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Protokół Nr VI/2015 

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

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 24 marca 2015 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na VI 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 VI sesji Rady Miejskiej:  

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.  

 

1a.  Złożenie ślubowania przez Radnego. 
 (red. dot. Pana Adama Wykręta)  

Punkt 1 a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

1b.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.  
 DRUK NR 85 

Punkt 1 b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

1c.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. 
DRUK NR 86 

Punkt 1 c – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

2. Wręczenie wyróżnień Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami „Lider Zarządzania 2014”. 

 
3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej.  

 
4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
6. Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała i S69 Bielsko-Biała – granica państwa. 
II WERSJA  

 

7. Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2015.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2015 r. z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2014 roku (według stanu na dzień 31.12.2014 r.). 
SPR. NR 3 

 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (2014 r.). 
SPR. NR 4 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_85.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_86.pdf
http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3407158
http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3407159
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9. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2014.BJ Prezydenta Miasta Bielska -Białej z dnia 6 lutego 2015 r. z działalności 
Prezydenta Miasta w IV kwartale 2014 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. 
SPR. NR 5 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 79 -  II WERSJA 

 
10a.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
 DRUK NR 87 

Punkt 10 a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

11. 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 80 -  II WERSJA 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich częśc i, w których 
wykonano remont elewacji. 
DRUK NR 74 

Punkt 12 – przeniesiony do punktu 30a porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 5. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej 

za 2014 rok. 
DRUK NR 66 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku -

Białej za 2014 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2014 roku. 
DRUK NR 67 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.  
DRUK NR 62 

 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska -Białej na obwody głosowania. 

DRUK NR 63 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", 

opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
DRUK NR 64 

Punkt 17 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta 
Bielska-Białej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko w Bielsku-Białej w zakresie powierzenia niektórych spraw 

z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 
miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 68 

 
18a.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 
DRUK NR 82 

Punkt 18a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowywania rodziców umieszczonego w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej  

przez sąd. 
DRUK NR 65 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku- Białej w 2014 roku. 
DRUK NR 69 

 

http://bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3407366
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_79wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_87.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_80wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_74.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_66.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_67.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_62.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_63.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_64.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_68.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_82.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_65.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_69.pdf
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21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku. 
DRUK NR 72 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2015-2017". 
DRUK NR 70 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015. 
DRUK NR 71 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu. 
DRUK NR 75 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.  
DRUK NR 78 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006 Rady Miejskiej z dnia 19 września  
2006 roku. 
DRUK NR 61 -  II WERSJA (uwzględniająca autopoprawki zgłoszone na Komisji BSiRG). 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bielsko-Biała od Skarbu 

Państwa akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 77 

                                        
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy  

ul. J. Słowackiego 8 w drodze przetargu. 
DRUK NR 59 

 
28a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku -Białej z dnia  

29 sierpnia 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej, gm. Kat. Mikuszowice Śląskie, z jednoczesną 

sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem porządkowym 18, zmienionej 
uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r. 
DRUK NR 81 

Punkt 28a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 

 
28b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych 
nieruchomości, w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu posiada udział.  
DRUK NR 84 

Punkt 28b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 592/7 o powierzchni 662 m2, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Sobieskiego – w drodze przetargu. 
DRUK NR 76 

Punkt 29 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała 

Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-
Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku). 
DRUK NR 73 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_72.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_70.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_71.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_75.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_78.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_61_WERSJA_2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_77.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_59.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_81.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_84.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_76.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_73.pdf
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30a. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 
wykonano remont elewacji. 
DRUK NR 74 

Punkt 30a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 5 w związku  

z przeniesieniem punktu 12  
 

31. Sprawy różne. 
 

32. Zakończenie obrad. 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2015 roku uczestniczyło: 

▪ 24 Radnych – przed złożeniem ślubowania przez Radnego Adama Wykręta, 
▪ 25 Radnych – po złożeniu ślubowania przez Radnego Adama Wykręta, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

 
Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
otworzył VI sesję Rady Miejskiej VII kadencji (godz. 10.07).  

 
W tym punkcie obrad, w związku ze złożoną przez Pana Przemysława Kamińskiego rezygnacją z mandatu 

radnego, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  przedstawił Radzie Miejskiej  

nw. informacje: 
 

▪ Oświadczenie Radnego Przemysława Kamińskiego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zrzeczenia się mandatu 
Radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Załącznik Nr 6 do protokołu; 

▪ Postanowienie Nr DBB-763-5/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Przemysława Tomasza Kamińskiego  – Załącznik Nr 7 do protokołu; 

▪ Postanowienie Nr DBB-763-5-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 
obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
– Załącznik Nr 8 do protokołu; 

▪ Oświadczenie Pana Adama Wykręta z dnia 16 marca 2015 r. złożone w związku z objęciem mandatu radnego  
– Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Po odczytaniu Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o objęciu mandatu radnego przez Pana 

Adama Wykręta, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  poddał pod głosowanie wiosek  

o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1a, tj.: Złożenie ślubowania przez Radnego. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 1a: 

Złożenie ślubowania przez Radnego. 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_74.pdf


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

  

RM.0002.6.2015 

  Strona 5 z 41 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 1a 
Złożenie ślubowania przez Radnego  

 
Punkt 1a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie  1. 

 
Procedurę ślubowania Radnego Adama Wykręta przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej Ja rosław  
Klima sze wsk i, informując jednocześnie o możliwości ślubowania z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” oraz 

że odmowa złożenia ślubowania skutkować będzie wygaśnięciem mandatu Radnego, o czym stanowi art. 383  

§ 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego.   

 
Rota ślubowania odczytana przez Przew odniczącego Rady  Miej skiej Ja rosła wa Klima sze wskie go:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
spełniać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców.” 

 
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Radny A da m Wy kręt złożył ślubowanie. Radny złożył 

ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Po ślubowaniu Radnego Adama Wykręta głos zabrał Prezy de nt Miasta Pa n Jace k Kryw ult, który poinformował  

o powołaniu Pana Przemysława Kamińskiego na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta (z dniem 23 marca  

2015 roku). 

 
W tym punkcie obrad Przew odniczący Ra dy Miejskiej Ja rosła w Klima szewski poddał pod głosowanie wnioski 

dotyczące zmian w porządku VI sesji Rady Miejskiej. 
 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 29 (Druk Nr 76): Podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bie lsko-

Biała, oznaczonej jako dz. 592/7 o powierzchni 662 m2, położonej w Bielsku-Białej przy u l. Sobieskiego  
– w drodze przetargu. 
Wniosek Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 10a do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z  d j ę ł a   z porządku obrad punkt 29:  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 592/7 o powierzchni 662 m 2, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego –  w drodze przetargu. 
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2. Wniosek Przewodniczącego RM o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 (Druk Nr 64): Podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", 

opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – z uwagi na nieobecność  
na sesji RM Pani Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej Agaty Bucko-Serafin. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z  d j ę ł a   z porządku obrad punkt 17 :  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim  

w 2013 roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.   

 
3. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1b (Druk Nr 85): Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 1b :  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.  

 
4. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1c (Druk Nr 86): Podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.   
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 1c :  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska. 

 
5. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 10a (Druk Nr 87): Podjęcie uchwały w sprawie 

zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10a:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
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6. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 18a (Druk Nr 82): Podjęcie uchwały w sprawie 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 18a:  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

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

 
7. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 28a (Druk Nr 81): Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej  

w Bielsku-Białej przy u l. Pocztowej, gm. Kat. Mikuszowice Śląskie, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego 
 na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 28a:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bie lsku-Białej  

z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bie lsko-Biała, położonej w Bie lsku-Białej przy ul. Pocztowej, gm. Kat. Mikuszowice  

Śląskie, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem 

porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
18 września 2007 r. 

 
8. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 28b (Druk Nr 84): Podjęcie uchwały w sprawie 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty  
przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych 

nieruchomości, w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu posiada udział.  
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 28b:  

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki 

procentowej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji 
części wspólnych nieruchomości, w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach 

powiatu posiada udział. 
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Uzupełniając informacje dotyczące porządku VI sesji RM, Prze wodniczą cy Rady Miej skiej Jarosław Klimaszew ski  
przypomniał, że Rada Miejska obradować będzie: 
▪ w punkcie 10 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok,  

▪ w punkcie 11 – nad II wersją 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,  

▪ w punkcie 6 – nad II wersją stanowiska Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie ujęcia w Rządowym 
Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała  

i S69 Bielsko-Biała – granica państwa. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy M iejsk iej Ja rosław Klima szew ski poddał pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia 

OLSZÓWKA o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej Panu J____ Z______. 
  

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 10b do protokołu.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u   Panu  J____ Z________ w punkcie 5 

porządku obrad: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
Przyjęty porządek VI sesji RM: str. 1-3. 

 
Ad 1b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej  

 
Punkt 1b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie  1a. 

 
Projekt uchwały przygotowany został z in icjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, 

w związku z objęciem przez Pana Adama Wykręta mandatu Radnego RM. 
 

W projekcie uchwały zaproponowano powołanie Radnego Adama Wykręta w skład następujących Komisji RM:  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,  

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 85) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 85. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/58/2015 
 

w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji  

Rady Miejskiej 
 

 

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

 
Ad 1c 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska 

 
Punkt 1c – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie  1a. 

 
Projekt uchwały przygotowany został z in icjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, 
w związku wygaśnięciem mandatu Radnego RM Pana Przemysława Kamińskiego. 

 
W projekcie uchwały zaproponowano powołanie Radnej Moniki Połatyńskiej na Przewodniczącą Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 86) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 86. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VI/59/2015 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

 

 

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

 
Ad 2 
Wręczenie wyróżnień Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami „Lider Zarządzania 2014”  

 
 

W tym punkcie obrad głos zabrał oraz ceremonię wręczenia wyróżnień „Lider Zarządzania 2014” przeprowadził 

Pa n A rkadiusz B orek – Prezes Kraj owej I zby Gospodarki Nie ruchomościa mi w  Ka tow icach.  

 
Wyróżnienia otrzymali: Prezydent Miasta Pana Jacek Krywult oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

Pani Anna Nawrocka.   

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej  

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół V sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Ra dny  Roma n M atyja  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 37”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Interpelacja, która nie została odczytana przez Radnego Romana Matyję na sesji RM:  

▪ Interpelacja „w sprawie ulicy Kowalskiej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

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

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Ra dny  Ma urycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie struktur Obrony Cywilnej w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie digitalizacji zb iorów bibliotek w Bielsku-Białej”, 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek „w sprawie wpisania na listę inwestycji MZD przebudowy ulicy Kochanowskiego”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

Interpelacja i wniosek, które nie zostały odczytane przez Radnego Maurycego Rodaka na sesji RM:  

▪ Interpelacja „w sprawie rozliczenia Delegacji S łużbowych Prezydenta Bielska-Białej w dniach 13 i 14 lutego 
2015 r.”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 

▪ Wniosek „w sprawie wystosowania wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych”. 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

Interpelacje i wnioski Radnego dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dny  Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „polowań w Starym Bielsku na wzgórzu Trzy Lipki”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wn ioski Radnych.  

 
Ra dny  Konra d Ł oś  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie wezwań do skorygowania deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach mieszkalnych wielolokalowych (położonych m.in. 
przy ul. Zwierzynieckiej 22, 24, 26 i 28 oraz Lajkonika 7, Leszczyńskiej 13, 13B, 17A i 17B, 13A i 17)”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie zakupu dwóch automatycznych defibrylatorów AED oraz przeszkolenia 

pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie BLS oraz obsługi AED. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu. 

Interpelacja Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dny  Ada m Ruśniak  
▪ Przedstawił wniosek „w sprawie utworzenia ronda w ciągu ulicy Rudawka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Bohaterów Monte Cassino i Międzyrzecką”. 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości rozbudowy sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”.  

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 

Interpelacja i wniosek Radnego dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Ra dny  Bronis ław  Szafa rczy k  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie barier zabezpieczających na drogach”,  

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. Wyzwolenia pomiędzy 

skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy”,  
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 24 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie organizacji ruchu na ul. Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej 
progów zwalniających”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu. 

 
Interpelacje, która nie zostały odczytane przez Radnego Bronisława Szafarczyka na sesji RM: 

▪ Podziękowanie „za udzielenie pisemnej odpowiedzi na dwie interpelacje dotyczące skomunikowania 
północnych dzielnic miasta oraz ujęcia dróg S-1 i BDI w Rządowym Programie Budowy Dróg na lata  
2014-2023”. 

Podziękowanie stanowi Załącznik Nr 26 do protokołu. 

▪ Interpelacja „w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienia Rady Osiedla Hałcnów.” 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 27 do protokołu. 

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

 
Ra dny  Ma rcin L isiński  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „przygotowania trasy rowerowej polegające j na wymianie nawierzchni 

asfaltowej ul. Łowieckiej, oznaczenia tam ścieżki rowerowej oraz przygotowanie leśnej ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Dębowiec”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dny  Ka rol  Ma rkow ski  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie remontu ulicy Kaczeńców w Bielsku-Białej”.  

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek „w sprawie montażu dwóch lamp ulicznych na ulicy Chryzantemowej w Bielsku-Białej”,  
Wniosek stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek „w sprawie poprawy organizacji ruchu ulic Bzowej i Orchidei w Bielsku-Białej”.  
Wniosek stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 

Interpelacje i wnioski Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie utworzenia placówki Domu Kultury w Straconce”, 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 32 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie trwałej niezdolności do udzielania odpowiedzi na interpelacje”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 33 do protokołu. 

Interpelacje Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Ra dna M ałgorzata Za rę bska  
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych”, 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 34 do protokołu. 

▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie modernizacji parkingu i utworzenia strefy płatnego parkowania przy  
ul. Karola Miarki w Bielsku-Białej”, 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 35 do protokołu. 
 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie składowiska odpadów w Lipniku”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 36 do protokołu. 

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

 
Ra dna B ogna Bleidowicz  
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie remontu ulicy Szerokiej i Czołgistów”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 37 do protokołu. 

Interpelacja Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Prze mysław Dra be k  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 38 do protokołu. 

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

 
Ra dny  Leszek  Wieczore k  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie dokończenia nawierzchni ulicy Sejmowej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 39 do protokołu. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Do wystąpień Radnych odniósł się Przewodniczą cy Ra dy M iejsk iej Ja rosław Klima szewski.  

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezy de nt Miasta Pa n Ja ce k K ryw ult . 
 

 

Głos w dyskusji zabrali: Radny Grzegorz Puda, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Konrad Łoś, Radny 

Maurycy Rodak, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
W tym punkcie obrad o godz. 11.08 Przew odniczący Ra dy Miejskiej Jarosła w Klima szewski przekazał 

prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 

 

________________________    

 

 

O godz. 11.50 Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Jarosła w Kl imasze wski przejął prowadzenie obrad  

od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego . 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie porządku obrad głos zabrali: Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel,  

Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta, Radny Szczepan Wojtasik, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radna 

Agnieszka Gorgoń-Komor, a także Pan J_____ Z____ – Prezes Stowa rzysze nia Olszówka w imieniu społeczności 

„Bielszczanie przeciw spalarni”.  
 

Do wystąpienia  Pana J____ Z____ odnieśli się: Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta, Radny Roman Matyja, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
W tym punkcie obrad Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosła w Kl imasze wsk i zgłosił wniosek o przesunięcie  

w porządku obrad punktu 12, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji” (Druk Nr 74) do punktu 30a, z uwagi  

na konieczność wprowadzenia poprawek do projektu uchwały.  
 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a    z g o d ę    na przesunięcie w porządku obrad 

projektu uchwały ujętego w punkcie 12 (tj. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji) –  do punktu 30a. 

 
O godz. 13.34 Przew odniczą cy Rady  Miejskiej Ja rosław Klima szewski ogłosił 20-minutową przerwę w obradach 

Rady Miejskiej. 

 
_________________________ 

 
 

O godz. 14.12 Przew odniczący Ra dy Miejskiej Jarosław Klima szew ski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 

                                                
Ad 6 
Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bie lsko-Biała i S69 Bielsko-Biała – 

granica państwa  

 
Przedmiotowe stanowisko przygotowane zostało z in icjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją stanowiska. 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2015/druk_74.pdf
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Na wniosek Pre zy de nta Mia sta Pa na Jacka K ryw ulta do projektu stanowiska wniesiono autopoprawkę w zakresie 

prawidłowego brzmienia adresata, tj.: w miejsce słów „Premier Rzeczypospolitej” wpisano: „Prezes Rady 
Ministrów”. 

 
Stanowisko Rady Miejskiej z uwzględnieniem autopoprawki przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej Jarosław  
Klima sze wsk i. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przew odniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław Klimaszew ski  poddał pod głosowanie stanowisko 

Rady Miejskiej. 

  
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 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie  
ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej  

S1 Kosztowy –  Bielsko-Biała i S69 Bielsko-Biała – granica państwa. 

 
Projekt stanowiska Rady Miejskiej w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych  
(wersja I i wersja II) stanowi Załącznik Nr 40 protokołu. 
 

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych  – przyjęte na sesji 
Rady Miejskiej  – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2015.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2015 r.  

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2014 roku (według stanu na dzień 

31.12.2014 r.) 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pa n Grze gorz Tomaszczyk Se kreta rz Mia sta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2015.BS Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 10 lutego 2015 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku -Białej za II pó łrocze 2014 roku 

(według stanu na dzień 31.12.2014 r.), przedstawił Przew odniczący Rady Miej skiej Jarosła w Klimaszew ski .   

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 3) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 



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

  

RM.0002.6.2015 

  Strona 16 z 41 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Wobec braku zgłoszeń Przew odniczący Ra dy Miej skiej Jarosła w Klima szewski  poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 3. 
  

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 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze  głosowania   p r z y j ę ł  a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2015.BS Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2015 r. z  realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bie lsku-Białej  
za II półrocze 2014 roku (według stanu na dzień 31.12.2014 r.). 

 

 
Ad 8 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awans u 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (2014 r.)  

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Pa n Ja n Sol ich – Dy rektor Miejskiego Zarzą du Oświa ty . 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (2014 r.), przedstawił Prze wodniczą cy Ra dy Miejsk iej Ja rosław K lima sze wski .   

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 4) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przew odniczący Ra dy Miej skiej Jarosła w Klima szewski  poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 4. 

  
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 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego (2014 r.)  
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Ad 9 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2014.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lutego 2015 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2014 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku  

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pa n Grze gorz Tomaszczyk Se kreta rz Mia sta. 

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2014.BJ 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lutego 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2014 roku 

według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawił Przewodniczą cy Ra dy M iejsk iej Ja rosław Klima szewski .  

 
Powyższe sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 

Sprawozdanie (SPR. Nr 5) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przew odniczący Ra dy Miej skiej Jarosła w Klima szewski  poddał pod głosowanie 

sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 5. 
  

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 43 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2014.BJ Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lutego 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2014 roku 
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku . 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 79 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pa ni A nna Ł akomska – Ska rbnik Miasta. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 79. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/60/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2015 rok 
 

 

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

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

 
Punkt 10a, Druk Nr 87 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkc ie 1a. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni A nna Ł akomska – Ska rbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  

na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Ra dy M iejsk iej Ja rosław Klima szewski . 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 87) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 87. 
  

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 43 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/61/2015 
 

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 11 
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 Bie lska-Białej  

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 80 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni A nna Ł akomska – Ska rbnik Miasta. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Ra dny Roman Ma tyja. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 80. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/62/2015 
 

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

- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bie lska-Białej  
 

 

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



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

  

RM.0002.6.2015 

  Strona 20 z 41 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 

wykonano remont elewacji 

 
Punkt 12, Druk Nr 74 - przesunięty do punktu 30a w drodze głosownia w pkt 5. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska -

Białej za 2014 rok  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca  Komenda nta M iejsk ie go Państw ow ej Straży Pożarnej  
– s t. bry g. Krzysztof Gry gie l. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych miasta Bielska-Białej za 2014 rok, przedstawił Prze wodniczą cy Rady  Miej skiej Ja rosła w Kl imasze wsk i .   

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 66) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 66. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/63/2015 
 

w sprawie przyjęcia informacji  

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  
oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2014 rok  
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji  

w Bie lsku-Białej za 2014 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bie lska-Białej w 2014 roku  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Komenda nt Miej ski Policji –  insp. Da riusz M atusiak . 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2014 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2014 roku, przedstawił Przewodniczą cy  
Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski.  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządnośc i RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 67) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwał, zawarty w Druku Nr 67. 
  
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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/64/2015 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2014 rok  

oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
na terenie miasta Bielska-Białej w 2014 roku  

 

 

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

 
W tym punkcie głos zabrał Pre zydent Miasta Pa n Jace k K ryw ult. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pa ni Małgorzata Okruta – Na czelnik Wy działu O rganizacji   
i Nadzoru. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania, przedstawił Przewodniczą cy Ra dy M iejsk iej Ja rosław Klima szewski .  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 62) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 62. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/65/2015 
 

w sprawie utworzenia  
odrębnych obwodów głosowania  

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pa ni Małgorzata Okruta – Na czelnik Wy działu O rganizacji   
i Nadzoru. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie podziału miasta Bielska -Białej na obwody 

głosowania (uwzględniającą autopoprawkę), przedstawił Przew odniczący Rady Miej skiej Jarosła w Klimaszew ski.  
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności RM (z uwzględnieniem autopoprawki dotyczącej uzupełnienia  
w § 1 projektu uchwały pozycji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, pod którą opublikowany 

został tekst jednolity uchwały RM, tj. pozycji 995). 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 63) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klim aszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 63. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/66/2015 
 

w sprawie podziału miasta Bie lska-Białej  

na obwody głosowania  
 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w spra wie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 

roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  

 
Punkt 17, Druk Nr 64 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a.  

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta 

Bielska-Białej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko w Bielsku-Białej w zakresie powierzenia niektórych 
spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  

na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pa n Tadeusz Ja nuchta – Na czelnik Wy działu  
Ochrony Środowiska . 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko w Bielsku-Białej w zakresie 
powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa na terenie miasta Bielska-Białej, przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej Ja rosław  
Klima sze wsk i. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 68) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 68. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/67/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej,  

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bie lsko w Bielsku-Białej  

w zakresie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru  
nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących  

własności Skarbu Państwa na terenie miasta Bielska-Białej 
 

 

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

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska -Białej na 2015 r. 

 
Punkt 18a, Druk Nr 82 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a.  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Ada m Grzyw acz – Na cze lnik Gospoda rki Miejskiej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej  

na 2015 r., przedstawił Przew odniczący Rady Miej skiej Jarosła w Klimaszew ski .  
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 82) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 82. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę Nr VI/68/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 

 
Z uwagi na zgłoszone przez Prezy de nta Miasta (tj. w punkcie 30a porządku obrad) omyłki p isarskie w podjętej 

przez Radę Miejską uchwale Nr VI/68/2015, Prze wodniczą cy Ra dy Miej skiej  Ja rosław Klima szew ski w trybie § 23 

Regulaminu Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zmianę ww. uchwały (tj. zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Bielska-Białej na 2015 r.) z uwzględnieniem następujących autopoprawek:  

 korekta numeracji jednostek redakcyjnych w Załączniku do projektu uchwały (w zakresie paragrafów),  
 korekta numeracji w § 15 Załącznika do projektu uchwały, tj. w miejsce § 4 wpisanie § 3. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/68/2015 
 

zmieniająca uchwałę 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. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie   

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opł aty  
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowy wania rodziców 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 

zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksa ndra Cia ciura – Dy re ktor Miej skie go Ośrodka  
Pomocy Społe cznej . Dyrektor MOPS zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wprowadzeniu  

w podstawie prawnej informacji o tekście jednolitym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia  
w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowywania 
rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 

zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, przedstawił Przew odniczący Ra dy M iejskiej Ja rosław Klima szewski .  

