autobusowych. Sam obszar przystanków autobusowych jest odśnieżony, natomiast już 
okolice tuż przy przystanku są nieodśnieżone, nieposypane nawet śniegiem. Apeluję żeby przynajmniej  
w tych miejscach, gdzie jest zaniedbane to, żeby jakoś posypać śniegiem czy jakimś materiałem 
uszorstniającym.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Bardzo proszę – Pan (...) Przewodniczący Maurycy Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dziękuję.  

Chciałbym zwrócić uwagę Szanownych Państwa Radnych, a także poprosić Pana Prezydenta  
o ustosunkowanie się do pewnej kwestii. Mianowicie chodzi mi o deklarację, którą niedawno podpisało  
29 prezydentów polskich miast. Jest to deklaracja poparcia dla jednego z kandydatów w trwającej 
kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej deklaracji jest zawarte takie 
sformułowanie: „Apelujemy do wszystkich, dla których zgoda narodowa jest wartością najwyższą, aby  
w nadchodzących wyborach wznieśli się ponad partyjne podziały i opowiedzieli się za kontynuacją misji 
Pana Bronisława Komorowskiego jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Pod tą deklaracją  
Pan Prezydent podpisał się nie jako osoba prywatna, jako Pan Jacek Krywult, tylko podpisał się Pan 
Prezydent jako przedstawiciel urzędu z wykorzystaniem herbu naszego miasta. Według mnie, Panie 
Prezydencie, z całym szacunkiem dla Pana, jest to nadużycie w stosunku do mieszkańców, żeby  
w kampanii wyborczej jednego z kandydatów wykorzystywać autorytet urzędu, a także symbole naszego 
miasta. Będę wdzięczny za ustosunkowanie się.  

Dziękuję.”     

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Wobec tego bardzo proszę Panie Prezydencie na te sprawy odpowiedzieć.” 

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

„Panie Radny, po pierwsze nigdzie nie został użyty symbol miasta Bielska-Białej – ja przynajmniej  
nigdzie go nie użyłem, więc nie wiem skąd Pan taką wiedzę ma, że użyto gdzieś jakiegoś symbolu Bielska-
Białej (...).  
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Po drugie, ja jestem prezydentem i ja (...) nie jestem ubezwłasnowolniony i mam prawo wyrażać swoje 
(...) opinie; i taką opinię w sobotę wyraziłem, zresztą tak samo jak 28, a w sumie więcej – bo 4 było 
nieobecnych jeszcze – ponad 30 prezydentów, bez względu na opcję polityczną. Bo prasa o tym dość 
szeroko pisze, że tam byli prezydenci o wyraźnej opcji lewicowej, o prawicowej, tacy którzy walczą  
na przykład z Platformą Obywatelską, czyli (...) praktycznie nie zabrakło żadnego prezydenta z Polski,  
z większych miast (...). I ja również, po różnych dyskusjach, uznałem za stosowne poprzeć kandydaturę 
Pana Prezydenta Komorowskiego. Jestem prezydentem Bielska-Białej i nie mogę (...) powiedzieć,  
że: na jeden dzień (...) nie jestem prezydentem albo na dwa dni jestem nim. I taką decyzję podjąłem  
i z pełną świadomością (…) podpisałem tę deklarację, bo uważam, że przede wszystkim Prezydent  
Komorowski jest dzisiaj tym elementem stabilizującym kraj i spokój w tym kraju jest i to jest dla mnie 
najważniejsza kwestia, najważniejszy priorytet dzisiaj – spokój w kraju, a nie tworzenie napięć czy 
awantur.  

Natomiast, jeszcze raz powtarzam, nie użyłem nigdzie żadnego symbolu Bielska-Białej, chociaż jako 
prezydent miasta miałbym takie prawo, ale nie użyłem go nigdzie – żeby była jasność.  

Dziękuję.”  

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

„Dziękuję.  

Czy Pani Radnej coś odpowiemy? Będziemy odśnieżać, tak?”  

 
Radny Maurycy Rodak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Poproszę o głos.  

Dziękuję.” 

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

„Dobrze. To w takim razie ad vocem...” 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ad vocem poproszę.” 

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

„Pan Radny Maurycy Rodak.” 
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Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, 

w dokumencie, którym Pan Prezydent Komorowski się pochwalił w mediach, jest załączone zdjęcie,  
jest lista podpisów wszystkich prezydentów, oczywiście jest też Pański podpis, ale na dole  
są przedstawione herby miast; jest także herb miasta Bielska-Białej na tym dokumencie przedstawiony, 
poniżej pod Pańskim podpisem. Tak że bardzo proszę... mogę dostarczyć oczywiście kopię tego 
dokumentu, bo jest ona dostępna w mediach.  

Dziękuję.”    

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

„Jeszcze raz informuję, że ja go (...) nie użyłem. Jeśli ktoś użył to nie wiem może pokazano herby...  
Nie wiem, ja nie znam tego w każdym razie. Tam gdzie ja byłem, to nie było herbu nigdzie Bielska-Białej 
użytego (…) – byłem przytomny raczej w tym momencie. Tak że nie wiem, o czym Pan mówi. Być może 
jest i nie przeczę. Ja – jeszcze raz powtarzam – nie użyłem herbu i tam gdzie ja byłem herbu nie użyto. 
Natomiast jeśli gdzieś jest użyty, to proszę się do tych zwracać, którzy użyli tego herbu, 
a nie do mnie. Ja (…), jako Prezydent Miasta Bielska-Białej, nie użyłem tego herbu.  

Dziękuję bardzo.”      

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

„Bardzo dziękuję.” 

 
Ad 27 
Zakończenie obrad 

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

„Wobec braku dalszych głosów i wyczerpania porządku obrad bardzo proszę o powstanie.  

Zamykam V sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.3  

Dziękuję bardzo.” 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Godz. 11.50. 