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego . 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 65) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 65. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/69/2015 
 

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia  terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki  

i wychowywania rodziców umieszczonego w zakładzie  

opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym  
lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej w 2014 roku  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksa ndra Cia ciura – Dy re ktor Miej skie go Ośrodka  
Pomocy Społe cznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej w 2014 roku, przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej  
Jarosław Klimaszew ski .  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 69) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 69.  
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/70/2015 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  

w 2014 roku 
 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksa ndra Cia ciura – Dy re ktor Miej skie go Ośrodka  
Pomocy Społe cznej . Dyrektor MOPS zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wprowadzeniu  

w podstawie prawnej informacji o tekście jednolitym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku, przedstawił 

Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski.  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 72) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 72. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/71/2015 
 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej  

w 2014 roku 
 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej  
na lata 2015-2017"  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksa ndra Cia ciura – Dy re ktor Miej skie go Ośrodka  
Pomocy Społe cznej . Dyrektor MOPS zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wprowadzeniu  

w podstawie prawnej informacji o tekście jednolitym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna  Agnieszka Gorgoń -K omor. 

  
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny 

oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017", przedstawił Przew odniczący  Rady  Miej skiej Ja rosław  
Klima sze wsk i. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 
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Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 70) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja ro sław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 70. 
  
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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/72/2015 
 

w sprawie przyjęcia  

„Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej  

na lata 2015-2017"  
 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani B arba ra Gaje wska – Zastępca Na czelnika Wy działu 
Polity ki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych, 

na rok 2015, przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej Jarosław  Klimaszew ski . 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 71) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 71. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/73/2015 
 

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2015 
 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Mrzygłód – Na czelnik Wy działu Polityki  
Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo -

Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu, przedstawił Prze wodniczą cy Ra dy  
Miejsk iej Ja rosław Klima szewski.  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 75) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 75. 
  

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 43 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VI/74/2015 
 

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Słoneczny Dom” w Bie lsku-Białej  

oraz nadania Statutu 
 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia  
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Je rzy Pieszka – N aczelnik Wydzia łu K ultury i Sztuki . 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego 

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko -Biała, przedstawił Przewodniczą cy  
Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski .  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 78) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 78. 
  

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 43 do protokołu. 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę Nr VI/75/2015 w sprawie kontynuowania zadania Powiatu 
Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko -Biała.  

 
 

Z uwagi na zgłoszoną przez Pre zy de nta  Miasta (tj. w punkcie 30a porządku obrad) omyłkę w podjętej przez Radę 

Miejską uchwale Nr VI/75/2015, Prze wodniczą cy Ra dy Miejsk iej Ja rosław Klima szewski w trybie § 23 Regulaminu 

Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zmianę ww. uchwały (tj. w sprawie kontynuowania zadania Powiatu 

Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała) z uwzględnieniem 
autopoprawki polegającej na wykreśleniu w Załączniku do projektu uchwały słów: „Zbigniewa Michniowskiego”, 

jako osoby reprezentującej Urząd Miejski w Bielsku-Białej (zmiana stanowiska). 
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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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/75/2015 
 

w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego  

w zakresie prowadzenia  powiatowej biblioteki publicznej  

przez Gminę Bielsko-Biała  
 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006 Rady Miejskiej z dnia 19 września   

2006 roku 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały (po autopoprawkach Komisji BSiRG).  

 
Projekt uchwały (opracowany przez Wydział PM), tj. Druk Nr 61 - II wersja z uwzględnieniem autopoprawek 

Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  – Załącznik Nr 42  do protokołu. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni A nna Zgierska  – Naczelnik Wydzia łu Promocji M iasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006 Rady 

Miejskiej z dnia 19 września 2006 roku, przedstawił Przew odniczący Ra dy Miejskiej Jarosław  Klimaszew ski .  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM (wraz z autopoprawką dotyczącą: § 9 pkt 4,  
tj. przyjęcia brzmienia „w § 5 pkt 3 Statutu” oraz § 16 ust. 5, tj. otrzymującego brzmienie „na podstawie  

art. 775 § 2 Kodeksu pracy”). 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 61) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 61. 
  

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 43 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/76/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006  

Rady Miejskiej z dnia 19 września 2006 roku  
 

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne naby cie przez Gminę Bielsko-Biała 

od Skarbu Państwa akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A . z s iedzibą w Bielsku-Białej  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pa ni Aleksa ndra Podsia dlik – Na czelnik Wydzia łu Stra te gii   
i Rozw oju Gospoda rcze go. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
przez Gminę Bielsko-Biała od Skarbu Państwa akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku -

Białej, przedstawił Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski.  
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  RM.  

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 77) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 77. 
  
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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/77/2015 
 

w sprawie: wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bielsko-Biała  

od Skarbu Państwa  
akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A .  

z siedzibą w Bielsku-Białej  
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy 

ul. J. Słowackiego 8 w drodze  przetargu 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni B arba ra Gra nuszewska -Wyrobek – Na czelnik Wy działu 
Mie nia Gminne go i Rolnictw a. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. J. Słowackiego 8 w drodze przetargu,  przedstawił Prze wodniczą cy Ra dy  
Miejsk iej Ja rosław Klima szewski.  

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 59) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 59. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/78/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

lokalu mieszkalnego nr 1  

w budynku przy ul. J. Słowackiego 8  
w drodze przetargu 

 

 

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

 
Ad 28a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

29 sierpnia 2006 r. w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej wł asność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej, gm. Kat. Mikuszowice Śląskie,  

z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem porządkowym 18, 

zmienionej uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bie lsku-Białej z dnia 18 września 2007 r.  

 
Punkt 28a, Druk Nr 81 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a.  
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Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni B arba ra Gra nuszewska -Wyrobek – Na czelnik Wy działu 
Mie nia Gminne go i Rolnictw a. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej, gm. kat. 
Mikuszowice Śląskie, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem 

porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., 

przedstawił Przew odniczący  Rady Miejskiej Jarosła w Klimaszew ski .  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska RM. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 81) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Grzegorz Puda, Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  

Pani Barbara Granuszewska-Wyrobek.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 81. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/79/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2006 r.  

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej,  

gm. Kat. Mikuszowice Śląskie, z jednoczesną sprzedażą  
usytuowanego na w/w nieruchomości budynku  

ozn. numerem porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r.  
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 28b 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty  i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji części 
wspólnych nieruchomości, w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu 

posiada udział  

 
Punkt 28b, Druk Nr 84 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a.  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła  Pa ni B arba ra Gra nuszewska -Wyrobek – Na czelnik Wy działu 
Mie nia Gminne go i Rolnictw a. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty  

i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku 
adaptacji części wspólnych nieruchomości, w których Gmina Bielsko -Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach 

powiatu posiada udział, przedstawił Prze wodniczą cy Rady  Miej skiej Ja rosła w Kl imasze wsk i.  
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 84) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 84. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/80/2015 
 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty  

i wysokości stawki procentowej bonifikaty  
przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych  

powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości,  

w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bie lsko-Biała  
na prawach powiatu posiada udział 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 592/7 o powierzchni 662 m 2, położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Sobieskiego –  w drodze przetargu 

 
Punkt 29, Druk Nr 76 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1a.  

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała 

Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie   

w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 s ierpnia 2009 
roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku)  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gle inde k –  Dyre ktor Biura  Rozwoj u Miasta. 
Do projektu uchwały Dyrektor Biura Rozwoju Miasta zgłosił autopoprawkę w zakresie zapisu § 1 ust. 2 projektu 
uchwały, otrzymującego brzmienie:  

 „2. Zmiana planu dotyczy zasad obsługi komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami MN,U -1 do MN,U-8, 
określonych w § 15 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w ust. 1.”. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy lin ią kolejową, ulicami 

Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie  
i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października  

2009 roku), przedstawił Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja ro sław K lima sze wski.  
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska RM wraz z autopoprawką. 
 

Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 73) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  

Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 73. 
  

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 43 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VI/81/2015 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci,  

Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim,  
w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie  

w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku,  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270,  

z dnia 7 października 2009 roku)  
 

 

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

 
Ad 30a 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których 

wykonano remont elewacji 

 
Punkt 30a – wprowadzony do porządku obrad w wyniku przesunięcia punktu 12, Druk Nr 74. 

 
Informacje na temat projektu uchwały oraz wniesione do projektu uchwały autopoprawki przedstawiła  
Pa ni Jolanta Jędrzejczyk – Pe łnomocnik Pre zy de nta Mia sta ds. Rewitaliza cji O bsza rów Miejskich. 
 

Zgłoszone zostały następujące autopoprawki: 
 w zakresie tytułu projektu uchwały: 

w miejsce słów  „wykonano remont elewacji”, wprowadzenie słów  „zostaną wykonane remonty elewacji”; 

 w § 1 ust. 1 projektu uchwały: 

  w akapicie wymieniającym nazwy ulic: w miejsce słowa „Stojałowskiego”, wprowadzenie słów 
 „Ks. Stanisława Stojałowskiego”,  

  w akapicie wymieniającym nazwy placów : w miejsce słowa „Chrobrego” wprowadzenie słów 
„Bolesława Chrobrego”. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, przedstawił Przewodniczą cy Ra dy Miejskiej  
Jarosław Klimaszew ski . 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z autopoprawką dotyczącą tytułu). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 74) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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W tym punkcie obrad głos zabrał Wice prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Prze mysła w Drabek.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczą cy  Ra dy  Miej skiej Ja rosław  Klimaszew ski  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały, zawarty w Druku Nr 74 wraz z autopoprawkami. 
  

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 43 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VI/82/2015 
 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  

budynków lub ich  części, w których zostaną wykonane  
remonty elewacji 

 

 

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

 
W tym punkcie obrad, na wniosek Prezydenta Miasta, z uwagi na zgłoszone omyłki w podjętych już uchwałach  

(tj. Nr VI/68/2015 i VI/75/2015), Rada Miejska powróciła do punktu 18a, tj.: „Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r.” oraz do punktu 25, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie 
kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę 

Bielsko-Biała”. Rada Miejska dokonała zmiany podjętych uchwał. Wprowadzając wskazane przez Prezydenta 
Miasta poprawki podjęła uchwały:  

 uchwałę Nr VI/68/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r.,  

 uchwałę Nr VI/75/2015 w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.  

Informacje dotyczące autopoprawek zawarte zostały w punkcie 18a i 25.  

 
Ad 31 
Sprawy różne  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Nalepa, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny Leszek Wieczorek, 
Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maurycy Rodak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk. 

 

Do wypowiedzi Radnych odniósł się Pre zy de nt Mia sta Pan Ja cek Kry wult.  
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Ad 32 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Prze wodniczą cy Rady  Miej skiej Jarosła w Klimaszew ski zamknął  

VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 15.54. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

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

w dniu 24 marca 2015 roku 
 

 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram VI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc.  

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Rady stwierdzam, że jest quorum, Rada może 

prawomocnie obradować.  

Serdecznie witam na dzisiejszej sesji Panie i Panów Radnych.  

Witam również Pana Adama Wykręta, który w dniu dzisiejszym obejmie mandat Radnego.  

Witam Pana Prezydenta Miasta Jacka Krywulta.  

Witam zaproszonych gości.  

Witam serdecznie komendantów. Szczególnie w pierwszej kolejności chciałem powitać Pana inspektora 
Dariusza Matusiaka – nowego Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej. Myślę, że w imieniu 

wszystkich mogę Państwu życzyć jak najlepszej pracy, współpracy z samorządem. Liczymy na Pana  
i myślę, że Pan może liczyć na (...) nas. I myślę, że dalsza współpraca z policją, Rady Miejskiej i Urzędu 

Miejskiego, będzie przebiegała tak jak dotychczas, czyli praktycznie bez zarzutu – zawsze się coś znajdzie, 
ale to będziemy o tym rozmawiać (...). Dziękuję uprzejmie.  

Witam Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – Pana starszego brygadiera Krzysztofa 
Grygiela.  

Jeżeli witam już komendantów, to nie wypada mi nie powitać Komendanta Straży Miejskiej Pana Mirosława 
Tronkowskiego.  

Serdecznie witam wszystkich naczelników wydziałów, dyrektorów, szefów firm miejskich, przedstawicieli 
mediów, przedstawicieli Rad Osiedli, a szczególnie oczywiście mieszkańców Bielska-Białej obecnych tutaj  

i oglądających nas w transmisji internetowej.  

Witam na końcu, ale bardzo serdecznie , Pana Arkadiusza Borka – Prezesa Krajowej Izby Gospodarki 

Nieruchomościami w Katowicach, który przybył na naszą sesję w związku z uroczystością wręczenia 
wyróżnień Krajowej Izby.  

Szanowni Państwo, w dniu 13 marca bieżącego roku, na podstawie art. 388 §1 pkt 4 Kodeksu wyborczego 
Pan Przemysław Kamiński złożył p isemną rezygnację z mandatu Radnego. Zgodnie z art. 383 § 2a 

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej Pani Elżbieta Libera-Niesporek w drodze postanowienia stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu Radnego Przemysława Kamińskiego. Uwzględniając powyższe w dniu wczorajszym, 

tj. 23 marca 2015 roku, Pani Komisarz wydała postanowienie w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu  
z listy kandydatów na Radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym 

nr 4, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Szanowni Państwo, ponieważ Pani Komisarz Elżbieta Libera-Niesporek nie może uczestniczyć w dzisiejszej 

sesji odczytam treść postanowienia. „Postanowienie nr DBB-763-5-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-
Białej z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów  

na Radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym 
dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Na podstawie art. 387 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy wraz z późniejszymi zmianami,  

w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Przemysława Tomasza Kamińskiego wybranego z listy  
na Radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym 
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dla wyboru Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Adama 
Wykręt kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, a nie 

utracił prawa wybieralności”.  

Mając na (...) względzie kwestie proceduralne chciałbym w tym miejscu zaproponować wprowadzenie  
do porządku obrad pkt 1a dotyczącego złożenia ślubowania przez Pana Adama Wykręta.  

Zatem poddaję ten wniosek pod głosowanie.  

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Pan Radny Matyja rozumiem jest za – widocznie mamy jakieś małe kłopoty techniczne, ale informuję,  

że Rada jednogłośnie wprowadziła pkt 1a do porządku obrad.”  

 
Ad 1a 
Złożenie ślubowania przez Radnego 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonania mandatu, 
Radny winien złożyć ślubowanie. 

Po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania bardzo proszę, aby Pan Radny Adam Wykręt wypowiedział 
słowo: „ślubuję”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Jednocześnie 

informuję, że odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu Radnego, o czym stanowi  
art. 183 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego.  

Bardzo proszę o powstanie.  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Bardzo proszę Pana Adama Wykręta o złożenie ślubowania.” 

 
Pa n A da m Wy kręt 
„Przysięgam. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Bardzo dziękuję.”  

 
Pa n A da m Wy kręt 
„Ślubuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Myślę, że ślubowanie zostało przyjęte. Bardzo serdecznie gratulujemy.  

Informuję, że od tego momentu Rada obraduje w pełnym składzie, czyli 25 Radnych.  

Niech mi będzie wolno złożyć odpowiedni dokument Panu Radnemu”. 
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Prze ka za nie posta nowienia K omisarza Wy borcze go.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Bardzo dziękuję.  

W tym miejscu chciałem udzielić głosu Panu Prezydentowi, który ma do przekazania informacje.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

chciałem poinformować Pana Przewodniczącego i Szanowną Radę,  że z dniem 23 marca, czyli z dniem 
wczorajszym 2015 roku powołałem na stanowisko Zastępcy Prezydenta Pana Przemysława Kamińskiego.  

Chciałbym poinformować jeszcze, że Pan Prezydent Michniowski będzie  dalej oczywiście współpracować  
– jest moim Pełnomocnikiem, doradcą; pewien zakres spraw, którymi się zajmował będzie dalej prowadził.  

Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Pana Prezydenta Kamińskiego chciałem zwrócić uwagę na jeden taki fakt  
z życiorysu, bo oczywiście jak zwykle media spekulują. Chciałem powiedzieć, że od 1 kwietnia 2007  
do 31 sierpnia 2008 był moim asystentem i miałem wtedy okazję go poznać i to było g łównym motywem 

tego, że powołałem go na to stanowisko.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Panu Prezydentowi Kamińskiemu życzymy wielu sukcesów i pracy dla dobra nas wszystkich i gminy.  

Przechodzimy do porządkowania naszego porządku obrad. Są dwie  propozycje co do zdjęcia punktów  
z porządku obrad.  

Pierwsza na wniosek Pana Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad punktu 29, tj. projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 592/7 o pow. 662 m2.  

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

Dziękuję.  

Informuję, że Rada zdjęła pkt 29 z porządku obrad.  

Niestety dotarły do mnie informacje, że na dzisiejszą sesję nie przybędzie przedstawiciel Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska – Pani Agata Bucko-Serafin, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem.  

Przy nieobecności jej lub jakiegoś wskazanego zastępstwa, punkt nie może być przeprowadzony.  
W związku z tym nie wypada mi uczynić nic innego jak (...) zaproponować Radzie zdjęcie go z porządku 

obrad, jednocześnie wyrazić duże zaskoczenie. I myślę, że [jest to] nienależyte traktowanie Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej przez takie postępowanie. W szystkie Komisje Rady Miejskiej (…) – głównie Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska – obradowały nad tym projektem, Rada jest gotowa, porządek jest 
ustalony, nieobecność osoby kluczowej powoduje, że nie możemy nad tym obradować. Myślę, że takie 

wypadki nie powinny mieć miejsca. W związku z powyższym składam wniosek do przegłosowania o zd jęcie 
punktu nr 17 z dzisiejszego porządku obrad.  

Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Radna Bleidowicz do protokołu była za.  

O już mamy wynik na ekranie. Bardzo dziękuję. Jednogłośnie punkt został zdjęty.  

Szanowni Państwo jest też parę punktów do wprowadzenia, proszę o chwilę cierpliwości.  

Pierwszy, aby wprowadzić pkt 1b, tj. projekt uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady 
Miejskiej. Jest to oczywista kontynuacja zastąpienia w pełnieniu mandatu Radnego Pana Kamińskiego 

przez Pana Adama Wykręta.  

Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem punktu 1b? Dziękuję.  

Jednogłośnie punkt został wprowadzony.  
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Kolejny wniosek o wprowadzeniu punktu 1c. To jest projekt uchwały dotyczący wyboru Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Druk Nr 86. Również wynika to ze zmian  

w składzie Rady. Jak wiemy Pan Prezydent Kamiński był Przewodniczącym Komisji, o której mówimy i aby 
ona mogła skutecznie działać, musi być powołany nowy Przewodniczący. Propozycja personalna została 
Klubom przedstawiona i jest uzgodniona. Rada w tej propozycji, w projekcie tej uchwały , planuje powołać 

na tę funkcję Panią Radną Monikę Połatyńską, która jest członkiem tej Komisji.  

Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję.  

Punkt został jednogłośnie wprowadzony.  

Wprowadzenie następne, które proponuję, tj. do punktu 10a projektu w sprawie zmian w budżecie  

na 2015 rok – Druk Nr 87.”  

 
Wy pow ie dź poza mikrof one m.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejski ej Ja rosław K lima sze wski  
„To jest chyba Panie Przewodniczący wersja II, ale nie mam tutaj napisane...  

Wiem, wiem wersja I. Okay.  

Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę.  

Kto się wstrzymał?  

Punkt jednogłośnie został wprowadzony.  

Kolejna propozycja, to jest  wprowadzenie punktu 18a – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .  

Druk Nr 82.  

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw?  

Kto się wstrzymał? Punkt został wprowadzony jednogłośnie.  

Kolejna propozycja, to jest wprowadzenie punktu 28a. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko -Biała, po łożonej w Bielsku-

Białej przy ul. Pocztowej w Mikuszowicach Śląskich. Druk Nr 81.  

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw?  

Kto się wstrzymał? Punkt został wprowadzony jednogłośnie.  

Kolejna propozycja, to jest pkt 28b – projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty 
i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych  

w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości, w których Gmina Bielsko -Biała lub miasto Bielsko-
Biała na prawach powiatu posiada udział.  

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

Jednogłośnie, bo widzę tutaj z mowy ciała Pani Radnej Bleidowicz... o już jest . Okay. Czyli punkt ten został 

również wprowadzony.  

Szanowni Państwo, to były wszystkie zmiany wymagające przegłosowania.  Jeżeli n ikt nie zgłasza żadnego 

wniosku, to uznam porządek obrad za ostatecznie przyjęty. Nie widzę, więc sprawy dotyczące porządku 
obrad mamy ustalone. 

Informacyjnie dodam, że w punkcie 10 obradować będziemy nad II wersją projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. W punkcie 11 obradować będziemy nad II wersją 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej (...) Wieloletniej prognozy finansowej dla miasta 
Bielska-Białej oraz w punkcie 6 nad II wersją stanowiska Rady Miejskiej w sprawie ujęcia w Rządowym 

Programie Dróg Krajowych drogi ekspresowej S1.  
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Wpłynął też wniosek Pana J____ Z____, aby umożliwić mu zabranie głosu w punkcie numer 5 na końcu.  

Bardzo proszę, kto jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Dziękuję.  

Informuję, że Pan J____ Z____ uzyskał prawo wystąpienia na sesji w punkcie numer 5.  

Korzystając z tego, że przechodzimy do dalszego punktu obrad , chciałem serdecznie powitać na dzisiejszej 

sesji Panią Poseł Mirosławę Nykiel. Dziękujemy za obecność.  

Szanowni Państwo, mamy ustalony porządek obrad, przystępujemy do jego realizacji.”  

 
Ad 1b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Przechodzimy do punktu 1b – Druk 85, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji 

Rady Miejskiej.  

I tutaj Pan Rady Adam Wykręt zasili Komisję Budżetu, St rategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisję 

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

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

Jednogłośnie uchwała została podjęta.” 

 
Ad 1c 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej  

i Ochrony Środowiska  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Przechodzimy do punktu 1c, Druk 86 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Rada Miejska w projekcie tej uchwały postanawia dokonać wyboru Radnej Pani Moniki Połatyńskiej  

na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

Pani Radna wyraża zgodę?” 

 
Ra dna M onika Połaty ńska  
Wypowiedź poza mikrofonem. Radna wyraziła zgodę. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Wobec zgody Pani Radnej przystępujemy do głosowania.  

Kto jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 86? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie dokonano tego wyboru.  

Serdecznie gratulujemy Pani Radnej i liczymy na efektywną pracę w niełatwej przecież Komisji.”  
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Ad 2 
Wręczenie wyróżnień Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami „Lider Zarządzania 2014”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Przechodzimy do punktu nr 2 porządku obrad, tj.: Wręczenie wyróżnień Krajowej Izby Gospodarki 

Nieruchomościami „Lider Zarządzania”.  

Bardzo proszę o poprowadzenie tego punktu Pana Arkadiusza Borka – Prezesa Krajowej Izby Gospodarki 

Nieruchomościami w Katowicach.  

Bardzo proszę (...).” 

 
Prezes K raj owej I zby Gospodarki Nie ruchomościa mi Pa n A rkadiusz B orek  
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Goście,  

zasługi Pana Prezydenta Miasta dla rozwoju rynku gospodarki nieruchomościami i lokalnej 

przedsiębiorczości w Bielsku -Białej są Wysokiej Radzie doskonale znane, gdyż Pan Jacek Krywult  sprawuje 
tę zaszczytną funkcję w Państwa mieście już czwartą, kolejną kadencję. Wbrew pozorom, zarządzanie 

zasobem mieszkaniowym gmin, również Gminy Bielska-Białej, nie jest łatwym zadaniem, jest to trudne 
wyzwanie. Z jednej strony należy pamiętać, że gmina musi realizować zadania własne (...) jakimi jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewnienie, 
osobom uprawnionym, lokali socjalnych i zamiennych. Z drugiej strony zasób komunalny jest bardzo 

szczupły, zazwyczaj jest szczupły w porównaniu do wszystkich ogólnych potrzeb wspólnoty samorządowej. 
W przypadku Bielska-Białej ten zasób stanowi niespełna 12% ogółu zasobów mieszkaniowych miasta. 

Ponadto należy również podkreślić, że w wielu miastach ten zasób jest starym zasobem – również jest tak 
w przypadku miasta Bielska-Białej. Blisko 80% budynków komunalnych są to obiekty pochodzące sprzed 

roku 1945. Przeszkodą we właściwym zarządzaniu zasobem gminy je st również problem tzw. trudnych 
lokatorów. Znaczna część lokatorów nie dba niestety i nie utrzymuje użytkowanych mieszkań w sposób 

należyty. Niestety również pewna grupa najemców – dotyczy to najemców lokali socjalnych – dodatkowo 
dewastuje powierzone im lokale. Pomimo istniejących trudności władze miasta oraz Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej starają się dbać o istniejącą substancję mieszkaniową. W ubiegłym roku, jak wynika  

z artykułów zamieszczonych w Bielskim Magazynie Samorządowym, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
wyremontował więcej niż w latach ubiegłych; wyremontował za kwotę ok. 2,5 mln zł. Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej remontuje też sukcesywnie pustostany, a także wyposaża lokale w nowoczesne 
wodomierze, ciepłomierze oraz podłącza kolejne budynki do kanalizacji miejskiej. W związku z zaleceniem 

Pana Prezydenta z 2014 roku, ZGM wyremontował elewacje 10 kamienic w zasobie gminy. Przygotowany 
jest również harmonogram kolejnych inwestycji remontowych – chodzi o remonty elewacji na lata  

2015-2018. Dotyczy to szczególnie budynków położonych w centrum miasta. Już teraz, także dla osób 
spoza miasta, widoczne są efekty tych prac i z każdym rokiem ten rejon miasta – w Państwa przypadku – 

staje się coraz piękniejszy. Mam nadzieję, że moją skromną osobą również dołożyłem się tutaj do [tego],  
gdyż – tak dla być może przypomnienia, niektórym z Państwa – jestem współautorem strategii 

mieszkalnictwa właśnie dla miasta Bielska-Białej na okres 10 lat. O estetykę miasta dba również osobiście 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Nawrocka, niezależnie od przedsięwzięć 

związanych z bieżącą działalnością statutową Zakładu. Podam tu przykład dwóch dodatkowych inicjatyw 
Pani Dyrektor, w związku z projektem Galerii Bielskiej – Biura Wystaw Artystycznych – BWA, dotyczącym 

wykonania 3 dużych rozmiarów murali przez bielskich artystów na ścianach budynków. Dyrektor ZGM-u 
zadeklarowała, że każda wolna ściana, poza zasięgiem konserwatora zabytków, będzie do dyspozycji 

artystów. Druga inicjatywa dotyczyła zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu „Modernizacja roku 2014”, 
organizowanego pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trzech obiektów modernizowanych 

przez ZGM. Chodzi o renowacje budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 64, Piłsudskiego 46  
i ul. Cieszyńskiej 49. Wszystkie zgłoszone modernizacje zostały nagrodzone dyplomami. Ze swojej strony 

informuję, że Pani Dyrektor Nawrocka czynnie również uczestniczy w pracach Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami. Izba nasza liczy już przeszło 500 przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Pani Dyrektor 

również zgłasza cenne uwagi i in icjatywy ustawodawcze w rozmaitego typu zakresie, ale przede wszystkim 
związane z gospodarką nieruchomościami.  
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Mając powyższe na uwadze Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami postanowił przyznać 
statuetki „Lider Zarządzania” Panu Prezydentowi Miasta Jackowi Krywultowi oraz Pani Dyrektor ZGM Annie 

Nawrockiej, które mam zaszczyt wręczyć na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku -Białej.  

W tym miejscu chciałbym również podziękować serdecznie Prezydium Rady Miejskiej za ujęcie niniejszego 
punktu, niniejszej sprawy w porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo i bardzo bym prosił Pana 

Prezydenta i Panią Dyrektor o odebranie naszych statuetek.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Proszę o powstanie.” 

 
Wręcze nie sta tuetek. O kla ski .  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi. Oczywiście osobom nagrodzonym, w imieniu Rady Miejskiej 
serdecznie gratuluję.  

Przechodzimy do punktu nr 4, tj.: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta.  

A przepraszam zwrócono mi uwagę, że jeszcze nie przyjąłem protokołu – bardzo słusznie.” 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
„Szanowni Państwo, protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony zgodnie z procedurą.  
Nie wpłynęły do mnie żadne uwagi. Jeżeli teraz żadne się nie pojawią, uznam protokół za przyjęty.  

Nie widzę. W związku z tym przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.” 

 
Ad 4 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„I teraz już przechodzimy do punktu nr 4.  

Chciałem Wysoką Radę poinformować, że pobiliśmy rekord – wpłynęły 24 interpelacje i 5 wniosków.  
W związku z tym, ponieważ patrzę na nie i widzę przynajmniej 40 stron maszynopisu, chciałem 

zaapelować do Radnych wygłaszających te interpelacje : Jeżeli jest możliwe streszczenie ich, aby trwało  
to po prostu krócej, to bardzo o to proszę, jeżeli nie, to trudno . Ale to jest mój gorący apel, bo myślę,  

że interpelacja, która przekracza jakąś ilość przestaje być dla odbiorców zrozumiała i potem jest czasami 
tak, że na temat interpelacji dyskutuje tylko (...) zgłaszający Radny, ewentualnie ktoś ze strony Pana 

Prezydenta, a reszta osób przestaje – ja mówię za siebie, może ja jestem średnio inteligentny –  
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ale przestaję się czasami orientować, jeżeli te interpelacje są bardzo długie. To taki apel. Kto będzie chciał 
to go przyjmie, kto nie to nie oczywiście . I zaczynamy.  

Pierwsza interpelacja Pana Przewodniczącego, może od razu przedstawię. Są 2 interpelacje Panie Radny  
– tak? – z Pana strony. Pierwsza w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 i druga  
w sprawie ul. Kowalskiej – bardzo zwięzłe, naprawdę podobają mi się.  

Bardzo proszę Panie Radny o ich przedstawienie.”  

 
Ra dny  Roma n M atyja  
Radny przedstawił poniższe interpelacje: 

 „w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 37”, 
 „w sprawie ulicy Kowalskiej”. 
Interpelacje Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Przed nami, jeżeli dobrze liczę, 5 interpelacji (...) Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka, w tym 2, 
które wpłynęły wcześniej i 3 przed sesją. Będę prosił o ich wygłoszenie, podam tylko ich tytuły.  

Pierwsza w sprawie rozliczenia delegacji służbowych Prezydenta Bielska -Białej w dniach 13, 14 lutego. 
Druga w sprawie wystosowania wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Trzecia w sprawie 

funkcjonowania struktury Obrony Cywilnej w Bielsku-Białej. Kolejna w sprawie wpisania na listę MZD 
przebudowy ul. Kochanowskiego i w sprawie digitalizacji zbiorów bibliotek w Bielsku -Białej.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przedstawienie. Ponawiam apel, jeśli to jest możliwe w tym 
wypadku.”  

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  

Radny powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący,  

nie będę przedstawiał w takim razie wszystkich interpelacji.” 

Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie funkcjonowania struktur Obrony Cywilnej w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu. 
Interpelacje Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Jeśli można słowo Panie Radny, no właśnie to jest to, o co mi chodziło, ale oczywiście Pan  

ma do tego prawo. Zauważam olbrzymi głód informacji i to jest bardzo pozytywne, natomiast jeśli mogę, 
bo mogę tylko apelować, prosić aby... – szefuje Pan Komisji, która się tym zajmuje. Spokojnie może Pan  

w tym trybie uzyskać odpowiedzi na te pytania. Myślę, ponieważ oglądają nas mieszkańcy, że tak długie 
interpelacje spowodują spadek oglądalności naszej sesji, a chyba nie o to chodzi. Oczywiście to jest moje 

zdanie odrębne, dlatego apelowałbym, bo jeżeli będziemy tak mało interesujący – nie przez  
to, bo tematyka jest poważna i jak najbardziej słuszna, ale przekaz medialny musi też być jakiś w  miarę  

 
 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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koherentny – i jeżeli tak to będzie wyglądało, to ja osobiście złożę wniosek o zmianę w Statucie Miasta, 
aby wprowadzić ograniczenie czasowe przy przedstawianiu interpelacji, a myślę, że nie jest to potrzebne 

na tym etapie, że póki co będę apelował i prosił.  

Bardzo dziękuję, że mi Pan dał chwilę Panie Radny. Proszę kontynuować.”   

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  
Radny przedstawił poniższą interpelację oraz wniosek: 

 interpelację „w sprawie digitalizacji zbiorów bibliotek w Bielsku-Białej”,  
 wniosek „w sprawie wpisania na listę inwestycji MZD przebudowy ulicy Kochanowskiego”.  

Interpelacja i wniosek Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

Kończąc wystąpienie, Radny powiedział m. in., cyt.:  

„Dziękuję. Rezygnuję z odczytania kolejnych interpelacji.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. Doceniam decyzję.” 

 
Głosy  z sali sesyjnej .  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Proszę?”  

 
Głosy  z sali sesyjnej .  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pan Prezydent.  

Bardzo proszę włączyć mikrofon Panu Prezydentowi, bo nie słyszę.”  

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Proszę podać z łaski swojej tytuły tych następnych interpelacji.” 

 
 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tych, których wygłaszanie Pan Radny pominął?”  

http://www.um.bielsko.pl/
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Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pierwsza w sprawie rozliczenia delegacji służbowych Pana Prezydenta Bielska-Białej w dniach  
13 i 14 lutego i druga w sprawie wystosowania wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. 

Takie są tytuły.  

To wszystko Panie Prezydencie? Możemy kontynuować?” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, szkoda, że...”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Okay, dziękuję.  

Bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Dariusza Michasiów w sprawie polowań 

w Starym Bielsku na wzgórzu Trzy Lipki.” 

 
Ra dny  Dariusz Michasiów  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.  

Panie Przewodniczący, wychodząc naprzeciw Pana prośbie , postanowiłem skrócić swoją interpelację, żeby 
mniej czasu też tutaj zająć.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.”  

 
Ra dny  Dariusz Michasiów  
Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie polowań w Starym Bielsku na wzgórzu Trzy Lipki”. 
Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny, a o przedstawienie swojej interpelacji poproszę Pana Radnego Konrada 
Łosia w sprawie wezwań do skorygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w budynkach mieszkalnych wielolokalowych.  

Bardzo proszę. Apel ponawiam, ale sprawa jest ważna.” 

 
Ra dny  Konra d Ł oś  

Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie wezwań do skorygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w budynkach mieszkalnych wielolokalowych (położonych m.in. przy ul. Zwierzynieckiej 
22, 24, 26 i 28 oraz Lajkonika 7, Leszczyńskiej 13, 13B, 17A i 17B, 13A i 17)”. 

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

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuje Panie Radny.  

Czy Pan Radny chciał jeszcze coś uzupełnić w tej wypowiedzi? Nie, to już wszystko. Bardzo dziękuję.  

Pozwolę sobie na komentarz. Ja myślę, że sprawy, które Pan poruszał są n iezwykle istotne, bo dotyczą 
stosowania prawa i ewentualnych rozbieżności, natomiast jeżeli Pan Radny by przyjął taką propozycję,  

to jest to w 90% rozprawa prawna – tutaj oczywiście chylę głowę przed kunsztem zawodu, który Pan 
reprezentuje – ale być może jakieś spotkanie z prawnikami urzędu by tę sprawę przyspieszyło.  

Bardzo proszę w tym momencie przekazuję prowadzenie dalej Panu Przewodniczącemu Ryszardowi 
Batyckiemu.1” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

W dalszym ciągu jesteśmy w punkcie interpelacje i wnioski Radnych.  

Proszę bardzo udzielam głosu Pani Agnieszce Gorgoń-Komor na wygłoszenie interpelacji w związku  

z licznymi doniesieniami naukowymi w Europie i na innych kontynentach w sprawie łańcucha przeżycia, 
który opisuje kluczowe ogniwa postępowania mające znaczenie w ratowaniu życia.  

Proszę o wygłoszenie tej interpelacji.” 

 
Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor 
Radna przedstawiła poniższą interpelację: 

 „w sprawie zakupu dwóch automatycznych defibrylatorów AED oraz przeszkolenia pracowników Urzędu 
Miejskiego w zakresie BLS”. 

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

 

                                                                 
1
 Godz. 11.08. 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Jesteśmy przy ósmej interpelacji.  

Bardzo proszę Pana Adama Ruśniaka o wygłoszenie swojego wniosku w sprawie utworzenie ronda,  
w ciągu ul. Rudawka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino i Międzyrzecką.  

Bardzo proszę.”    

 
Ra dny  Ada m Ruśniak  

Radny przedstawił poniższy wniosek: 

 „w sprawie utworzenia ronda w ciągu ulicy Rudawka, w rejonie skrzyżow ania z u licą Bohaterów Monte 
Cassino i Międzyrzecką”. 

Wniosek Radnego dostępny na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejs kiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„I drugą interpelację (…) – w sprawie możliwości rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 31 w Starym Bielsku.” 

 
Ra dny  Ada m Ruśniak  

Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości rozbudowy sali g imnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

  
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę o wygłoszenie swoich interpelacji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka – 4 interpelacje, 

dobrze liczę? Tak. I jedno podziękowanie.  

Bardzo proszę.”  

 
Ra dny  Bronis ław  Szafa rczy k  

Radny powiedział m.in., cyt.:  

„Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Zebrani.  

Z moich 5 wystąpień, rezygnuję z odczytania 2.  

Pierwsze to: Podziękowanie dla Pana Prezydenta za udzielenie pisemnej odpowiedzi na moje 2 poprzednie 
interpelacje – podziękowanie zostało złożone w formie pisemnej.  

Drugie, to prośba do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na szereg pism, które Rada Osiedla 
Hałcnów wystosowała na przestrzeni od lutego 2012 do października 2014 i pism pozostających bez 

odpowiedzi.  

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Mając na uwadze troskę Pana Przewodniczącego o komunikatywność interpelacji, a także o oglądalność 
naszych sesji przygotowałem trzy prezentacje, które będą ilustrować moje kolejne inte rpelacje.” 

Radny przedstawił poniższe interpelacje: 
 „w sprawie barier zabezpieczających na drogach”, 
 „w sprawie przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami  

z ulicami Żywa i Murarzy”,  
 „w sprawie organizacji ruchu na ul. Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej progów 

zwalniających”. 

Interpelacje Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o wygłoszenie swojej interpelacji przez Pana Marcina Lisińskiego.” 

 
Ra dny  Ma rcin L isiński  
Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie przygotowania trasy rowerowej polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej  

ul. Łowieckiej, oznaczenia tam ścieżki rowerowej oraz przygotowanie leśnej ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Dębowiec”. 

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

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Chciałbym w tym miejscu powitać Pana Posła Stanisława Piętę, który dotarł na nasze obrady.  

Proszę o wygłoszenie swojej interpelacji przez Pana Karola Markowskiego w sprawie remontu  
ul. Kaczeńców w Bielsku-Białej.  

Proszę bardzo.” 

 
Ra dny  Ka rol  Ma rkow ski  
Radny przedstawił poniższą interpelację:  

 „w sprawie remontu ulicy Kaczeńców w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dwie następne, bardzo proszę również.” 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Ra dny  Ka rol  Ma rkow ski  
Radny przedstawił poniższe wnioski: 

 „w sprawie montażu dwóch lamp ulicznych na ulicy Chryzantemowej w Bielsku-Białej”, 
 „w sprawie poprawy organizacji ruchu ulic Bzowej i Orchide i w Bielsku-Białej”.  

Wnioski Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o wygłoszenie swoich interpelacji przez Pana Radnego Grzegorza Pudę w sprawie trwałej 
niezdolności do udzielania odpowiedzi na interpelacje oraz w sprawie utworzenia placówki Domu Kultury  

w Straconce.  

Bardzo proszę.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  

Radny przedstawił poniższe interpelacje: 

 „w sprawie utworzenia placówki Domu Kultury w Straconce”, 
 „w sprawie trwałej niezdolności do udzielania odpowiedzi na interpelacje”, 

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

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
W trakcie wygłaszania przez Radnego Pudę interpelacji „w sprawie trwałej niezdolności do udzielania 
odpowiedzi na interpelacje”, Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział m. in., cyt.:2 

„Hola, Hola Panie Radny, ale jakieś…  

Panie Radny, nie możemy sobie pozwolić, żeby Pan mówił o jakiś urojeniach itd. – to jest niegrzeczne.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli chciałbym dokończyć...” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nad tym się właśnie zastanawiam, więc proszę nie używać takich sformułowań, bo inaczej odbiorę Panu 

głos.  

Dziękuję.” 

 

                                                                 
2
 Godz. 11.50 – Przewodniczący RM Pan Jarosław Klimaszewski przejął prowadzenie obrad Rady Miejskiej  

od Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Batyckiego. 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6 .2015  Załącznik Nr  4 

 do protokołu Nr VI/2015 

  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 24  marca 2015 roku 

 
 

Strona 15 z 80 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Ra dny  Grzegorz Puda  
Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji „w sprawie trwałej niezdolności do udzielania odpowiedzi  

na interpelacje”. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
W trakcie wygłaszania przez Radnego Pudę interpelacji „w sprawie trwałej niezdolności do udzielania 

odpowiedzi na interpelacje”, Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Radny, czy uważa Pan, że „autor podał pozbawione logiki informacje” jest sformułowaniem 

grzecznym?” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Mamy inne standardy.  

Bardzo proszę kontynuować.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeżeli Pan pozwoli i nie będzie przerywał, będę kontynuował interpelację.” 

Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Radny.  

Jeśli wolno mi się odnieść. Ilość zarzutów, które Pan przedstawił w tej kolejnej interpelacji – myślę,  
że na podstawie jakichś dokumentów i faktów, nie jestem prawnikiem, ale uważam, że jako na Radnym, 

ciąży na Panu obowiązek złożenia doniesienia do prokuratury. Niewypełnienie takiego obowiązku również 
jest przestępstwem. Dlatego apeluję o zachowanie zgodne z prawem.  

Bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji – Pani Radna Małgorzata Zarębska, 3 interpelacje. 
Pierwsza w sprawie konkursów na stanowisko dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Druga  

w sprawie modernizacji parkingu i utworzenia strefy płatnego parkowania przy ul. Karo la Miarki  
w Bielsku-Białej. I trzecia w sprawie składowiska odpadów w Lipniku.  

Bardzo proszę.” 

 
Ra dna M ałgorzata Za rę bska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

postaram się krótko, merytorycznie i medialnie, zgodnie z prośbą Pana Przewodniczącego.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję uprzejmie.” 

 
Ra dna M ałgorzata Za rę bska  
Radna przedstawiła poniższe interpelacje: 

 „w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych”, 
 „w sprawie modernizacji parkingu i utworzenia strefy płatnego parkowania przy  ul. Karo la Miarki  

w Bielsku-Białej”,  
 „w sprawie składowiska odpadów w Lipniku”. 

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

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz o przedstawienie interpelacji w sprawie remontu ulic Szerokiej i Czołg istów proszę.  

Pani Radna Bogna Bleidowicz.” 

 
Ra dna B ogna Bleidowicz  
Radna przedstawiła poniższą interpelację: 

 „w sprawie remontu ulicy Szerokiej i Czołgistów”. 

Interpelacja Radnej dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 

Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka  

– w sprawie wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy.  

Bardzo proszę.” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej  Prze mysław Dra be k  

Przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy”.  

Interpelacja Wiceprzewodniczącego RM dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

I ostatnia interpelacja Pana Radnego (...) – Przewodniczącego Leszka Wieczorka, która dotyczy 

dokończenia nawierzchni ul. Sejmowej.  

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Ra dny  Leszek  Wieczore k  

Radny przedstawił poniższą interpelację:  
 „w sprawie dokończenia nawierzchni ulicy Sejmowej”.  

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

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Na tym zakończyliśmy interpelacje.  

Ja na koniec, jako takie krótkie podsumowanie tego punktu chciałem odczytać jeden z zapisów 
Regulaminu Rady Miejskiej w Krakowie: „Łączny czas interpelacji zgłoszonych przez radnego na jednej 

sesji nie może przekroczyć 4 minut”. W trakcie dzisiejszej sesji dał mi ten punkt wiele do myślenia. 
Dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Prezydent.”   

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  

Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

zanim przystąpię do odpowiedzi na niektóre przynajmniej interpelacje – prawie 2 godziny ich słuchaliśmy –  

to chcę klika jednak uwag ogólnych.  

Po pierwsze – to, co Pan Przewodniczący powiedział – to nie są interpelacje proszę Państwa. Niektórzy  

z Państwa to tutaj zgłaszali rzeczy, pytania czy zadania nam dali, które są dużymi opracowaniami, które 
trzeba by było zlecić na zewnątrz praktycznie nawet, bo siłami pracowników na pewno nie jesteśmy  

w stanie tego zrobić. To nie są interpelacje proszę Państwa. I my oczywiście, w miarę możliwości, 
będziemy spokojnie odpowiadać, zamiast może wykonywać pewne rzeczy; będziemy odpowiadać  

na interpelacje, ale tylu pracowników mamy ilu mamy i więcej na pewno nie przyjmę ludzi do pracy, żeby 
przygotować interpelacje. To jest pierwsza uwaga, to nie są interpelacje.  

Druga – wiele tych tutaj tzw. interpelacji dotyczyło, że: należy coś zrobić i to bardzo szybko i jeszcze 
podać może terminy. Proszę Państwa, tylko nikt z Radnych nie powiedział skąd pieniądze na to brać. 

Przecież budżetu nie uchwala prezydent miasta. Prezydent przedstawia projekt budżetu a uchwala Rada 
Miejska i jeśli Państwo mają takie żądania, bo to nie są prośby, ale żądania, że ma być coś szybko 

zrobione (…) i mam jeszcze podać kiedy, to proszę podać z jakich środków to ma być zrobione. W sejmie 
jest taki bardzo dobry system, że jak się chce coś wprowadzić, to trzeba powiedzieć skąd wziąć pieniądze. 

U nas też trzeba powiedzieć. Proszę powiedzieć, że z budżetu wyciąć taką i taką pozycję (...) i w związku  
z tym proponuję wprowadzić taką i taką pozycję. Bo rzucanie żądań do mnie – na kilkanaście, bo tak jak 
oszacowałem 20 mln by nie wystarczyło prawdopodobnie na to, co tutaj dzisiaj było podane – nie mówiąc 

skąd wziąć pieniądze, tylko wrzucać mi zadania bez możliwości realizacji, to jest niepoważne (...) proszę 
Państwa. Budżet jest jeden, pieniądze są jedne i tylko w ramach tego budżetu możemy się poruszać  

i można tylko jedną rzecz zrobić – to możecie Państwo, Radni mają do tego pełne prawo : zamiast tego 
zrobić to i przegłosować to, i ja będę to robił wtedy. Natomiast wrzucanie mi tylko problemów  

za kilkanaście milionów złotych, nie mówiąc w ogóle skąd wziąć środki na to, to w ogóle jest brak 
odpowiedzialności.  

http://www.um.bielsko.pl/
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Następna sprawa. Tu część z Państwa uwag była bardzo ważna, bardzo słuszna i (...) skorzystamy  
z niektórych interpelacji, bo naprawdę były poparte ogromną wiedzą i myślę, że można tylko podziękować 

za nie. Na pewno nie będę dzisiaj na nie odpowiadał, ale na pewno weźmiemy je pod uwagę, bo to jest 
bardzo ważne dla mnie. Natomiast były też interpelacje, które interpretują prawo. Proszę Państwa, my nie 
jesteśmy od interpretowania prawa, tylko my jesteśmy od wykonywania tego prawa, które jest. Ono jest 

często chore, ono jest często niedobre – o tym wiemy i staramy się na zewnątrz te sprawy artykułować 
poprzez różne środki, poprzez posłów naszych, senatorów, poprzez organizacje samorządowe. Natomiast 

tu Państwo (…) niektórzy interpretują prawo i nas starają się nagiąć do tego, żebyśmy zaczęli 
interpretować to prawo. Bardzo bym prosił żeby tego nie robić, bo po prostu – jak powiedziałem, jesteśmy 

od wykonania, od realizacji prawa, które często jest stwierdzam chore.  

(…) Kilka spraw było poruszonych takich, które wynikają moim zdaniem z niezrozumienia pozycji 

prezydenta, rady, radnego. I myślę, że… – nie wiem, czy Panie Przewodniczący nie byłoby dobrze 
szkolenie zrobić dla Radnych, szczególnie tych może nowych. Bo chcę powiedzieć, że – bo nie chcę  

tu szkolenia robić – prezydent miasta jest organem tak samo jak rada miejska i n iezależnym od rady  
po prostu. I ja bardzo bym prosił żeby to uszanować. Tak jak rada ma swoje plenipotencje, ma swoje 

prawa, tak samo prezydent ma swoje prawa. I bardzo bym prosił żeby w te prawa mi nie wchodzić, nie 
ingerować w te prawa – bardzo bym o to prosił. Ostatnia sprawa, która jest z tym związana, to jest 

kwestia poziomu wygłaszanych tzw. interpelacji. Niektórym naprawdę daleko do poziomu jakiejś kultury  
– i są obrażania mnie i mo ich współpracowników (...). I ja bardzo proszę żeby tego nie robić, bo nie chcę 

się tak samo zachowywać jak Państwo, ale zmuszacie nas do  pewnych ostrych reakcji. Ja sobie nie 
pozwolę ani na obrażanie mnie, ani moich współpracowników. Ja chciałem Państwu Radnym przypomnieć, 

że nie jestem „chłopcem do bicia”, tylko jestem organem samorządowym, który ma do wykonania pewne 
zadania i je wykonuję zgodnie z prawem uważam. A jeśli naruszam to prawo – ktoś uważa – czy moi 

współpracownicy, to jak Pan Przewodniczący powiedział: proszę (…), są odpowiednie organy do tego.  
I bardzo bym prosił, żeby zachować pewien poziom kultury; tutaj w tej sali był od  dłuższego czasu, a w tej 

chwili zaczyna się widzę ta sprawa troszeczkę burzyć. To, co niektórzy Państwo zaprezentowali dzisiaj,  
to jest dalekie od kultury, nie mówiąc o innych sprawach. To by było te kilka spraw ogólnych, a teraz  

po kolei na część interpelacji będę starał się odpowiedzieć. Oczywiście odpowiem również na takie 
interpelacje, które nie były czytane.  

Pan Radny Matyja – boisko przy szkole nr 37.  

Była i jest odpowiedź; jest w planie na przyszły rok do wykonania.  

Sprawa ul. Kowalskiej.  

Ta sprawa, jako jedna z wielu, które były tutaj podane, jest znana. Remont, przebudowa, bo tak to trzeba 

nazwać tej ulicy to jest prawie 6 mln zł, i teraz trzeba powiedzieć skąd te 6 mln wziąć – jeśli mamy  
w tegorocznym budżecie czegoś nie zrobić za 6 mln – albo kredyt powiększyć. To wtedy nie mówić,  
że prezydent zadłuża miasto. To wtedy będziemy robić Kowalską czy ewentualnie inną, bo tutaj było 

kilkanaście innych pozycji do wykonania, jeśli chodzi o drogi. Ale Kowalska jest znana i wiemy, że ona 
wymaga [remontu] tak jak tu kilka innych. (...) Jeśli chodzi o ulice to nie jest zarzut, że Państwo podawali, 

bo my znamy te problemy i to nie jest nic nowego, tylko jest kwestia środków i kwestia kolejności 
wykonywania. Tu nie mam zarzutu do dróg, bo wiem, że te drogi są w stanie takim jakim są n iektóre i one 

wymagają remontu. Tak że tutaj żeby od razu była jasność odnośnie wszystkich dróg.  

Pan Radny Rodak, właśnie po kolei, sprawa funkcjonowania struktur Obrony Cywilnej.  

Pan Radny, pomijając tekst, 30 pytań dokładnie zadał. Ja myślę, że to nie jest interpelacja proszę Pana,  
to jest opracowanie, które by trzeba zrobić. Jeśli Pan jest zainteresowany, to proszę się zwrócić, może 

zlecimy takie opracowanie. Są tu pytania, które naprawdę na pewno nie należą do tego, co powinno być  
w interpelacji. Oprócz tego wszystkie Pana interpelacje, o których będę jeszcze mówił za chwilę,  

są podbite Pana pieczątką jako Przewodniczącego Komisji. To chce Pan powiedzieć, że na Komisji to było 
omawiane czy było przegłosowane na Komisji? Bo jeśli Pan to sam [składa], to proszę jako Radny 

podpisywać a nie jako Przewodniczący Komisji, bo wtedy stanowisko Komisji powinno być przegłosowane  
i zaprotokołowane, a wszystkie interpelacje – z tymi, o których za chwilę będę mówił, które są delikatn ie 

mówiąc mało eleganckie – są podbite jako Przewodniczący Komisji. I to też właśnie, dlatego myślę Panie 
Przewodniczący, że szkolenie tu by się przydało dla niektórych Radnych. 30 pytań to musiałoby być 

opracowanie książkowe, żeby na to odpowiedzieć. Oczywiście odpowiemy w pewnym sensie, ale na pewno 
nie w ten sposób jak Pan sobie to wyobraża, bo nikt nie będzie zlecał opracowania na ten temat  

na zewnątrz – to była pierwsza interpelacja.  
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Digitalizacja zbiorów. 

To Pan oczywiście dostanie odpowiedź, bo oczywiście są te prace prowadzone i na to Pan odpowiedź 

dostanie, bo to jest interpelacja właściwa uważam.  

Przebudowa ul. Kochanowskiego. 

Do listy tych, które są do – jak powiedziałem (...) – naprawy. Na pewno na tej liście ul. Kochanowskiego 

też się znajdzie, pytanie w jakiej kolejności.  

I dwie interpelacje, których Pan nie wygłaszał dzisiaj, tj. interpelacja związana z moim wyjazdem  

do Katowic na delegację w dniu 13, 14 lutego.  

Więc ja chciałem powiedzieć Panu, że obydwie delegacje były wyjazdem służbow ym – dostanie Pan 

odpowiedź oczywiście na piśmie. Ja chciałem powiedzieć Panu Radnemu, że ja nie potrzebuję zarabiać  
na delegacjach do Katowic; mnie było stać do Katowic zapłacić sobie jak bym potrzebował. Były  

to wyjazdy służbowe, gdzie załatwiałem sprawy służbowe. Nie będę tu o szczegółach mówił, na p iśmie 
Pan dostanie. Natomiast chcę powiedzieć, że ja podejmowałem i będę dalej podejmował sam decyzje, 

kiedy wyjeżdżam, gdzie wyjeżdżam i Pan nie będzie mi tutaj powiedzmy dyktował co jest delegacją 
służbową a co nie powiedzmy, gdzie mam jechać a gdzie mam nie jechać po prostu. Tak że to tak 

informuję Pana o tym uprzejmie.  

I druga interpelacja, którą Pan złożył. Uważam, bardzo delikatnie, że jest nieelegancka, nie chcę 

mocniejszych tutaj sformułowań używać, że Komitet Wyborczy Prezydenta Komorowskiego użył herbu 
miasta i w bardzo nieelegancki sposób Pan mi tutaj treść już proponuje jaką mam wysłać. Ja umiem pisać 

i czytać i ja n ie potrzebuję podpowiedzi w tym zakresie co mam pisać. Pan mi podaje treść co mam  pisać 
do komitetu, obraźliwie oczywiście, do Komitetu Wyborczego Pana Prezydenta Komorowskiego; 

wypadałoby trochę szacunku dla urzędującego Prezydenta. Może go Pan nie lubić, ale trochę szacunku 
wymaga każdy człowiek, który jest na jakimś stanowisku wybrany przez społeczeństwo. Można go nie 

lubić, jak powiedziałem, ale trzeba go szanować. I proponuje Pan 100 tys. zł, żeby kary zapłacili, bo tak  
to trzeba nazwać, za użycie herbu. W literaturze jest takie słowo, takie pojęcie „dulszczyzna” proszę Pana. 

To znaczy zakłamanie, bo sam Pan pisze, że Kongres Nowej Prawicy, który bezprawnie przez kilka 
miesięcy używał herbu Bielska-Białej – Pan o tym wie – to jakoś Pan nie występuje, żeby oni zapłacili karę 

100 tys., więcej jak 100 tys., bo oni przez kilkanaście miesięcy używali bezprawnie, to Pan nie występuje. 
Również jakoś dziwnie – wie Pan trzeba się dookoła siebie popatrzyć naprzód, bo może byłoby również 

trzeba swoich Kolegów niektórych z opcji politycznej, żeby też zapłac ili karę, bo bezprawnie używali herbu  
w kampanii wyborczej. Wie Pan? To Pan wie. A to, jak Pan nie wie, nie zna swojego komitetu, to bardzo 

niedobrze, bardzo mi przykro, swoich (...) kandydatów na Radnych. Więc wie Pan to jest dulszczyzna,  
że od jednych się wymaga powiedzmy i tak bezczelnie 100 tys. zł od komitetu. To w takim razie proszę  

i od Kongresu Nowej Prawicy – czemu Pan nie występuje? I czemu Pan nie występuje do swoich Kolegów, 
którzy używali w kampanii wyborczej do Rady. Czemu Pan nie występuje? Inaczej to jest dulszczyzna  
i to jest nieuczciwa gra po prostu i Pan ją stosuje. Jest Pan młodym człowiekiem, powinien się Pan trochę 

nauczyć pewnej kultury. Jedziemy dalej. Tak nawiasem mówiąc, jak jeszcze mówimy o opcjach 
politycznych, to chciałem powiedzieć, bo też jak Pan już tak bardzo działa Panie Rodak, że w centrum 

miasta jeszcze do dzisiaj – grudzień, styczeń, luty, marzec – 4 miesiące po wyborach jeszcze wiszą plakaty 
wyborcze niektórych kandydatów do rad – nie Pana – Pana opcji, w centrum miasta; stąd od Ratusza  

100 metrów – ja nie będę pokazywał, bo ja nie jestem od tego. Jak się chce komuś coś zarzucać trzeba 
samemu być w porządku naprzód. Bo też (…), zgodnie z prawem, karalne (...) to jest. Proszę przeczytać 

konwencję wyborczą – do pewnego momentu, do miesiąca powinny być wszystkie zdjęte. Tak że niech 
Pan nie żąda od innych, naprzód trzeba od siebie zacząć, zrobić porządek u siebie w domu.  

Pan Radny Michasiów – polowanie na Trzech Lipkach.  

Problem jest faktycznie, natomiast ani prezydent miasta nie ma do tego uprawnień ani Rada. Możemy 

jedną tylko rzecz zrobić, wystąpić, bo w ogóle zakres polowań to ustala sejmik województwa (...)  
i możemy tylko wystąpić, ale jak powiedziałem tu mamy ograniczone możliwości. Jeśli jest odległość 

zachowana, to w zasadzie nie mamy nic do gadania tutaj, ale jest temat. Na pewno będziemy występować 
po prostu. Jest jakaś sprawa na pewno do wyjaśnienia.  

Pan Radny Łoś – skorygowanie opłat za opłaty.  

Nie chcę tu podejmować polemiki z Panem doktorem również. Chociaż myślę, że nie powinniśmy tutaj 

tytułów używać i nadużywać tego. Powiedział Pan kilka rzeczy różnych, z którymi się można zgodzić,  
a z n iektórymi absolutnie się nie można zgodzić, bo stwierdził Pan, że bazą deklaracja powinna być.  

No to proszę Pana jak będziemy wszystko... – jest Pan prawnikiem i nawet myślę, że dobrym – wie Pan 
jakbyśmy to rozszerzyli to, że bazą do działań różnych, nie tylko w śmieciach, będą deklaracje, to wie Pan 

daleko byśmy nie zajechali, jakbyśmy rozszerzyli. Bo zgodnie z prawem jak mamy jedną rzecz, to mamy  
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ją prawo rozszerzyć na inne tego typu sprawy, że deklaracja jest podstawą działania – nie deklaracja, tylko 
efekt jest ważny. Bo to, że się ma prawo jazdy to nie znaczy, że się dobrze jeździ. Po to są mandaty, się 

płac i i kolegia i sądy są. (…) Jako prawnik dziwię się, że Pan taką rzecz powiedział, że bazą powinna być 
deklaracja. To jest niezgodne z prawem po prostu. Nie deklaracja jest niby. Deklaracja to jest deklaracja, 
dlatego tak się nazywa. A efekt jaki jest, to wtedy dopiero jest analiza tego. I chcę Panu powiedzieć,  

że zadał Pan kilka pytań – myślę sam sobie Pan na nie odpowiedział. Albo odpady są czyste czy mokre, 
czy suche, czy są zmieszane. My mamy taką dyskusję – jak Pan chce to mogę Panu udostępnić 

korespondencję – z instytutem w Grojcu, gdzie tam są też utytułowani ludzie z tytułami profesorskimi, 
gdzie piszą, że jak mokre to ma być mokre, czyściutkie, nie ma być nic ani ździebełka innego, oprócz trawy 

nie ma być. Tak interpretują z tytułami profesorskimi. Tak że jak Pan sobie życzy... Tak że proszę n ie 
używać tutaj takich prawnych sformułowań, które nie są prawdziwe powiedzmy. Odpowiedzialność 

zbiorowa – nie proszę Pana, to jest takie bardzo chwytliwe powiedzenie „odpowiedzialność zbiorowa”. 
Proszę Pana, nie odpowiedzialność zbiorowa. Jak jest spółdzielnia, jak jest wspólnota, to ta wspólnota 

odpowiada oczywiście, spółdzieln ia odpowiada. Nie można tego nazwać odpowiedzialnością zbiorową, 
tylko odpowiednia organizacja, która jest utworzona dla pewnych działań, ona odpowiada i Pan, 

przepraszam bardzo, ale Pan ma tutaj Panie doktorze widzę taką lekką schizofrenię, bo Pan jest (...) 
aktywnym działaczem, w organach spółdzieln i Pan występuje i Pan tutaj występuje teraz cały czas – 

zresztą nie po raz pierwszy jako działacz spó łdzieln i. Zapomina Pan, że Pan jest Radnym i powinien Pan 
dbać jednak o budżet, o interesy Rady Miasta, miasta całego, mieszkańców wszystkich, a nie konkretnej 

spółdzielni, w której organach Pan działa, bo to jest trochę nieelegancko. Dalej.  

Pani doktor Gorgoń-Komor – zakup defibrylatorów .  

To jest sprawa, zajmiemy się tą sprawą z tym, że ona już była kiedyś na sesji. (…) Powiedzmy, 
porozumiemy się ze specjalistami z ratownictwa medycznego, bo to nie jest kwestia zakupu samego, ale 

 to jest kwestia przeszkolenia iluś ludzi przecież i tak dalej. To na sesji już było kiedyś i w zasadzie 
defibrylatory powinny być w takich miejscach, gdzie jest bardzo trudny dostęp służb ratowniczych. Tutaj,  

w sam raz Ratusz i okolica, jesteśmy bardzo dobrze dostępni w ciągu dosłownie kilku minut przez służby 
medyczne. Przeanalizujemy, skonsultujemy, jak będzie to słuszne to na pewno to kupimy.  

Pan Radny Ruśniak – rondo Rudawka, Międzyrzecka.  

Tak to jest bardzo ważny temat, bo tam się praktycznie przemysł rozwija w tej chwili i buduje się nowa 

jeszcze fabryka i to rondo jest przewidziane w przyszłym roku do realizacji i myślę, że to rondo się musi 
udać w przyszłym roku zrealizować, bo w przyszłym roku rusza, na początku, ta nowa fabryka, która  

w sposób zasadniczy tam jeszcze utrudni ten cały układ drogowy, który w tej chwili tam jest.  

Rozbudowa sali gimnastycznej. 

Sprawa też już kiedyś była mówiona. Trzeba będzie przeanalizować, znowu zobaczyć jakie są projekty  
i w przyszłośc i jakiejś oczywiście – to nie ma mowy o tym roku – gdzieś w jakiejś przyszłości 
przewidywalnej, być może uda się to gdzieś do budżetu [wpisać]. Trzeba zobaczyć jaka skala tego jest, jeśli 

chodzi o wydatki. Nie umiem w tej chwili powiedzieć jaka skala jest.  

Pan Radny Szafarczyk. 

Myślę, że tutaj (...) – do Pana będzie się odnosiła ta moja wypowiedź – że tutaj jest bardzo wiele 
słusznych uwag (...). Część z nich na pewno będzie wzięta bardzo poważnie pod uwagę, bo trzeba  

je wziąć pod uwagę, bo są po prostu merytorycznie chyba przemyślane. Natomiast chciałem odpowiedzieć 
tylko na jedną też interpelację, która była – nie wiem w jakiej kolejności – sprawa ujęcia drogi S1, S69 

również też tej tzw. integracyjnej drogi, że nie ujęliśmy. Bo przedmiotem tej całej sprawy, która była, było 
to, że te dwie drogi, o których mówię, S69, S1 spadły na listę rezerwową i to było przedmiotem. Nie było 

przedmiotem co chcemy (...), bo my od wielu, wielu lat walczymy o tę drogę integracyjną i ona nie ucieka 
nam wcale z pola widzenia, natomiast tu był temat konkretnego dokumentu, który został wytworzony 

przez Ministerstwo Infrastruktury i myśmy się do tego dokumentu odnosili tylko. I dlatego to nie było 
nasze zapomnienie o tej drodze, tylko to była sprawa, że w tym dokumencie i do tego dokumentu 

mieliśmy się tylko odnieść, a nie (...) było celem uzupełnienie tej listy czy nawet nikt nie prosił o to, bo to 
nic byśmy nie załatwili wtedy, bo każdy by chciał – tak jak tutaj – w kraju coś sobie dodać. Te dwie drogi 

są na listach i tylko cały czas walczymy w tej chwili i będziemy dalej walczyć – mówię – różnymi środkami  
i poprzez nasze różne samorządowe organizacje, przez naszych posłów, senatorów będziemy prosić, żeby 

te dwie drogi znalazły się z powrotem na liśc ie podstawowej – S69 i S1 – i tego nie odpuścimy.  
To są kluczowe, nie tylko dla Bielska-Białej, ale i dla całego subregionu, to są kluczowe dwie drogi i one 

muszą się znaleźć na liście podstawowej, bo to jest skandal, że one spadły na listę rezerwową.  
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Tak że tutaj żeby dla wyjaśnienia tylko.  

Tam takie było w Pana jednej z interpelacji, że „Hałcnów nie na wszystko dostał odpowiedź”.  

Hałcnów jest jedną z tych dzielnic, która w ostatnich latach otrzymała najwięcej środków i oczywiście  
to, co się da będziemy dalej robić, natomiast musi być też zasada jakieś proporcjonalności, rzetelności  
w rozdziale środków miejskich. Hałcnów jest dzielnicą, która zdecydowanie najwięcej w ostatnich latach 

otrzymała. To żeby nie było tutaj żadnej dyskusji na ten temat przynajmniej.  

Pan Radny Lisiński – ul. Łowiecka.  

To jest ta jedna z tych ulic, o których wiemy. Jest w nienajlepszym stanie, a jest to ulica, gdzie turyści nie 
tylko z Bielska-Białej są. Też mogę tylko tyle powiedzieć, że też idzie do tego spisu ulic, które trzeba 

remontować. Być może trzeba jeden z budżetów, nie wiem jeden z budżetów może przyszłoroczny, trzeba 
pow iedzieć, że wszystko odpuszczamy i bierzemy się za te drogi. Raz jeden budżet robimy drogi,  

a wszystko inne odpuszczamy. Może taką decyzję trzeba podjąć. To jest decyzja Rady, że wszystko 
odpuszczamy, robimy tylko drogi – dajemy 20, 30 mln dodatkowo na drogi i koniec. Tylko boję się,  

że to będzie ciężko w sytuacji, kiedy mamy środki unijne, kiedy mamy wiele innych sprawa, które  
w kolejce też czekają, bo jak dzisiaj mówimy o drogach, a jak zaczniemy mówić o sporcie, o kulturze,  

o pomocy społecznej, do której coraz więcej pieniędzy musimy dokładać, bo takie ustawy są, to się wtedy 
okaże, że tych pieniędzy praktycznie zaczyna brakować.  

Ścieżki rowerowe. 

Ścieżki rowerowe robimy – to dla informacji, bo nie wszyscy Radni byli w poprzedniej kadencji. Przez 

ostatnie lata zrobiliśmy ponad 30 km ścieżek rowerowych w mieście. Oczywiście (…) dalej robimy. Każda 
droga, którą robimy to jest ze ścieżką rowerową i staramy się żeby te pierścienie zamknąć, żeby te ścieżki 

rowerowe były zamykane i tak będziemy to robić, żeby ten układ się zamykał coraz bardziej i myślę,  
że to widać, że robi się pewne odcinki, a później się będzie łączyło. To jest przykład choćby koło lotniska 

nawet ścieżki rowerowej.  

Pan Radny Markowski –  trzy ulice, tam dwie lampy są. 

To myślę, że te dwie lampy to są do załatwienia, te ulice też do spisu pozostałych ulic. Jak widzicie 
Państwo tych ulic dzisiaj cała (...) [lista] była. Tak.  

Pan Radny Puda. 

Odnośnie kultury wypowiadania nie będę się powtarzał. Myślę, że Pana Radnego stać na to, żeby w inny 

sposób jednak, nawet jak ktoś nie ma racji czasami – Pan nie do końca ma rację oczywiście, ale nawet jak 
się ma rację, to jak się to powie w sposób kulturalny, to jest większy efekt niż jak się kogoś obraża  

i ubliża, ewentualnie można powiedzieć, że swoje jakieś kompleksy się wyraża przez to. Myślę, że nie 
należy tego robić. Natomiast odnośnie Domu Kultury w Straconce, to chcę powiedzieć, że w tej interpelacji 

nie do końca jest Pan rzetelny, którą Pan złożył, bo takie dzielnice jak Stare Bielsko (...), Komorowice  
to mają domy kultury w strażnicy, nie mają osobnych domów kultury, czyli Straconka też ma dom kultury, 
ma strażnicę, przepraszam i też tam życie się może odbywać tak jak w innych dzielnicach – ja tylko 

przykład daję. A gdybyśmy mieli nowy dom kultury (…) tworzyć, to trzeba powiedzieć jedno, skąd 
pieniądze na to wziąć. To są ogromne pieniądze, bo to są etaty. To jest kilkanaście etatów znowu i kwestia 

utrzymania. Trzeba powiedzieć, skąd wziąć te pieniądze? Czy znowu dajemy mniej na drogi, a więcej  
na kulturę dajemy? To jest decyzja Rady. Czy, przepraszam bardzo (…), bo naprzód chcemy drogi robić, 

ale i domy kultury chcemy robić? Proszę Państwa nie na wszystko nas stać. Trzeba wybrać, czy kupujemy 
chleb, czy kupujemy do tego wędlinę, czy kupujemy nartorolki, jak ja to nazywam. Najpierw bazowe 

sprawy załatwiamy, podstawowe, a później (…) robimy inne rzeczy. Na pewno na dzisiaj nas n ie stać  
na kolejny dom kultury – dzisiaj powiedziałem – jutro być może będzie nas stać na to. Ale dzisiaj mówię 

na dom kultury nas na pewno nie stać, zresztą wolnego pomieszczenia dzisiaj nie ma. To pomieszczenie 
będzie gdzieś do 2 lat wolne dopiero, wtedy być może trzeba będzie rozważać sprawę. Nie powiedziałem, 

że nie absolutnie, bo jeśli są możliwości, to trzeba na pewno starać się je wykorzystywać.  

Pani Radna Zarębska – konkursy na stanowiska na dyrektorów.  

To jest kolejny taki przykład ingerencji w pewne decyzje. Pani oczywiście dostanie odpowiedź na swoją 
interpelację. Ja chciałem tylko powiedzieć, że: jedną rzecz, którą Pani podniosła, to jest coś niezgodne  

z prawem unijnym, jest to dyskryminacja ze względu na wiek. Tego nie wolno robić proszę Pani, to jest 
karalne po prostu. Dyskryminacja ze względu na wiek, jest to wyraźnie zapisane w unijnym prawie i o tym 

wszyscy wiemy, i jakby Pani znała prawo pracy, to by Pani wiedziała, że dawniej było tak, że jak się 
osiągnęło wiek emerytalny to można było zwolnić pracownika a dzisiaj nie wolno, bo to jest karalne  

po prostu. A Pani podnosi żeby dyrektorów, którzy mają wiek emerytalny – być może są tacy, ja nie 
analizuję tego na co dzień, ja się patrzę tylko na to, czy dyrektor jest dobry czy zły, a n ie ile ma lat i czy 

jest kobietą czy mężczyzną – ja się n ie patrzę – tylko czy jest dobry, czy zły po prostu. Jak jest dobry,  
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to pracuje. I zgodnie z prawem powołujemy dyrektorów wszystkich i mamy znakomite wyniki i mówienie, 
że to jest dalszy przykład skostnienia układu – można takie hasła dalej (…) tworzyć, tylko one nie mają nic 

wspólnego z rzeczywistością.  

Parking przy ul. Miarki.  

Nie wiem. Oczywiście znowu rozpatrzymy sprawę, bo ciężko żebym ja tu dzisiaj wyrokował, ale z częśc i tej 

interpelacji to zrozumiałem, że to jest tego typu interpelacja, jak kiedyś na jednym z zebrań Rad 
Osiedlowych wystąpili mieszkańcy, żeby zamknąć tę dzielnicę, żeby ludzie przestali tam jeździć przez  

tę dzielnicę wreszcie, bo za dużo samochodów tam jeździ. Nie żartuję, ja kiedyś to na sesji mówiłem  
w poprzedniej kadencji – „żeby zamknąć tę dzieln icę, bo (...) tu tyle ludzi jeździ przez tę dzielnicę, że my 

tu nie możemy mieszkać”. Można tak zrobić i tak samo Miarki też można zamknąć. Tylko pytanie, jak inni 
zrobią to samo w innych dzielnicach, to wtedy będziemy helikopterami się chyba poruszać tylko.  

Nie można (…) enklaw robić, bo miasto, ulice są dla wszystkich (...), a nie dla poszczególnych grup 
społecznych – dla wszystkich mieszkańców. I każdy na ul. Miarki, Pani i ja mamy prawo na ul. Miarki też 

sobie pojechać i stanąć tam. Ale oczywiście rozważymy sprawę parkingu, bo jakaś myśl – ona nie jest  
po raz pierwszy zdaje się – jest.  

Składowisko odpadów (...). 

To jest sprawa wielokrotnie omawiana. Dostanie Pani również odpowiedź. Tylko, że końcówka tego jest 

taka, że: „obawy mieszkańców, lokalizacja, Pan profesor powiedział”. A jaka jest propozycja w związku  
z tym? Czy ma Pani jakąś propozycję, czy tylko mamy stwierdzenie faktów i zarzuty? Zarzuty każdy potrafi 

formułować, natomiast propozycje rozwiązań. Przenieść wysypisko śmieci? – bo też były takie niektóre 
anegdotyczne propozycje. Można przenieść, tylko proszę powiedzieć gdzie i kto za to zapłac i.  

Pani Radna Bleidowicz.  

Ulica Szeroka, Czołg istów – że nie przynosi chluby.  

Wiele innych rzeczy nie przynosi chluby naszemu miastu. Wiele innych rzeczy, ludzi nie przynosi chluby, 
tak że to jest cała litania. Tak że to tak bym nie stawiał sprawy. Natomiast wiemy – nie o chlubie  

tu mówię, tylko o tym, że ul. Czołg istów, bo Szeroka jest dobra, Szeroka jest w bardzo dobrym stanie, 
natomiast Czołgistów jest w tragicznym stanie i ul. Czołg istów trzeba zrobić. Ale nie stawiajmy – tu mówię 

na temat chluby – bo wiele spraw w mieście, wielu ludzi w mieście nie przynosi chluby, a trzeba żyć 
powiedzmy, bo na tym polega różnorodność.  

Pan Przewodniczący Drabek – MZK.  

Robią się te sprawy (…) i w tej chwili bardzo intensywne prace trwają na ten temat i na pewno te sprawy 

będą, myślę w niedługim czasie załatwione, bo w tym kierunku na pewno idziemy, a oprócz tego w nowym 
układzie środków unijnych, o którym mówiłem, również mamy, oprócz zakupu, cały system, ten mobilny 

rozkład jazdy, ale również informacja mobilna – wszystko to jest przewidziane.  

Pan Radny Wieczorek – ul. Sejmowa, naprawa.  

To też dodaję do kolekcji tych ulic, które są do naprawy. Może nazwę w sam raz należy zmienić  

z Sejmowej na inną jakąś, bo ten stan może jest faktycznie niedobry tej ul. Sejmowej, ale może  
na Wiejską (…) powiedzmy, na przykład zmienić na Wiejską powiedzmy; ale Wiejska jest już powiedzmy – 

dajemy do katalogu tych, które trzeba naprawić.  

Tyle proszę Państwa.  

Dziękuję.”             

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Grzegorz Puda.” 
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Ra dny  Grzegorz Puda (ad vocem) 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Prezydencie,  

nie ma i n ie będzie zgody na sposób zachowania w jaki traktują Pana Zastępcy interpelacje oraz Radnych. 

Ja rozumiem, że ze strony Pana Prezydenta jest dobra wola, aby tematy rozwiązywać, natomiast jeśli Pan 
pozwoli i przeczyta w jaki sposób Pana Zastępcy, czyli urzędnicy przez Pana wskazywani – tak jak dzisiaj 

został nominowany nowy Prezydent – traktują odpowiedzi na interpelacje Radnych, to zrozumie Pan,  
że takie interpelacje są i jeżeli nic się nie zmieni to będą. Odnośnie tego…” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tylko, że odpowiedź ad vocem jest do 2 minut według Statutu Rady.” 

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

„Oczywiście Panie Przewodniczący. Jeżeli Pan pozwoli to temat dzisiejszej interpelacji został jakoby 
sprowokowany przez Pana zarzut do mojej osoby w poprzedniej kadencji odnośnie tego, że nie odniosłem 

się do analizy, która została wykonana przez urzędników Urzędu Miasta. Nie udało mi się niestety odnieść 
do całości, ponieważ gdybym odniósł się do całej analizy i wszystkich nieprawid łowości, które zostały  

w niej zawarte, to prawdopodobnie interpelacja trwałaby wielokrotnie dłużej. Ja po prostu podjąłem 
tematy, które w mojej opinii i w czasie, którym dysponowałem, zostały w skrócie przedstawione Panu 

Prezydentowi. Jakie konsekwencje Pan będzie wyciągał wobec osób, które są odpowiedzialne za udzielenie 
odpowiedzi na interpelacje, to jest wyłącznie Pana decyzja. Natomiast uważam, że zachowanie, nie mówię 

wszystkich, ale przynajmniej części Pana Zastępców, przynajmniej powinno spowodować zmianę ich 
zachowań.  

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Prezydent…” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nie, nie.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Poczekamy na resztę. Dobrze.  

Czyli Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor – bardzo proszę.” 
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Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja tylko króciutko.  

Wiem, że była interpelacja Pana Wiceprzewodniczącego Przemysława Drabka w bodajże 2009 roku – ona 

dotyczyła umieszczenia automatycznych defibrylatorów w miejscach publicznych. Ja występuję na razie 
bardzo skromnie o 2 defibrylatory tutaj w Urzędzie Miasta.  

Co do przeszkolenia zgłaszam swoją też tutaj chęć, ponieważ zajmuję się tym na co dzień jako lekarz 
kardiolog, we współpracy z Beskidzką Izbą Lekarską i specjalistami. Też współpracujemy ze służbami 

ratowniczymi, możemy przeszkolić kadry, które pracują właśnie na terenie Urzędu.  

A jeśli chodzi o statystyki, to amerykańskie badania mówią o tym, że możemy umieszczać takie 

defibrylatory w miejscach gdzie zdarzyły się 2 zgony – nie w ciągu 2 lat 1 zgon, jeśli chodzi o migotanie 
komór; natomiast nie zawsze można to ekstrapolować na Europę,  tudzież wykazano przewagę 

zastosowania tych automatycznych defibrylatorów przed przybyciem służb ratunkowych. Centrum miasta 
jest to miejsce reprezentatywne, często są tu troszkę korki, są parkingi zajęte być może rzeczywiście 

umieszczenie tych defibrylatorów poprawiłoby pierwszą pomoc z zakresu służb niemedycznych.  

Dziękuję bardzo.”     

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Ra dny  Konra d Ł oś (ad vocem) 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Niestety Panie Prezydencie nie mogę zgodzić się tutaj z argumentacją przedstawioną przez Pana, 

zwłaszcza w tej warstwie merytorycznej. Skutki prawno-finansowe zwłaszcza na płaszczyźnie prawno-
podatkowej – wiemy, że tutaj do tych opłat mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej – można 

wiązać jedynie w tym przypadku ze stanem faktycznym zdefiniowanym przez prawo. I z całym 
szacunkiem, nawet dla wybitnych profesorów, to jest tylko wykładnia doktrynalna, ona nie ma mocy 

powszechnie obowiązującej. Tutaj musi być prawo a jest luka prawna. No niestety musimy to spróbować 
jakoś rozwiązywać.  

Natomiast co do tej drugiej sprawy – tutaj wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzieln ie mieszkaniowe, Pan 
Prezydent doskonale wie, są tylko pośrednikami. Ani wspólnota, ani spółdzieln ia nie dysponuje tutaj 

własnymi środkami, które nie są środkami mieszkańców. I to mieszkańcy będą ponosić te skutki 
finansowe, jeżeli tak by się stało. Tak że tutaj mówmy wyraźnie jak to wygląda.  

Dziękuję bardzo.”   

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Rozumiem, że Pan Przewodniczący Rodak w trybie ad vocem.  

Bardzo proszę.” 
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Ra dny  Ma urycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Szanowny Panie Prezydencie, odnośnie obszerności interpelacji w sprawie Obrony Cywilnej. To jest  

30 pytań, ale tak naprawdę większość z nich wymaga odpowiedzi jedynie „tak/nie”, więc ja myślę, że nie 
trzeba tu specjalnego opracowania.  

A odnośnie (…) przeze mnie wykorzystania pieczątki przewodniczącego Komisji,  to parafrazując Pańskie 
słowa z ostatniej sesji, kiedy zapytałem o Pański podpis pod deklaracją poparcia dla Prezydenta 

Komorowskiego Pan Prezydent powiedział, że: „Nie można na chwilę przestać być prezydentem”.  
Ja też nie mogę na chwilę przestać być przewodniczącym Komisji, a w moich interpelacjach nigdzie…”   

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Niestety…” 

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przepraszam czy ja mam teraz głos Panie Przewodniczący?” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeszcze tak, tylko mówi Pan rzeczy niezgodne z obowiązującym w tej Radzie prawem, ale proszę 
dobrnąć…” 

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Rozumiem, że te kilka sekund zostanie mi jeszcze doliczone, tak?” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak.” 

 
Ra dny  Ma urycy Rodak (ad vocem) 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nigdzie nie używam pieczątki Komisji Bezpieczeństwa. W stopce jestem podpisany jako radny Rady 

Miejskiej. Nigdzie nie wyrażam się w imieniu Komisji.  

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tylko dokumenty o tym nie świadczą. Bardzo dziękuję, wyczerpaliśmy ten… 

 Pan Prezydent jeszcze…” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Prezydencie 2 minuty.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„To jest nowość jakaś Panie Przewodniczący.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, dzisiaj może troszeczkę...” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pozwoli Pan, że się nie zgodzę z nią.  

Pan Radny Puda. 

Jeszcze raz powtarzam nie mówię o merytoryce (…), ale jeśli Kolega Puda mówi, że nie ma zgody na coś, 
to ja mówię, że nie będzie zgody na taką formułę (…) wypowiedzi, bo najgorszy zarzut można w sposób 

kulturalny wyrazić. Nie będzie zgody też.  

Pani Radna Komor.  

Tak oczywiście skorzystamy z Pani rady, natomiast myślę, że te defibrylatory z reprezentacją nie mają n ic 
wspólnego. Nie przydają chyba cech reprezentacji – jeśli się je umieści w holu to Ratusz nie będzie z tego 

powodu piękniejszy na pewno. Tak że zostawmy reprezentację Ratusza na boku, bo Pani powiedziała,  
że „reprezentacja, jest to reprezentacyjne miejsce”, więc bardzo dobrze, że te defibrylatory będą. Myślę, 

że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego jednak, tak że to zostawmy.  

Pan Radny Łoś.  

Panie Radny nie zgadzam się z Panem, bo Pan mówi, Pan ucieka od tematu, że wspólnoty to nie, 
spółdzielnie to nie (…), to są jacyś tacy pośrednicy, wykonawcy – nie, nie, nie. To są instytucje prawne, 

które odpowiadają za coś, biorą pieniądze za coś, tak jak Urząd bierze, urzędnicy biorą pieniądze. Tak 
samo spółdzie lnia bierze pieniądze, tak samo wspólnoty biorą pieniądze – ci którzy zarządzają 
wspólnotami. Tak że to nie jest tak proszę Państwa, nie ma Pan racji absolutnie. Oni odpowiadają za to,  

co robią. I wspólnota, zarządzający wspólnotami i spółdzielnie odpowiadają. To są ludzie na etatach 
umocowani prawnie i Pan jako prawnik mówi, że oni za nic nie odpowiadają – nie absolutnie nie.  

Ale chciałem ważniejszą rzecz powiedzieć. Możemy na wszystko się zgodzić co Pan mówi, wszystko 
możemy zrobić, tylko jest drugi koniec tego kija (…), że będziemy mówić i brać pieniądze za segregowane 

odpady (…) dziadostwo będzie szło na wysypisko, tam to trzeba będzie robić, będą koszty większe tam. 
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Całość (…) musi się zamknąć. I jeśli tam będziemy robić numery niezgodne z prawem i udawać, że nie 
wiemy kto to wrzucił tę butelkę do mokrego, to tam będą większe koszty i będzie moment, że trzeba 

będzie podnieść opłaty za wywóz odpadów. Będzie trzeba podnieść, bo suma się musi zgadzać, ktoś  
to musi zrobić. Tylko wtedy, zamiast zapłac i ta spółdzielnia, zapłacą wszyscy mieszkańcy i nie powiedzą 
później, że Radny to zrobił jeden czy drugi, tylko powiedzą, że prezydent znowu podniósł ceny za wywóz 

odpadów. Nie, nie zgadzam się z tym. Ma być prawo przestrzegane i każdy ma robić co do niego należy  
– i wspólnoty mają pilnować, bo biorą za to pieniądze, ktoś sobie przyjdzie i wrzuci z zewnątrz? 

Spółdzielnia jest odpowiedzialna za to żeby (…) to było zamknięte, żeby to było odseparowane i żeby nikt 
z ulicy nie mógł sobie przyjść i wrzucić. Za to są odpowiedzialne spółdzielnie i zdecydowana większość 

spółdzielni ma (…) załatwioną tę sprawę. I nie mogę się zgodzić na to, jak Pan mówi, że ktoś sobie 
przyjdzie wrzucić butelkę do trawy – nie ma na to zgody.  

I Pan Radny Rodak. 

Tutaj wyraźnie szkolenie trzeba Panie Przewodniczący zrobić, bo Pan Radny widzę nie rozróżnia pewnych 

rzeczy. Jak Pan bije pieczątkę jako przewodniczący Komisji, to powinna być uchwała Komisji 
przegłosowana. A prezydent jest organem, Pan nie jest organem. Ja jestem organem powiedzmy 

ustawowym i troszkę się – nie dużo, niech Pan się nie gniewa – różnimy powiedzmy. Ja mam inne 
obowiązki, prawa, Pan ma jednak inne obowiązki, prawa, dlatego to nie jest to samo proszę Pana.  

Dziękuję.” 

     
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Mam nadzieję, że Pan Radny Łoś wybaczy mi, że nie udzielę mu drugi raz głosu ad vocem, bo po prostu 

nie przewiduje tego nasz Statut. Ale myślę, że ta dyskusja jest cenna i myślę, że może toczyć się na innych 
forach. Przy okazji (…) – bo rzeczywiście to szkolenie być może się przyda – już na zakończenie tego 

punktu chciałem przypomnieć, szczególnie Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej, że Radę na zewnątrz 
reprezentuje wyłącznie aktualny przewodniczący Rady. Mamy już przykłady, które jakby wykraczają poza 

to, ale myślę to spokojnie spotkam się z Przewodniczącymi Komisji, aby to ustalić.  

Bardzo dziękuję.”  

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu kolejnego tj.: „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości”.  

Bardzo proszę Pani Poseł Mirosława Nykiel.” 

 
Pose ł na Sej m RP Pa ni Mirosława  Nykiel  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Szanowni Radni i zaproszenie goście.  

Pierwotnie miałam zacząć od informacji, którą otrzymałam wczoraj od Ministra Środowiska. Fakt jest już 
powszechnie znany, bo media sprawę przekazały, ale w związku z odpowiedziami tutaj na interpelacje  

i stanowiskiem Pana Prezydenta chciałam tylko poinformować, że w spotkaniu posłów śląskich z Panią 
Premier, droga S1 i S69 została wpisana do programu śląskiego. Pani Premier osobiście zapewniła,  
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że pieniądze będą w najbliższym czasie na te dwie drogi. Co do drogi integracyjnej, to kilkakrotnie 
występowałam też w sprawie tej drogi, ale prześlę albo na następnej sesji jeśli będę, to odpowiem jakie  

są losy tej drogi, bo w tej chwili nie mam tutaj informacji w głowie na ten temat.  

Szanowni Państwo w związku z bulwersującą sprawą – wielu mieszkańców zwłaszcza tych, którzy 
mieszkają w okolicach Szpitala Wojewódzkiego i Szyndzielni – sprawą spalarn i odpadów medycznych 

zwrócono się również do mnie jako posła i postarałam się zająć sprawą jak najbardziej rzetelnie. 
Poinformowałam Marszałka Sejmiku jako, że szpital jest wojewódzki, w ięc tym organem właściwym  

do podejmowania decyzji jest Marszałek Województwa. Kilkakrotne rozmowy i kontrole, które 
przeprowadził Marszałek potwierdziły, że ze spalarnią jest coś nie tak, bo przekroczone już są w wyniku 

tych pierwszych kontroli normy ilościowe, czyli ilość odpadów, która była zawarta w umowie, a później 
rzeczywiście była spalana się nie zgadza. Jest także niezgodność co do zasady bliskości, która powinna być 

stosowana, czyli jeśli spalarnia spala odpady to w tej odległości, które tam przew iduje umowa, a wiem,  
że były odpady przywożone z Opola. Te dwie kwestie już podniósł Pan Marszałek w odpowiedzi, niemniej 

jednak na wniosek – pewnie nie tylko mój, bo wiem, że wiele innych osób występowało do Ministra 
Środowiska o przeprowadzenie kontroli norm, wszystkich które jak zgłaszali mieszkańcy, (...) były ich 

zdaniem przekroczone – były prowadzone pomiary. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
prowadził pomiary w tej kwestii. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia (...), na które zostaliśmy zaproszeni   

– byłam obecna (…), Pani Przewodnicząca Pani Agnieszka Gorgoń zaprosiła nas – mieszkańcy wątpili żeby 
te pomiary coś dały. Wręcz wskazywali, że nie ma co czekać, trzeba zamknąć spalarnię, bo jednak sposób 

prowadzenia tych kontroli jest niedostateczny. Otóż wczoraj otrzymałam informację od Ministra 
Środowiska na temat tych pomiarów. Oczywiście podniósł też tutaj to, co już Państwu powiedziałam, jeśli 

chodzi o te przekroczenia, które (...) już wcześniej Pan Marszałek podniósł. I tak przekroczenia rtęci –  
ponad czterokrotne, ponad 300%. Suma metali – ponad trzykrotne przekroczenie,  200%. HCI – blisko 

pięciokrotnie, ok. 400%. Pył całkowity – ponad sześciokrotne przekroczenie, ponad 500%. Ponieważ 
dostałam to oficjalnie, a wcześniej tylko były takie n ieoficjalne informacje o tych ogromnych 

przekroczeniach, postanowiłam Państwu podać. W wyniku tej kontroli podjęto decyzję o natychmiastowym 
(...) zamknięciu tej spalarni. Wiem, że w tej chwili są prowadzone różne inne dochodzenia w tej sprawie,  

a zatem chciałam poinformować Wysoką Radę jak się w tej chwili ta sprawa, jeśli chodzi o spalarnię, jak 
wyglądają te wyniki kontroli. To pierwsza sprawa.  

Jeśli chodzi o (…) kolejną sprawę, to myślę, że ma naturę trochę przyjemniejszą. Chciałam pogratulować 
Panu Prezydentowi tych osiągnięć gospodarczych i tego dzisiejszego wyróżnienia – to po pierwsze. 

Chciałam podziękować Panu Zbigniewowi Michniowskiemu pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprezydenta 
Miasta, a kończącemu jak wiemy swoją misję, za to wszystko co zrobił zw łaszcza d la energetyki. Jako,  

że ja parlamentarnie zajmuję się energetyką, mieliśmy przyjemność w wielu kwestiach współpracować  
i nasze miasto, myślę że w wyniku również działania Pana Prezydenta Zbigniewa Michniowskiego, który w 
dużej mierze przyczynił się do tego, że było zawsze wzorem i to na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

– jak Państwo wiecie. Za to serdecznie dziękuję. Równocześnie pozwolę sobie życzyć nowemu Panu 
Prezydentowi Przemysławowi Kamińskiemu wszystkiego co najlepsze na tej drodze i cieszyć  się razem  

z Państwem chyba z tego, że w znacznej mierze został skład prezydencki odmłodzony. To dobrze wróży  
na przyszłość. Myślę, że pod okiem tak doświadczonych Prezydentów tutaj młody człowiek naprawdę 

będzie miał tylko dobre wzorce, a zatem...”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pani Poseł, ale nie dyskryminujemy wiekiem, prawda? Tak odnosząc się...”  

 
Pose ł na Sej m RP Pa ni Mirosława  Nykiel  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Nie dyskryminujemy, tylko dobrze życzymy, a to nie jest dyskryminacja.  

No i kończąc swoje krótkie wystąpienie, chciałabym z okazji zbliżający się Świąt Wielkanocnych złożyć 

Państwu najlepsze życzenia, żeby ten czas był naprawdę rodzinny i tych nowych nadziei (...), która jest 
nam wszystkim bardzo potrzebna. Wszystkiego co najlepsze.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Poseł. Dziękujemy za życzenia. Do tych dla mieszkańców się na pewno dołączymy.  

Bardzo proszę Pan Poseł Stanisław Pięta. Chyba będą oklaski.” 

 
Pose ł na Sej m RP Pa n Sta nis ła w Pięta  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Poseł,  

miło usłyszeć te zapewnienia o poprawie połączeń drogowych Bielska-Białej – naszego miasta.  
Oby za tymi słowami poszły czyny, bo niestety pamiętam jak z tego miejsca Pani Premier Bieńkowska 

zapewniała nas, że do końca 2014 roku będziemy jeździć drogą S69 do Żywca – proszę spróbować 
przejechać. Ale o czym innym chciałem mówić.  

Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi i władzom miasta, bo z informacji, które posiadam wynika,  
że udało się znaleźć środki, które będą przeznaczone na pomoc dla polskiej spo łeczności w Bierdiańsku,  

w mieście partnerskim Bielska-Białej; kiedyś miałem okazję mówić na ten temat. Tak że bardzo  dziękuję, 
że Bielsko-Biała zaangażowało się tutaj w tę akcję niesienia jakże potrzebnej tam pomocy; obyśmy nie 
musieli angażować się bardziej w najbliższych miesiącach.  

Chciałbym też proszę Państwa podziękować z tego miejsca wszystkim za udział w Marszu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – Panom Radnym, chciałbym podziękować służbom miejskim, funkcjonariuszom 

policji, którzy bardzo dobrze zabezpieczyli trasę marszu. Nie doszło do żadnych incydentów, zresztą nigdy 
nie dochodziło do żadnych incydentów. W zeszłym roku słyszałem tutaj na tej sali krytyczne słowa, 

a to, że pieśni kościelne nie śpiewane są tak jak powinny, a to nieprawomyślne okrzyki były wznoszone 
przez uczestników marszu. Proszę Państwa, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem 

państwowym i zwracam uwagę na słowo „narodowy”. Nie jest to ani święto prawicowe, lewicowe, 
pisowskie, niepisowskie. Wszyscy jesteśmy obowiązani pamiętać o żołnierzach, którzy do końca 

postanowili wypełnić swój obowiązek, a czcząc tych żołnierzy jest oczywiste, że nie można również czcić, 
pamiętać o ofiarach żołnierzy wyklętych, czyli ubekach, enkawudzistach i wszystkich tych, którzy nieśli 

Polsce niewolę i zbrodnię. Dziękuję Panu Prezydentowi, bo po raz pierwszy Bielsko -Biała było tak 
udekorowane narodowymi flagami. To było bardzo wyraźnie widoczne – jestem za to bardzo wdzięczny.  

Szanowni Państwo, 10 kwietnia min ie 5 lat od tragedii smoleńskiej. W piątek 10 kwietnia w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy dworcu zostanie odprawiona msza święta. Informuję uprzejmie 

Wysoką Radę o tym. Po mszy będziemy chcieli złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą Pana Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i wszystkie ofiary tej tragedii. Od paru lat, Szanowni Państwo, nasze środowisko 

postuluje nazwanie jednego z rond imieniem Lecha Kaczyńskiego. Wiem, że ten projekt przeszedł 
wstępną, pozytywną weryfikację wraz z propozycją nazwania innego ronda imieniem Prezydenta 

Narutowicza. Tak że zostawiam Wysokiej Radzie tę kwestię do rozwagi. Wydaje mi się, że 5 lat (…), ten 
upływ czasu, łagodzi pewne niepotrzebne napięcia polityczne. I tak jak w dziesiątkach polskich miast 

uczczono już śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, dobrze by było żeby to samo stało się 
w naszym mieście.  

Dziękuję za uwagę i oczywiście przyłączam się do życzeń: Spokojnych, błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych.  

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Pośle.  

W jednej ze spraw, o których Pan mówił, Pan Radny Szczepan Wojtasik.”  
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Ra dny  Szcze pa n Woj tasik  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,  

ja chciałbym Panu Posłowi przekazać wiadomości, które dotarły też do Urzędu i one pochodzą z 20 marca.  

20 marca o godzinie 15.00 bezpośrednio cała paleta leków dotarła do Bierdiańska – została przewieziona 
przeze mnie do Lwowa, a tam drogą szybkiej paczki dotarła do Bierdiańska. I tutaj, jak już ofiarodawcy 

napisali, te rzeczy, które są najbardziej potrzebne zostały przekazane do przygranicznych – przy linii frontu 
– szpitali oraz tym osobom, które najbardziej potrzebowały, a takich osób było już kilkaset (...). Spotkałem 

się z lekarzami odbierającymi te paczki i bardzo dziękowali. I pozwolę sobie przeczytać tylko ostatnie 
zdanie, że: „W imieniu wielokulturowej społeczności Bierdiańska kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności 

Prezydentowi Miasta Bielska-Białej Jackowi Krywultowi, Dyrektorowi AQUA S.A. Piotrowi Dudkowi za to,  
że te dary dotarły tam na wschód.  

Dziękuję.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wsk i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

I przy okazji w imieniu myślę wszystkich, chciałem Panu Radnemu Wojtasikowi podziękować,  
że zajął się tą sprawą i był niejako wysłannikiem Rady na tę misję specjalną – przynajmniej w jakimś 

zakresie.  

Bardzo proszę – Pan Prezydent Jacek Krywult.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja do Pani Poseł chciałem się zwrócić, bo to jest bardzo ważne żebyśmy tego nie zagubili, tej sprawy.  
To, że znalazły się w kontrakcie dla Śląska te dwie drogi to jeszcze o niczym nie świadczy, bo ja jestem 

jednym z tych autorów, który wprowadził to do tego programu, te dwie drogi. Natomiast problem jest taki, 
że na dzisiaj nie ma żadnych środków jeszcze przeznaczonych dla tego programu; bo my opracowaliśmy 

ten program w trybie awaryjnym pod kierownictwem Pana Marszałka, ten program poszedł do Warszawy, 
tylko teraz czekamy na środki jakieś żeby były, bo na razie nie ma żadnych środków. Jeśli to zostanie tylko 

jako program na papierze, to z tego dużo nie będzie. Dlatego prośba jest do Państwa Posłów, Senatorów 
żeby doprowadzić do tego, żeby ten program dla Śląska, który poszedł od nas tutaj – Pan Marszałek,  

z kilkoma Prezydentami opracowywaliśmy ten program – żeby ten program nabrał realnych kształtów,  
to znaczy żeby za nim pojawiły się odpowiednie środki; i tam są nie tylko te dwie drogi, ale kilka innych 

bardzo ważnych również spraw dla naszego miasta i dla naszego subregionu. Dlatego jeszcze raz prośba 
do Państwa Posłów, żeby zapytać się po prostu w odpowiednim momencie, kiedy i jakie środki będą 

przeznaczone dla programu dla Śląska, który jak powiedziałem jest w tej chwili już w Warszawie, tylko 
czekamy na jakieś po prostu decyzje rządowe w tym zakresie. 

Dziękuję bardzo.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.”  
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Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„W sprawie wypowiedzi Radnego Szczepanika, ponieważ tutaj też chciałam podziękować w imieniu...” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Wojtasika.” 

 
Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Przepraszam Wojtasika. Przepraszam. Szczepana Wojtasika – okay w porządku. Właśnie przy 
współudziale Pana Wojtasika – Radnego mogliśmy doprowadzić sprawę tych leków do końca, bo to też 

moja skromna osoba brała w tym udział, dlatego że...” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przepraszam, nie wymieniłem, ale teraz już jest wszystko jasne.” 

 
Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…muszę się upomnieć o swoje – dlatego że proszę Państwa weszła ustawa o Prawie farmaceutycznym, 

nie wszystko można wywieźć za granicę i tu wielkie ukłony t eż dla naszego Kolegi, który po prostu  
we współpracy ze mną, mogliśmy dzięki kontaktom z hurtowniami farmaceutycznymi i darom, apteczkom 

– debatowaliśmy nad tym czy te apteczki mają być czerwone, duże jak w karetkach czy zielone żeby nasi 
Koledzy z Ukrainy nie byli widoczni na froncie. Więc ja też tutaj bardzo dziękuję Panu Prezydentowi,  

że wziął w tym udział i mam nadzieję, że wystąpimy z podziękowaniami dla darczyńców.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

To ja też załap ię parę punktów i podziękuję Panu Prezydentowi. 

A w tej chwili przechodzimy zgodnie z tym co głosowaliśmy na początku sesji – bardzo proszę o zabranie 

głosu Pana J_____ Z_____ w imieniu społeczności „Bielszczanie przeciw spalarni” – jeżeli jest? Jest.  

To to zapraszamy.” 

 
Oklaski.  
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Członek inicjaty wy „B ielszcza nie przeciw spalarni”  Pa n J ____ Z_____ 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za to, że mogę dzisiaj zabrać g łos w imieniu mieszkańców  
Bielska-Białej...” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Cała Rada głosowała w tej sprawie, tak że...” 

 
Członek inicjaty wy „B ielszcza nie przeciw spalarni”  Pa n J ____ Z_____ 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Też dziękuję Radnym, natomiast Panu [Przewodniczącemu] w pierwszym rzędzie, bo przyszedłem wczoraj  

w ostatniej chwili i mogłem zostać wysłuchany.  

Szanowni Państwo, chciałem też na samym początku podziękować wielu osobom tutaj i z Rady, i z Urzędu 
Miasta za to, że zajęły się sprawą bardzo ważną dla mieszkańców, a szczególnie południowej dzielnicy 

Bielska. Chciałem tutaj podziękować bardzo serdecznie Panu Prezydentowi Jackowi Krywultowi, który  
w sposób jednoznaczny cały czas wspierał mieszkańców, wypowiadał się w mediach – tak że za to mu 

bardzo dziękujemy. Też chcieliśmy podziękować kilku osobom z Rady Miejskiej, które w taki czy inny 
sposób nas wspierały, m.in.: Pani Dorocie Izydorczyk-Piegzik za interpelacje, Panu Romanowi Matyi, który 

cały czas był na różnych akcjach, Panu Przemysławowi Drabkowi, który zapewne jest skromny, bo nie 
chciał się jakby ujawniać, ale wielce nam pomógł w różnych sprawach. Chcieliśmy też podziękować Pani 

Agnieszce Gorgoń-Komor, dzięki której mogliśmy mieć wystąpienie na Komisji Zdrowia w zeszłym 
tygodniu.  

Chciałem też podziękować Państwu Parlamentarzystom tutaj obecnym na sali. Pani Mirosławie Nykiel – 
ona przedstawiła jakby kilka tutaj aspektów w tej sprawie i chciałem przede wszystkim podziękować Panu 

Stanisławowi Pięcie, który też jest na sali, który z Parlamentarzystów zrobił najwięcej w tej sprawie, 
najwięcej nam pomaga i o niektórych rzeczach mówić nie możemy. Chciałem też podziękować innym 

Parlamentarzystom: Panu Posłowi Stanisławowi Szwedowi, Panu Jackowi Falfusowi, którzy też zabierali  
w tej sprawie głos i cokolwiek robili.  

Ja chciałbym na samym początku odnieść się tutaj do wypowiedzi Pani Poseł Nykie l, bowiem na Komisji 
Zdrowia powątpiewaliśmy w wyniki badań. To wynikało z tego, że akurat w momencie badania emisji 

przez firmę zewnętrzną, byliśmy przez cały dzień, dyżurując – ja sam 3 godziny spędziłem obserwując 
jakby sposób przeprowadzenia badań. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym dniu spalarn ia pracowała  

na minimum swojej mocy, nawet dużo mniej niż jak kiedyś szpital zarządzał bezpośrednio spalarnią  
i w związku z tym obawy. Natomiast sam fakt, że wyniki, które z tej kontroli jakby powstały są porażające 

– proszę to jeszcze zwielokrotnić – dlatego że badania były prowadzone powiedzmy, że ledwo co pyrkało  
z komina. Natomiast 2 tygodnie temu mieliśmy jedną z takich ofensyw spalarn i, która dosłownie non stop 

przez 4 dni, przez 24 godziny na dobę waliła okrutnym dymem – on był i b iały, i szary był, i czarny – 
najgorzej było w nocy. Na Komisji pokazywaliśmy film, zresztą na naszym profilu facebookowym  

są umieszczane sukcesywnie zdjęcia, filmy – można zobaczyć. Uknuliśmy, jako taki produkt uboczny, kilka 
żartów, m.in. to na podstawie wypowiedzi decydentów spalarni i służb ochrony środowiska, że tam (...)  

w zasadzie ten dym to jest woda. My uknuliśmy taki żart, że mamy specyficzną wodę w Bielsku o kolorze 
czarnym. To tytułem odniesienia się, jakby wstępu. Natomiast – wiem, bo sam już jestem zmęczony, 

Państwo też, widzę, że jednak bycie na sesji jest zajęciem dość trudnym – pozwolę sobie przeczytać 
wystąpienie. To wystąpienie czytam ja, natomiast mogło nas być tu i kilkanaście osób i to samo byśmy 
powiedzieli. Z różnych powodów ja zostałem wytypowany. To stanowisko jakby zawiera pokrótce opis 

problemu. Nie chciałem tutaj w sposób szczegółowy opisywać różnych niuansów związanych  
z funkcjonowaniem spalarn i od lat – bo nie chodzi tu tylko o okres ostatni, dotyczący dzierżawcy. I też 

chcieliśmy się zwrócić do Państwa z prośbą o rzecz, którą Wy jako Radni i włodarze miasta możecie zrobić.  

Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu wstępnie ujawniono wyniki badań spalarni Szp itala 

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Po 9 miesiącach interwencji bielszczan, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach zlecił badania niezależnej, specjalistycznej firmie. Wyniki są druzgocące. Pani 

tutaj Posłanka Nykiel powiedziała tylko o częśc i, nie wiem czy świadomie, czy nie, ale pominęła bardzo 
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ważny aspekt jakby przekroczenia, jeśli chodzi o dioksyny i furany. Więc tak: 38 -krotne przekroczenie 
normy na dioksyny i furany. W wartościach procentowych oznacza to – podkreślę to, bardzo proszę  

to sobie zapamiętać – 3 700% ponad normę. Pył – 500% ponad normę, rtęć 300% ponad normę, metale 
ciężkie 200% ponad normę, ale to nie wszystko. Jesteśmy w posiadaniu szczegółowych  obliczeń 
wynikających z badań i dokładne wyniki poznamy wkrótce. Zleciliśmy kilku zaufanym podmiotom, 

instytucjom, które zajmują się tego typu sprawami, o jakby wykładnię, żeby nie straszyć mieszkańców, 
żeby nie powodować niepotrzebnie paniki, bo tam jest  szereg takich substancji, które są bardzo, ale  

to bardzo niebezpieczne, ale być może one występują w odpadach medycznych. Te, które znamy dziś 
poraziły zarówno mieszkańców, jak i samych urzędników, mimo że wcześniej wielokrotnie mówili prasie: 

„To tylko biały dym, bezpieczna para wodna. Wszystko jest w porządku, nie ma powodów do obaw”.  
A jaka była i jest prawda? Same tylko dioksyny mają katastrofalny wpływ na organizm człowieka, 

uszkadzając struktury kodu genetycznego w łańcuchu DNA nawet w drugim pokoleniu. Mają bezpośredni 
wpływ na zakłócenie systemu wydzielania hormonalnego, są rakotwórcze. To są najgorsze z tych 

substancji, które tutaj zostały przekroczone – podkreślam 3 700%. W tej sytuacji wszystko co wiąże się  
ze spalarnią Szpitala Wojewódzkiego jest w powszechnej opinii publicznej negatywne i niebezpieczne. 

Bielszczanie nie chcą spalarn i, żadnej spalarni! 20 marca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
nakazał natychmiastowe wstrzymanie pracy spalarni. Po 15 latach wracamy niemal do punktu wyjścia. 

Mieszkańcy protestowali przeciwko spalarn i, a ich protesty miały g łębokie uzasadnienie. Nigdy nie było 
społecznego przyzwolenia najpierw na adaptację szpitalnej kotłowni na spalarnię, a później na jej 

eksploatację. Więcej – od samego początku mieszkańcy byli oszukiwani. Wmawiano im, że spalarnia 
będzie obsługiwać tylko Szpital Wojewódzki. Jednak parametry spalarni od razu były przewidziane pod 

obsługę dawnego województwa bielskiego. W 2010 roku z komina spalarni zdemontowano filtr, który 
rozsypał się w wyniku eksploatacji. Szpital, bo to wówczas on zarządzał spalarn ią, n ie kupił nowego.  

W takim stanie, zdekompletowanym, spalarn ia działała. Mało tego, mimo informacji Inspektoratu Ochrony 
Środowiska o przekroczeniu norm ten stan został zalegalizowany przez organ prowadzący szpital  

– Marszałka Województwa Śląskiego. Trudno w to uwierzyć, ale dokumenty nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości. Trująca spalarn ia była używana nadal i w drugiej połowie 2013 roku taką spalarn ię 

wydzierżawiono firmie EKO-TOP z Rzeszowa. Dzierżawcy nie zobowiązano do założenia filtra, mimo  
że spalał sześciokrotnie więcej i to już nie tylko odpadów medycznych, ale także weterynaryjnych  

i komunalnych, bo takie pozwolenie otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego. Bielszczanie sprzeciwiający się 
spalarni, a jak się okazuje walczący o swoje zdrowie i życie, wielokrotnie słyszeli od Państwa, że samorząd 

i władze miasta nie są stroną w sprawie i niewiele mogą zrobić. Okazuje się jednak, że Rada Miasta  
ma realny wpływ na sytuację, poprzez kształtowanie prawa lokalnego, w tym zapisów w planach 

zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o zmianę części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy 
zbiorczej na przedłużeniach ul. Długiej do ul. Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych w ul. Olszówki 

noszącej nr 111. Zmiana dotyczy zapisu dla jednostki UZ-01, w ramach której znajduje się obszar Szp itala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a obejmuje usługi zdrowia, adaptację i rozbudowę istniejących obiektów 

szpitala. Nie ma tutaj mowy żadnej w planie o tym, żeby sytuować obiekt przemysłowy o najbardziej 
zagrażającym d la środowiska działaniu. Więc (...) tu jest jakby nadinterpretacja już obecnie 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy wykreślenie z § 5 pkt 13, 
wyłączenie nr 8 o treści: „W spalarni odpadów medycznych w jednostce UZ -01”. Żyjemy w XXI wieku, 

szpital, który w swojej wizytówce na stronie internetowej pisze, że jest najnowocześniejszy w re gionie, nie 
może ogrzewać się paląc odpady ani tym bardziej w ten sposób, bardzo wątpliwy pod względem 

etycznym, zdobywać pieniądze na łatanie dziur w swoim budżecie. Miasto, które chlubi się kampaniami 
promującymi czyste źródła energii nie może pozwolić na to, by w dymach spalarni pogrążać turystyczną 

dzielnicę, która otwiera się na Szyndzieln ię, Dębowiec i Kozią Górę. Pozostawiając obecny zapis w planie 
zagospodarowania przestrzennego zgadzacie się Państwo na degradację przyrodniczą, kulturową  

i społeczną jednej z najpiękniejszych dzielnic Bielska-Białej. Historia spalarn i doprowadziła nas do tego 
momentu, w którym możecie zmienić bieg historii. I o to Radę Miasta Bielska-Białej oraz Prezydenta 

Bielska-Białej proszą mieszkańcy.  

Dziękuję za uwagę i jeśli Państwo będziecie – nie wiem, bo nie znam się na procedurach – chcieli zadać 

jakieś pytania to z chęcią odpowiem na nie.”    
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Do głosu zgłosił się Pan Poseł Stanisław Pięta. Bardzo proszę. Rozumiem, że pytań na tym etapie nie ma, 

jeżeli się pojawią to oczywiście poprosimy.” 

 
Członek inicjaty wy „B ielszcza nie przeciw spalarni”  Pa n J ____ Z_____ 
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję za możliwość wypowiedzi.  

Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że to, co jakby teraz przeczytałem i apel do Państwa, dotyczy tego,  

co możecie sami zrobić. My ze swojej strony nie bacząc już na instytucje, które wielokrotnie nas oszukały 
w różnych sprawach, a powinny stać na straży prawa, ochrony środowiska, sami sprawy w swoje ręce 

dalej będziemy brać. Teraz to wszystko analizujemy i będziemy występować oczywiście, żeby niektóre 
instytucje, osoby poniosły konsekwencje. Najważniejsze teraz dla nas to doprowadzić do zbadania gleby 

na terenach posesji ludzi, najp ierw tych najbliżej zamieszkujących, żeby mogli sobie odpowiedzieć  
na pytanie, czy mogą w tym roku sadzić marchewkę i czy jest sens opryskiwać drzewa owocowe, żeby 
później zbierać zbiory. No bo jeżeli maliny będą mieć posmak słodki, ale od dioksyn i furanów, to lepiej 

może zaprzestać tam takiej działalności. I chodzi o to, żeby (...) mieszkańcy otrzymali odpowiedź, w jakim 
tak naprawdę środowisku żyją.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Oklaski.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Poseł Stanisław Pięta.” 

 
Pose ł na Sej m RP Pa n Sta nis ła w Pięta  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

my zrobiliśmy to, co było naszym obowiązkiem. Natomiast niewiele by się udało zrobić, jeżeli sami 
mieszkańcy nie zorganizowaliby się, sami mieszkańcy nie zaangażowaliby się n ie tylko w obronę własnego 

zdrowia. Ale pamiętajmy proszę Państwa, że szkodliwość tych wyziewów nie obejmuje wyłącznie 
Mikuszowic Śląskich, to dotyczyło także mieszkańców całego miasta i mieszkańców okolicznych gmin.  

Tak że ja chciałbym z tego miejsca pogratulować, podziękować, wyrazić swoje uznanie dla osób, które się 
tak zaangażowały właśnie w doprowadzenie tej sprawy do właściwego końca.  

Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. W likwidowanej spalarni pracowało, pracuje 11 pracowników  
– z tego co wiem byli to wcześniej pracownicy szpitala – i teraz proszę Państwa pozostaje kwestia 

przyszłości tych osób. Być może znalazłyby się jakieś instytucje miejskie,  spółki, w których ich 
doświadczenie mogłoby być wykorzystane. Oczywiście ja bardzo się cieszę, że spalarn ia jest zamknięta, 
powinna być zamknięta, natomiast widzę też te osoby, które tam pracowały i jakoś uważam,  

że powinniśmy się zatroszczyć o ich sytuację, a nie też tak zostawić ich zupełnie na lodzie.  

Dziękuję bardzo.” 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6 .2015  Załącznik Nr  4 

 do protokołu Nr VI/2015 

  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 24  marca 2015 roku 

 
 

Strona 35 z 80 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.”  

 
Oklaski.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeszcze brawa...” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„I bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Ra dny  Roma n M atyja  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

również dołączam do tych, którzy podziękowali za działanie i za determinację wszystkich osób, które 
zaangażowały się w długofalową walkę dotyczącą działania tej spalarni. Ja – jak Państwo wiedzą – również 

starałem się zaangażować na pewnym etapie i pewien niedosyt mam ze względu na to, że w instytucjach, 
w których się znalazłem po prostu zostałem poinformowany – być może w dobrej wierze; niestety (…)  

te informacje, jak się je dzisiaj widzi, były nieprawdziwe. Przedstawione dane są na tyle porażające,  
że (...) powinny zmienić (...) nasze spojrzenie na istnienie spalarni w tym terenie – wszyscy wiemy,  

że w pobliżu jest „Natura 2000”, bardzo duża część mieszkańców mieszka; i nigdy nie spodziewałem się, 
że wyniki będą tak porażające. Co za tym idzie jedynym,  z naszego punktu widzenia, możliwym sposobem 

na to, żeby doprowadzić do (...) celowej likwidacji spalarni – a myślę, że to jest cel, który jest  
do osiągnięcia – przy pełnym skomplikowaniu obecnej sytuacji, zarówno wszystkich zainteresowanych  

stron, niemniej jednak na nas jako radnych ciąży podstawowy obowiązek dbania o mieszkańców.  
W związku z tym proszę Panią – nową Panią Przewodniczącą, Panią Połatyńską do tego, żeby przystąpić  

do działań w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w przyszłości  
– myślę, że zdroworozsądkowej – spowoduje, że na tym terenie nie ma możliwości jakiejkolwiek budowy, 

rozbudowy czy działania jakiejkolwiek spalarni. Tego oczekują od nas mieszkańcy.  

Dziękuję.” 

 
Oklaski.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejski ej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. Dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Ryszard Batycki.” 
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Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

głosując nad udzieleniem prawa do zabrania głosu, w sposób milczący wyraziłem istotny konflikt interesów 

w postaci usytuowania mojej osoby w tym, co dotyczy spalarni Szp itala Wojewódzkiego. Otóż starałem się 
na Komisji Zdrowia wytłumaczyć, na czym ten konflikt interesów polega: że jednocześnie z jednej strony 

jestem radnym, mieszkam w tej dzielnicy, też bardzo blisko tego szpitala, powinienem reprezentować 
interesy mieszkańców, a z drugiej strony jestem dyrektorem szpitala oskarżanego i to w sposób dość 

istotny o działania, które spowodowały te kwestie, o które mieszkańcy walczą.”  

 
Głosy  z galerii  sal i se syj nej.  

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Spokojnie Szanowni Państwo. Dałem temu wyraz... ja nikomu nie przerywałem i p roszę też zachować 

kulturę na tej sali...”   

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo Państwa proszę.” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dałem temu wyraz w momencie, kiedy w ubiegłym roku po raz pierwszy z tą sprawą wystąpiła [mieszkanka] 
na sesji Rady Miejskiej, której ja przewodniczyłem wtedy – wyraz, że ten konflikt interesów istnieje –  

i powierzyłem w tym momencie prowadzenie sesji Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu. Taka jest 
prawda. Przez cały ten okres czasu, Szanowni Państwo, odmawiałem udzielania jakichkolwiek stanowisk  

w tej sprawie, bo tak naprawdę szpital, który reprezentuję (...) i te powody, którymi się kierowałem, 
kierowały również moim postępowaniem.  

Padły tutaj poważne oskarżenia pod adresem szpitala i pod adresem organizacji utylizacji odpadów, 
szczególnie szkodliwych, która toczy się w tej tak krytykowanej spalarni. I powiedziałem wyraźnie, że jej 

lokalizacja to nie był pomysł Szp itala Wojewódzkiego, tylko pomysł na załatwienie w biedzie, która 
ówcześnie panowała, z pieniędzy centralnych, centralnie finansowanych – czyli na rozwój i budowę 

Szpitala Wojewódzkiego – również problemu utylizacji odpadów w byłym województwie bielskim. I to jest 
prawda. Ale lokalizacja zmusza również do zarządzania niemedyczną stroną działalności. Przy normalnych 

kłopotach opieki zdrowotnej, znanych Państwu nie tylko z publikatorów, ale z rzeczywistych kontaktów  
z tą opieką zdrowotną, ukierunkowanie pewnych działań szpitala wynika tylko i wyłącznie od odejścia  

od zarządzania niemedyczną stroną działalności. I nic się w tym temacie nie stało innego, jak tylko 
wydzierżawiono działalność po to, ażeby ta działalność była prowadzona profesjonalnie, żeby (...) była 

dbałość o instalację, która wymaga określonych nakładów i jeżeli mamy dać nakłady na zdrowie z tych 
pieniędzy, które są na zdrowie, to dajmy na zdrowie, żeby ten szpital mógł leczyć...”    

 
Głosy  z galerii  sal i se syj nej.  
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale bardzo proszę o ciszę.”  

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„I takie były intencje. I jak do tej pory nie padł ani jeden zarzut pod tym adresem, gdyż tak naprawdę 
zostało to przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i za to ja odpowiadam, jako zarządzający 

szpitalem.  

(…) I oświadczam Państwu, że tak było...” 

 
Głosy  z galerii  sal i se syj nej.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław  K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo proszę.” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Natomiast (...) Szanowni Państwo, Prezydent Miasta złożył doniesienie do prokuratury i te organa pracują 
nad tym tematem, wdrożyły postępowanie wyjaśniające. Również są instytucje w państwie prawa, które 

zajmują się tym tematem i do nich należy przede wszystkim Inspekcja Ochrony Środowiska w wydaniu 
wojewódzkim, czyli najbliższym nas i Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska w W arszawie.  

Są to instytucje prawnie realizujące określone zadania, które przed nimi stoją, określone działania  
w zakresie ochrony środowiska.  

Padły tutaj zdania, że po 9 miesiącach od Państwa protestu, WIOŚ włączył kontrolne badania stanu, że tak 
powiem badania komina w tym znaczeniu, jeżeli chodzi o spaliny. Otóż takie badania, Szanowni Państwo, 

od początku działania tej spalarni są prowadzone co pół roku...” 

 
Głosy  z galerii  sal i se syj nej.  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale bardzo proszę.” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„…i są prowadzone przez również akredytowane firmy (...) – i proszę tego nie podważać. Są instytucje, 

które za to odpowiadają. Wszystkie badania, które były, nie wykazywały żadnej konieczności 
natychmiastowego zamknięcia spalarni. Mnie też, jako dyrektora tego szpitala i obywatela tego miasta, 

zaskoczył wynik tego badania do tego stopnia, że natychmiast po jego powiadomieniu, wystąpiłem  
do instytucji wydzierżawiającej spalarnię o natychmiastowe zaprzestanie procedury utylizacji odpadów.  
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I mam na to pismo, Szanowni Państwo, i proszę sobie tutaj nie uważać, że szpital nie pilnuje w tym 
zakresie obowiązujących przepisów. I ta instytucja powiadomiła również, że o godzinie 11.30 w piątek 

– bo tak to się stało – w ubiegłym tygodniu przerwano procedurę utylizacji, oczywiście dokończywszy (...) 
cyklu, bo nikt nie może zamknąć spalania w takim znaczeniu, żeby tę instalację całkowicie zniszczyć.  
I to chciałem Państwu powiedzieć. Są instytucje do tego, a ja stoję na straży prawa i za to odpowiadam  

w takim wymiarze, w jakim zarządzający szp italem odpowiada. I nieprawdą jest to, co Państwo tutaj 
insynuujecie, chociaż nie padło takie zdanie, ale prasa podaje na podstawie czyjś obserwacji, że trwa 

nadal spalanie odpadów w tym szpitalu – nie trwa.” 

 
Wy pow ie dź z gale rii sali se syjnej .  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

„Wczoraj były w czerwonych workach…”  

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale to są nasze odpady, Szanowni Państwo, bo szpital w dalszym ciągu produkuje odpady...” 

 
Wy pow ie dzi z gale rii sal i se syjnej.  
Wypowiedzi nieczytelne, poza mikrofonem. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale bardzo proszę.” 

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„…i ja jestem za to odpowiedzialny. Natychmiast wydałem zarządzenie mówiące o tym, że nie można 
przewieźć przez bramę żadnych obcych odpadów. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, złamał tą zasadę to nie 

wiem za co...” 

 
Wy pow ie dź z gale rii sali se syjnej .  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale bardzo proszę. Na sesji Rady Miejskiej zabierają głos ci, którym go udzielono. Jeżeli w imieniu 

Państwa Pan Z______ chce jeszcze coś powiedzieć to zapraszam, ale proszę nie krzyczeć.” 
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Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Rysza rd Batyck i  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Również Szanowni Państwo, w tym obszarze szp ital jest po to – wytłumaczyłem intencję – ażeby przede 
wszystkim leczyć. Przede wszystkim leczyć a nie zarządzać ogromną przewymiarowaną pralnią, proszę 

Państwa, budowaną na potrzeby byłego województwa bielskiego czy spalarnią, która zostaliśmy 
uszczęśliwieni. I stąd była ta kwestia z mojej strony wyjaśniona. Nigdy nie zajmowałem stanowiska  

w sprawie, ale ze względu na oskarżenia, które padły również tutaj pod adresem szpitala, zająłem  
to stanowisko w takim wymiarze, żadnym innym.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Szanowni Państwo, wobec powyższego punkt 5 został wyczerpany.  

Za chwilę, zgodnie z sugestiami Radnych ogłoszę przerwę, mam natomiast jeszcze jedną propozycję  
co do zmiany porządku obrad. Dotyczy to punktu nr 12 – Druk Nr 74, tj. uchwała w sprawie zwolnienia 
podatku od nieruchomości – dlaczego?”  

 
Głosy  z sali sesyjnej .  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 
„Bardzo proszę o zachowanie spokoju.  

Dlaczego? W toku tutaj już na sesji analizy, okazuje się, że nazwy ulic użyte w tej uchwale trzeba 
skorygować. To nie są te pełne nazwy ulic, które są w rejestrze ulic. Przykład: jest tutaj  

ul. Stojałowskiego, a pełna nazwa brzmi Ks. Stanisława. Naraża nas to potem na uchylenie z tego powodu. 
Dlatego przenoszę to przed – jeżeli oczywiście Rada się zgodzi – przed „Sprawy różne”, aby dać czas  

na poprawki. Wszystkie poprawki tutaj Pan mecenas Biel już wyłapał.  

W związku z tym, kto jest za taką zmianą? Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Zmiana została zrobiona. 

Ogłaszam 20-minutową przerwę.3”    

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Godz. 13.34. 
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Ad 6 
Stanowisko Rady Miejskiej Bie lska-Białej w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała i S69 Bielsko-Biała – 

granica państwa  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Szanowni Państwo wznawiamy obrady – mamy quorum.4  

Jesteśmy w punkcie numer 6 porządku obrad, tj.: Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie 

ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 drogi ekspresowej 
S1 Kosztowy – Bielsko-Biała i S69 Bielsko-Biała – granica państwa.  

Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie przygotować to stanowisko ; było ono uzgadniane międzyklubowo, 
była już ta sprawa dzisiaj poruszana przy wystąpieniu Pani Poseł. Myślę, że sprawa jest ważna dla naszego 

miasta i całego regionu, a jeżeli Parlamentarzyści wszystkich opcji i Rady Miejskiej z tego obszaru będą tak 
samo walczyć o to przedsięwzięcie, myślę, że jest duża szansa na to, że to po prostu zostanie 

zrealizowane. Pozwolę sobie odczytać. 

<<Szanowna Pani Ewa Kopacz – Prezes…>> 

Bardzo proszę – Pan Prezydent.  

W tej sprawie – tak?” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, w tej sprawie. 

Jest tutaj błąd formalny i bardzo bym prosił, żeby zmienić: Szanowna Pani Ewa Kopacz – Premier. Nie ma 

Premiera jest Prezes Rady Ministrów.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Właśnie do tego przechodziłem.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„No to ja zgłaszam, Panie Przewodniczący to.” 

 
Głosy  z sali sesyjnej .  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nie. No ja jestem inicjatorem – ale OK. Panie Prezydencie – jeżeli Pan chce coś zrobić za mnie,  
to ja zawsze chętnie.” 

                                                                 
4
 Godz. 14.12. 
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Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dobrze. Bo musimy tu napisać, bo jest oprócz tego – niżej jest Pani Premier (…). To może być na dole, 
natomiast na górze nie może być.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze ws ki  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, zgadza się. Mam już ze cztery sms-y w tej sprawie na telefonie.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, to dobrze. To znaczy, że czujni są ludzie.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dlatego właśnie odczytuję już zgodnie z tą autopoprawką. 

<<Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów . 

Stanowisko Rady Miejskiej Bielska-Białej podjęte podczas sesji w dniu 24 marca  
2015 roku w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych  

i Autostrad na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała i S69 
Bielsko-Biała – granica państwa. 

Szanowna Pani Premier, z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy ogłoszony w grudniu 
2014 roku Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Rada Miejska Bielska-Białej wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec przesunięcia 
na listę rezerwową [budowy] dróg S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz S69 Bielsko-Biała 

– granica (…) państwa (obejście Węgierskiej Górki).  

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt ogromnego natężenia ruchu na drogach łączących 

nasze miasto zarówno z Katowicami, jak i Krakowem. Są to bardzo popularne szlaki 
komunikacyjne wśród mieszkańców Śląska i Małopolski, ale także wśród turystów  

z innych rejonów kraju. Bielsko-Biała pozostaje bowiem od lat głównym węzłem 
tranzytowym dla wszystkich podróżujących w kierunku beskidzkich kurortów, a także 

dalej – w stronę Czech i Słowacji.  

Należy ponadto podkreślić, że obecne natężenie ruchu na drodze z Bielska -Białej  

do Katowic bliskie jest poziomu nasycenia, a według prognoz na rok 2025 wynosić 
ma ponad 60 tysięcy pojazdów na dobę, zaś na drodze DK 52 z Bielska -Białej  

do Krakowa 30-40 tysięcy pojazdów na dobę. Tymczasem na liście podstawowej 
Programu znalazły się arterie o znacznie mniejszym natężeniu ruchu.  

W przypadku obydwu przesuniętych na listę rezerwową dróg zasadniczym celem ich 
budowy jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez miejscowości przecinane 

przez te drogi, zwiększenie (…) przepustowości i prędkośc i ruchu oraz poprawa jego 
bezpieczeństwa (…). 

Trzeba również przypomnieć, że budowa drogi S69 była wielokrotnie w przeszłości 
przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach państwowych. O konieczności jej 
powstania mówili Prezydenci Polski, Słowacji i Czech, a także kolejne rządy tych 

państw.  

W świetle przedstawionych argumentów Rada Miejska Bielska-Białej wnioskuje  

o umieszczenie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz drogi S69 Bielsko-Biała – 
granica państwa na podstawowej liście Rządowego Programu Budowy  Dróg 
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Krajowych na lata 2014-2023. 

Niniejsze stanowisko Rada Miejska Bielska-Białej postanawia przekazać także 

Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałkom Województw Śląskiego  
i Małopolskiego.>> 

Wobec już wcześniejszych uzgodnień, kto jest za podjęciem takiego stanowiska? Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2015.BS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2015 r.  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2014 roku (według stanu  

na dzień 31.12.2014 r.). 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 7. Sprawozdanie Nr 3 – (…) Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za II półrocze 2014 roku (według stanu na dzień 31 grudnia).  

Bardzo proszę o skrótowe przedstawienie. 

Pan Sekretarz Miasta.” 

 
Sekre tarz M iasta Pa n Grzegorz Toma szczy k  
Powiedział m. in., cyt .: 

„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

regularne sprawozdanie, które Pan Prezydent składa Radzie z realizacji uchwał podjętych przez nią,  
tym razem za II półrocze minionego roku. Sprawozdania z II półrocza mają to do siebie, że często 

zawierają w sobie zapisy całorocznych realizacji poszczególnych zadań publicznych – i tak jest również  
w tym przypadku. Jest to obszerny dokument  – na 144 stronach opisujemy realizację uchwał i składamy 

sprawozdania z pewnych uchwał programowych, które były realizowane w m inionym roku.  

Sprawozdanie składa się z czterech części. W pierwszej, największej, są opisane uchwały podjęte w latach 

1997-2013, w minionym roku 2014. W części drugiej to są uchwały podjęte w roku 2014, które od razu 
miały swój jakiś wymiar realizatorski w tymże roku. I w reszcie w części trzeciej mamy sprawozdanie  

z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które składa 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. A w części czwartej, sprawozdanie – też całoroczne – z realizacji 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, które składa Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Dodam, że nad projektem tego sprawozdania obradowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa, 
[Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, [Komisja] Edukacji i Kultury, [Komisja] Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, i [Komisja] Budżetu, Strategii  
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i Rozwoju Gospodarczego – czyli wszystkie poza Komisją Rewizyjną. Wszystkie Komisje sprawozdanie 
przyjęły. W związku z tym przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 

 
Ad 8 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (2014 r.)  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 8, (…) Sprawozdanie Nr 8. Jest to również sprawozdanie, ale z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2014 roku. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Jan Solich.” 

 
Dy rektor Miejskiego Zarzą du Oświa ty Pa n Jan Solich  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Wysoka Rado, 

zgodnie z art. 30 ust. 1, organ prowadzący kart y nauczyciela, organ prowadzący szkoły zobowiązany jest 

złożyć informację z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego.  

Określone przez Ministra Edukacji Narodowej minimalne średnie wynagrodzenia nauczycieli,  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wynosiły w roku 2014 odpowiednio: dla nauczyciela 

stażysty 2.717,59 zł, dla nauczyciela kontraktowego 3.016,52 zł, dla nauczycie la mianowanego 3.913,33 zł 
i d la nauczyciela dyplomowanego 5.037,00 zł brutto. Dla wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, 

na poszczególnych stopniach awansu, uwzględnia się następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatki za wysługę lat, dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, oraz wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagrody i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy, np. trzynastka.  

Natomiast w naszym mieście uzyskane średnie wynagrodzenia nauczycieli wynosiły odpowiednio:  
dla stażysty 2.757,74 zł, dla kontraktowego 3.079,72 zł, dla mianowanego 3.916,07 zł i dla 

dyplomowanego 5.004,69 zł. Tak więc na żadnym stopniu awansu zawodowego nie wystąpiła konieczność 
wypłaty jednorazowego dodatku funkcyjnego – gdyby był konieczny, wówczas gdybyśmy nie osiągnęli 

minimalnych średnich. To było możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów informatycznych, 
które pozwalają na bieżąco śledzić i analizować wysokości wynagrodzeń nauczycieli, a także dzięki 

odpowiedniej organizacji pracy w placówkach oświatowych i przyjętej polityce miasta, pozwalającej 
przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe. 

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Nie widzę głosów w sprawie. Obradowała nad (…) tym sprawozdaniem Komisja Edukacji i Kultury  

– i przyjęła to sprawozdanie. To samo pozostaje zrobić Radzie Miejskiej.  

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

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.” 

 
Ad 9 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2014.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lutego 2015 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2014 roku według stanu na dzień  31 grudnia   
2014 roku 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 9 – Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lutego 2015  

z działalności w IV kwartale 2014, według stanu na dzień 31 grudnia 2014. 

Ponownie Pan Sekretarz.  

Bardzo proszę.” 

 
Sekre tarz M iasta Pa n Grzegorz Toma szczy k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Szanowni Radni, 

kolejne regularne sprawozdanie, które Prezydent składa ze swojej działalności tym razem, w cyklach 

kwartalnych – mamy do czynienia z IV kwartałem minionego roku.  

Sprawozdania tego rodzaju zawsze składają się z częśc i głównej, opisowo -statystycznej działań Prezydenta 

– o tym trochę więcej za chwilę powiem – i załączników. Załączniki tutaj mamy trzy. Pierwszy to opisuje 
zarządzenia Prezydenta, podjęte w omawianym sprawozdawczym okresie; są one ułożone branżowo, tak 

jak realizowały je poszczególne Wydziały Urzędu czy jednostki organizacyjne miasta. I jak zawsze, przy 
sprawozdaniach IV kwartału mijającego roku, dodatkowo mamy w załączniku 2 opis realizacji 

planowanych zadań inwestycyjnych, jakie miały miejsce w roku minionym i w załączniku 3 opis 
planowanych i zrealizowanych zadań remontowych. Natomiast w tej części głównej, można m.in. 

wyczytać, że: w omawianym okresie Prezydent wydał 284 zarządzenia, w tym 164 w zakresie 
gospodarowania mieniem i 53 z zakresu dysponowania budżetem – mówiąc ogólnie – że przedłożył Radzie 
Miejskiej…”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.” 

 
Sekre tarz M iasta Pa n Grzegorz Toma szczy k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak?” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, tak.” 

 
Sekre tarz M iasta Pa n Grzegorz Toma szczy k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dlatego dziękuję, ponieważ na wszystkich Komisjach to sprawozdanie było. Myślę, że wszyscy doskonale 
to pamiętają. Dodam, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej obradowały, poza Komisją Rewizyjną, i przyjęły 

to sprawozdanie. W związku z tym przystępujemy do głosowania.  

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

Jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.” 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 10, Druk Nr 79 – wersja II: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.” 

 
Ska rbnik M iasta Pa ni Anna  Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

uchwała w sprawie zmian budżetu. Wersja II w zasadniczej kwestii różni się zasadniczą kwotą, jeśli chodzi 

o I wersję – dotyczy to MZK, ponieważ w tej I wersji tego nie było. Jest tutaj kwota nadwyżki środków 
obrotowych w wysokości 1.165.000, którą Zakład wpłacił i są to środki obrotowe za rok ubiegły.  

I proponuje się te środki przeznaczyć dla MZK na dotację celową na inwestycje tego Zakładu. Oprócz tego 
wprowadzamy do budżetu odszkodowania za uszkodzony sprzęt – i tu jest też drobna zmiana w pkt 2.  

To samo dotyczy „Oświaty i wychowania”, gdzie też jest drobna korekta o niecałe 2 tys. zł w stosunku  
do I wersji. Również to są (…) środki z różnych tytułów, m.in. z odszkodowań, z darowizn, ze zwrotu 

dotacji – i te środki proponuje się oczywiście przeznaczyć dla oświaty. 

Poza tym proponuje się wprowadzić do uchwały (…) środki wynikające z umowy o dofinansowanie 
projektu „Integracja i rozwój systemów informatycznych oświatowych” na prawie 800.000 zł. Zwiększenie 

w dziale 852 to jest „Pomoc społeczna” – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; również  
z różnych tytułów wprowadza się środki z przeznaczeniem dla tej placówki. Wprowadzamy tą uchwałą 

również: środki z PFRON-u jako pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zmiany wynikające ze zmiany 
harmonogramu zadania unijnego dotyczącego „Internet oknem na świat” i zmiany w zakresie wydatków, 

czyli zwiększenia wydatków. Tu są dwie pozycje, których wcześniej nie było: chodzi mianowicie  
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o wstępną koncepcję zagospodarowania pewnej działki (…) w Komorowicach i środki w „Administracji”, 
(których też wcześniej nie było, planowe); łącznie 605.634 zł zwiększenie budżetu. I (…) proponuje się, 

aby te środki przeznaczyć, tzw. „wolne środki”, czyli wprowadzić do budżetu wolne środki, jak również 
zmniejszone wydatki na zadaniu też, które jest finansowane ze środków unijnych „Rozwój Subregionu 
Południowego” w związku z korzystniejszą ofertą. W związku z tym, że mamy tutaj zmiany dotyczące 

zadań unijnych, zmianie ulega również stosowny Załącznik Nr 5 do tej uchwały, a ponieważ zmiany 
dotyczą zakładu budżetowych – MZK i ZGM – są również stosowne zmiany dotyczące Załączników zarówno 

w zakresie dotacji, jaki i przychodów, i kosztów  tych zakładów.  

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Nie widzę g łosów w sprawie. Nad II wersją tej uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwo ju 
Gospodarczego – wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w wersji II Druku 79? Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 10a porządku obrad, Druk Nr 87, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”  

 
Ska rbnik M iasta Pa ni Anna  Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, 

tu jest tylko jedna pozycja jeśli chodzi o przeniesienie . Chodzi o przeniesienie środków z zadania 
inwestycyjnego „Budownictwo komunalne, budynki mieszkalne” na zadanie dotyczące „Nowoczesnej bazy 

Beskidzkiego Centrum Onkologii” – to jest kwota 1,5 mln. To przeniesie jest możliwe z uwagi na niższe 
koszty, że oferta, która została wybrana dotycząca budynków komunalnych jest niższa niż pierwotnie 

zakładano i ponadto część wydatków będzie poniesiona w przyszłym roku. Wobec tego będzie stosowna 
zmiana również (…) w następnej uchwale dotyczącej WPF-u, gdzie środki, że tak powiem, zostaną 

przesunięte na rok 2016 i tu w przypadku onkologii odwrotnie, na 2015 z 2016. 

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Opinia branżowej Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Przystępujemy, wobec braku głosów , do głosowania. 

Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 87? Dziękuję. Kto jest przeciw?  

Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 11  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wie loletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-
Białej. Bardzo proszę – wersja II – Pani Skarbnik.” 

 
Ska rbnik M iasta Pa ni Anna  Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, 

ta uchwała w zasadzie konsumuje te zmiany dotyczące zmiany budżetu i zmian w budżecie. Oprócz tego 

jest tutaj jedna zmiana – dotyczy to „Oświaty”. Mianowicie w (…) Wieloletniej prognozie finansowej była 
zaplanowana kwota na ten rok 3.300 tys., na tzw. „Możliwość finansowania pobytu dzieci w przedszkolach 

niepublicznych na warunkach przedszkoli publicznych”. Ponieważ został wybrany tylko jeden podmiot, 
który spełnia zadania,  wobec tego tę pozostałą kwotę proponuje się przenieść na „Inne cele dotyczące 

oświaty”. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Bardzo proszę – Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Roman Matyja. 

 
Ra dny  Roma n M atyja  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

chciałem podać kilka parametrów, jakie znajdują się tutaj w tej Wieloletniej prognozie finansowej.  

Jednym z głównych parametrów to jest kwota długów – i planowana kwota długu na koniec 2015 roku 
wynosi 203 mln złotych. I ja chciałbym się specjaln ie do tego odnieść, ponieważ analizując budżet  

i zadłużenie nasze w stosunku do poprzednich lat, podam kilka liczb.  
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Zadłużenie zrealizowane na rok 2010 wynosiło 203 mln , potem rosło – w 2011 na 235 – i na koniec  
2012 roku osiągnęło największy wymiar 243 mln. W następnym roku , w 2013 spadło do 220 mln,  

a znaczny spadek zanotowaliśmy w roku (…) 2014 – i zadłużenie spadło do (…) 187 mln zł. Jak widać, 
mamy tutaj, ze względu na poprowadzoną dyscyplinę wydatków – szczególnie, jeżeli chodzi o wydatki 
bieżące – widzimy tutaj trend spadkowy. Co prawda w tym roku planujemy 203, ale przy założonym 

kredycie i przy założonych pożyczkach około 50 mln, że to zadłużenie będzie tak się kształtowało ; 
doświadczeni poprzednimi latami, wydaje się, że będzie mniejsze. Co za tym idzie, znakomicie wpływa  

to na współczynnik, taki wskaźnik zadłużenia. I na 2015 rok (…) będzie wykonany wskaźnik zadłużenia  
w wysokości 7,10%, natomiast przy zakładanym, możliwym do wykonania, 10,3, przy czym biorąc pod 

uwagę realizację budżetu za 2014, mamy większy zapas, a zapas ten wynosi od 7 planowanych do 12,07 
możliwych. Jak widać, mamy 70% zapasu w tym wskaźniku i myślę, że niewiele miast w Polsce pochwali 

się takim współczynnikiem.  

Szanowni Państwo, dla tych Radnych, którzy nie wiedzą, to świadczy o tym, że ta kondycja budżetu 

finansowego się systematycznie poprawia. A co za tym idzie, w związku z nowym rozdaniem w budżecie 
europejskim, między 2014 a 2020 możemy zakumulować znacznie większą kwotę i – jak Pan Prezydent 

kiedyś powiedział – będziemy mieli duże inwestycje, rzędu kilkuset milionów złotych, czyli inwestycja 
związana z ulicą Międzyrzecką, Krakowską, szpitalem onkologicznym. Mamy dobre miejsce do startu żeby 

dobrze prowadzić te finanse, oczywiście korzystając z doświadczeń – bardzo dobrych, nawiasem mówiąc – 
wykorzystania funduszy europejskich. Dla tych Państwa, którzy są nowi w Radzie chcę powiedzieć,  

że miasto Bielsko-Biała spowodowało zainwestowanie z funduszy europejskich ponad 600 mln zł  
w ostatnich latach. A co za tym idzie – reasumując – stan finansów naszego miasta pozwala na mocne 

finansowanie. I teraz będziemy prosić Pana Prezydenta i wszystkie służby do tego, żeby wszystkie 
inwestycje związane z finansowaniem europejskim miały dobry i silny lobbing, i miasto nasze się rozwijało.  

Dziękuję.” 

 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący – bo bez takiej laurki wystawionej przez szefa Komisji 

budżetowej…, to chciałem przy okazji pogratulować Pani Skarbnik i Panu Prezydentowi. I myślę,  
że możemy spokojnie dalej działać, nie martwiąc się, że finanse miasta są w złych rękach, bo jest Pan 

Przewodniczący, Pan Prezydent, my też czasem coś pomożemy. Tak że myślę, że wygląda to całk iem 
dobrze. 

Ale wracając do rzeczy, opinia Komisji jest pozytywna, w związku z tym przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

miasta Bielska-Białej za 2014 rok 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 13 porządku obrad, Druk Nr 66. 

Bardzo proszę Pana Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – znanego nam od lat – 
st. bryg. Krzysztofa Grygiela o przedstawienie tego sprawozdania w lapidarnym skrócie.  

Bardzo proszę.” 
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Zastę pca  Kome nda nta M iejskie go Pa ństw ow ej Stra ży Poża rnej st. bryg.  Krzy sztof Grygiel  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. 

Panie Przewodniczący nie mogę obiecać, że będę mówił ciekawie, ale postaram się mówić krótko. 

Rok 2014 dla Straży Pożarnej w Bielsku-Białej to rok jubileuszowy. 9 sierpnia 1864 roku powstała Bielsko -
Bialska Ochotnicza Straż Pożarna, w związku z tym w roku ubiegłym mieliśmy 150-lecie istnienia jednostki 

ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Bielska-Białej. Główne uroczystości obchodziliśmy wspólnie  
6-8 czerwiec; pamiętamy ładna pogoda, piękna pogoda przez cały rok, tak że przyjmowaliśmy wycieczki 

dzieci, młodzieży i także mieszkańców w naszych (…) obiektach.  

Krótko, jeśli chodzi o działalność operacyjną, bo to jest działalność tak jakby główna dla Państwowej 

Straży Pożarnej, dla straży pożarnej. Rok 2014 to 3.558 zdarzeń; jest to około 20% zdarzeń od roku 
ubiegłego i jest to – trudno tutaj mówić o wyniku, niemniej jednak, statystycznie jest to drugi wynik, jeśli 

chodzi o ilość zdarzeń roczną. Więcej zdarzeń odnotowaliśmy tylko w roku 2010 – było to 4.071 zdarzeń. 
Wśród tych zdarzeń: 1.759 zdarzeń jest to miasto Bielsko-Biała, 1.799 zdarzeń powiat bielski. Wśród tych 

zdarzeń my dzielimy zdarzenia na pożary (czyli to wszystko, gdzie się coś pali), miejscowe zagrożenia 
(czyli inne niż pożary), zdarzenia, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia, i alarmy fałszywe  

(czyli tam, gdzie się nic nie działo). Jeśli chodzi o rok 2014: 773 pożary, 2.598 miejscowych zagrożeń,  
187 alarmów fałszywych. To są oczywiście ilości większe n iż w roku poprzednim, w każdej z tych grup 
zdarzeń. (…) Krótki komentarz do tych cyfr. 773 pożary – jest to liczba bardzo mała – to jest około 22% 

wszystkich zdarzeń na naszym terenie chronionym. W województwie śląskim jest to około 35, podobnie  
w Polsce 35, 36% wszystkich zdarzeń, są to pożary. U nas tych pożarów jest 22%, czyli dużo mniej;  

musi się to wiązać z większą ilośc ią w takim razie miejscowych zagrożeń. Rzeczywiście miejscowych 
zagrożeń odnotowaliśmy 73% wszystkich zdarzeń; na terenie Polski jest to około 57, 59% wszystkich 

zdarzeń. 3.558 zdarzeń jest to także drugi wynik statystycznie na terenie województwa śląskiego. W ięcej 
zdarzeń odnotowaliśmy tylko w Częstochowie , w Komendzie Miejskiej w Częstochowie  –  5.200 zdarzeń, 

natomiast ponad 3 tys. zdarzeń odnotowano jeszcze w Katowicach i w Gliwicach. Czy to jest dużo,  
czy mało te 3.558 zdarzeń? Moim zdaniem nie jest to dużo, bo przeliczając to na 1.000 mieszkańców jest 

to 10,6 zdarzenia na tysiąc mieszkańców; troszkę mniej jest w Sosnowcu około 10 zdarzeń na tysiąc 
mieszkańców, natomiast już w tych większych miastach jest więcej – Częstochowa to około 14 zdarzeń  

na tysiąc mieszkańców, Katowice około 11. Tak że nasza ilość nie jest aż taka duża, chociaż trudno tutaj 
mówić o ilości, która byłaby satysfakcjonująca; jeśli byłoby zero byłoby najlepiej. 

Jeszcze na jedną rzecz, chciałem tutaj zwrócić uwagę. Na terenie (…) chronionym naszej Komendy mamy 
51 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Są to dobre i bardzo dobre jednostki ochotniczych straży 

pożarnych albo odwrotnie bardzo dobre i dobre. W związku z tym niejednokrotnie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych prowadzą samodzielne działania. Na terenie naszym chronionym 47% wszystkich zdarzeń 

obsługiwały – w cudzysłowie oczywiście obsługiwały – czy usuwały skutki tych zdarzeń, jednostki OSP 
samodzielnie. Oczywiście różnie to jest na trenie miasta i powiatu, ze względu na to, że w mieście mamy 

tych jednostek troszkę mniej (bo jest tylko 10, na terenie powiatu jest 41) i jest bliżej w mieście naszym 
jednostkom do zdarzeń. W związku z tym na terenie miasta 24% zdarzeń obsługiwały samodzieln ie 

jednostki OSP, natomiast na terenie powiatu prawie 70% zdarzeń obsługiwały samodzielnie jednostki OSP. 

Jeśli chodzi o informację z działalności Komendanta – Komendant przekazywał informacje na Komisji 

Bezpieczeństwa – ja może w skrócie. Tyle. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo proszę.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

Komisja – tak jak [Pan] wspomniał – obradowała nad tym projektem. Opinia jest pozytywna.  

Ja myślę, że za chwilę to przegłosujemy, natomiast chciałem powiedzieć, bo Pan na początku powiedział, 

że „nie jest to zbyt ciekawe”. W takich sprawozdaniach to może lepiej jak nie jest zbyt ciekawie, bo wtedy 
znaczy, że jest bardziej bezpiecznie. 
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Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 

przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. 

Bardzo dziękuję Panie Komendancie.” 

 
Zastę pca  Kome nda nta M iejskie go Pa ństw ow ej Stra ży Poża rnej st. bryg.  Krzy sztof Grygiel  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji 
w Bielsku-Białej za 2014 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bie lska-Białej w 2014 roku  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk 67, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za rok 2014 oraz informacji Komendanta 
Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej  
w 2014 roku. 

Bardzo proszę Pan Komendant Miejski insp. Dariusz Matusiak.  

Bardzo proszę.” 

 
Kome nda nt Miejski Policji insp. Da riusz Ma tusia k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 
Bielska-Białej, której ja akurat nie byłem autorem i nie przygotowywałem jej. Takie zaszły okoliczności,  

że nastąpiła zmiana kierownictwa w tutejszym garnizonie, jednakże pozwolę sob ie tę informację 
przedstawić. Przede wszystkim chciałem Panie Przewodniczący podziękować na początku za wprowadzenie 

i życzenia współpracy. Ja ze swojej strony mogę jedynie zapewnić, że oczywiście jestem w pełni gotowy 
do tej współpracy i będę ją na pewno realizował w stu procentach.  

Szanowni Państwo, Komenda Miejska w Bielsku-Białej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej ośmiu 
komisariatów plus wydziały merytoryczne Komendy. W sumie daje to jeden duży twór, w którym mamy 

624 etaty policyjne plus 111 etatów cywilnych. Oczywiście w głównej mierze na wyniki funkcjonowania 
Komendy pracują komisariaty, bo taka jest ta struktura organizacyjna, jednakże Komenda sama w sobie 

nie pełni jedynie roli nadzorczej i koordynacyjnej; również są wydziały merytoryczne, któ re wykonują 
czynności w pionie kryminalnym, w pionie prewencyjnym, Wydział Sztab i oczywiście funkcje logistyczne – 

tą są te piony dodatkowe. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pion prewencyjny, szeroki zakres działań powoduje tutaj,  

że jesteśmy bardzo obciążeni, jeżeli chodzi o służby patrolowe. I z tego miejsca chciałbym serdecznie 
podziękować samorządowi za wsparcie finansowe w kwocie 270 tys. zł, które są spożytkowane  

na dodatkowe patrole. Tych patroli udało się zrealizować w ubiegłym roku około tysiąca – to jest (…)  
970 kilka patroli dodatkowych; to nie muszę tłumaczyć, jaki wpływ ma to na funkcjonowanie i efektywność 

służby Komendy w Bielsku-Białej. Z tego miejsca, jeszcze raz, serdecznie dziękuję. Ponadto ten pion 
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prewencyjny zajmuje się również szeroko rozumianą funkcją profilaktyczną. I tutaj kierujemy swoje 
działania zarówno w stronę młodzieży, jak i w stronę osób dorosłych . Mam tutaj na myśli obszar 

przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi i przemoc w rodzinie, gdzie zgodnie z ustawą 
musimy tutaj wspólnie z zespołami interdyscyplinarnymi prowadzić tę współpracę. Jest to naprawdę duży 
(…) obszar i wymaga dużego zaangażowania. Jak pokazuje życie, tutaj następuje stały wzrost interwencji, 

jeśli chodzi o interwencje związanie z przemocą rodzinie i zakładane niebieskie karty. Tak że naprawdę jest 
tutaj wiele do zrobienia. Poza tym, też w tym obszarze profilaktyki, udziela się również nasz Rzecznik 

Prasowy, który sprawuje przede wszystkim funkcje prasowo-informacyjną, ale również w sposób bardzo 
zaangażowany udziela się w szeroko rozumianej profilaktyce. 

Kolejny pion, to pion ruchu drogowego. I tutaj najważniejsze zadanie, to zapewnienie bezpieczeństwa  
na drogach, a (…) w głównej mierze kierujemy swoje wysiłki na to, aby zmniejszyć ilość ofiar  

w wypadkach. I tutaj muszę z satysfakcją odnotować, że w ubiegłym roku (…) ilość ofiar na drogach 
zmniejszyła się z 15 w 2013 roku do 9 w 2014. Jest to pozytywny trend, mam nadzieję, że utrzymany 

zostanie w tym roku, choć to też, jak pokazują statystyki, to (…) w tym zakresie 20% to są działania 
służby ruchu drogowego, służby policyjnej, pozostałe – to, co się dzieje wokół – czyli infrastruktura, 

organizacja ruchu i tym podobne rzeczy. Jednakże tutaj nasze wysiłki będą w tym kierunku zmierzać  
i od tego nie możemy uciec, bo jest to również priorytet Komendanta Głównego Policji, a tego też oczekują 

od nas przepisy unijne – tak że w tym kierunku będziemy działać. W ubiegłym roku również 
wyeliminowano z dróg 736 nietrzeźwych użytkowników, którzy kierowali pojazdami. Jest to 210 

przypadków więcej niż w roku poprzednim, czyli 2013. Tutaj stosujemy tzw. badania przesiewowe , 
korzystając z urządzeń, które posiadamy, czyli tych urządzeń do szybkiego sprawdzania, które – jeżeli 

wykazują jakąkolwiek zawartość alkoholu – potwierdzamy później badaniami już dowodowymi.  
I – to pewnie Państwo też zwróciliście uwagę, może też byliście akurat poddani takim badaniom – jest 

to robione często w różnych miejscach i w dużej ilości tych badań. Tak że to też pomaga nam zarówno  
w eliminowaniu tych uczestników, jak i w poprawie świadomości kierujących. Może tyle, jeżeli chodzi 

o ruch drogowy. 

Pion kryminalny. Tutaj mamy do czynienia zarówno z przestępczością kryminalną, tą przestępczością 

pospolitą, jak i przestępczością narkotykową, pionem PG i pionem do zwalczania korupcji. W głównej 
merze nasze wysiłki są kierowane na (…) zatrzymywanie sprawców w siedmiu podstawowych kategoriach 

przestępstw. To są kategorie, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa – Państwo macie w tej 
informacji wskazane, o jakie kategorie przestępstw tutaj chodzi. Także tutaj odnotowano też w 2014 roku 

spadek dynamiki wszczętych postępowań, co jest bardzo dobrą tendencją, i przy jednoczesnym niewielkim 
wzroście wykrywalności rzędu 57,9%. Dalej, szeroka działalność w zakresie współpracy z innymi 

podmiotami, bo jak życie pokazuje, sama policja nie jest w stanie sobie poradzić z zapewnieniem 
bezpieczeństwa mieszkańcom. I tutaj, w tym zakresie, będziemy korzystali z wszelkiej dostępnej 
możliwości wszystkich instytucji pozapolicyjnych. Z urzędu jesteśmy zobowiązani do współpracy ścisłej  

z sądami i prokuratorami – (…) dzieje się to na bieżąco. Ale tutaj chciałbym serdecznie podziękować 
Komendantowi Straży Miejskiej za bardzo owocną współpracę i wszystkim funkcjonariuszom Straży 

Miejskiej w Bielsku-Białej, bo naprawdę możemy w każdej sytuacji liczyć na ich wsparcie i jest to dla nas 
bardzo istotne. 

Jeżeli chodzi o sprawy lokalowe, bo to jest kwestia funkcjonowania właściwego, zatrudnionych osób  
w Komendzie Miejskiej Policji, ale jednocześnie również wiąże się z jakością obsługi interesantów,  

to musimy powiedzieć, że idzie to w bardzo dobrym kierunku, bo mamy poprawę funkcjonowania 
jednostek podległych w Komendzie Miejskiej, a jak wszyscy wiedzą,  w trakcie budowy jest Komenda 

Miejska Policji przy u l. Wapiennej. Tak że jak zostanie ten budynek oddany do użytku, to z satysfakcją 
można stwierdzić, będzie to najnowocześniejszy i chyba największy obiekt, jeżeli chodzi o komendy 

miejskie i powiatowe na terenie kraju. Tak że czeka nas też ogrom pracy w tym, aby doprowadzić  
do szczęśliwego finału.  

Jeśli wolno, Panie Przewodniczący, to by było tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski   
Powiedział m. in., cyt.: 

„Oczywiście.  

Bardzo dziękuję Panie Komendancie. 

Z tego raportu wynika, że na tę nową Komendę to zasłużyliście chyba, po prostu.  
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Szanowni Państwo obradowała nad (…) tym sprawozdaniem Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – 
opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. 

Przechodzimy do punktu numer 15…” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„(…) Aha. Pan Prezydent chciał zabrać głos. Nie zauważyłem.  

Proszę bardzo.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

Co roku, to jest zgodnie z ustawą, mówimy o sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej, ale ja myślę, że jak podsumowujemy rok, to trzeba powiedzieć, bo  nie wszyscy 

mieszkańcy (…), znaczy większość mieszkańców, a na pewno część Radnych nie zdaje sobie sprawy  
w ogóle z sytuacji, jaka jest w mieście. Chcę powiedzieć, że miasto nasze jest miastem bardzo (…) 

bezpiecznym – to wynika zresztą ze sprawozdań, gdzie widać, że spada przestępczość, wykrywalność 
rośnie. I myślę, że tutaj jest taki moment  też, że trzeba by raz na rok podziękować tym wszystkim służbom 

mundurowym, bo naprawdę możemy się czuć miastem bezpiecznym. Oczywiście zawsze powtarzam,  
że to bezpieczeństwo dzisiaj to nie jest to bezpieczeństwo co było 30, 40 lat temu, bo są pewne patologie. 

A le przeciętny mieszkaniec, a myślę, że i również Radni, nie zdają sobie sprawy, że codziennie  
za jedną dobę ilość przestępstw i wykroczeń w mieście to jest książka – to jest praktycznie książka.  
I przecież te służby całą dobę (…) walczą z tymi przestępstwami, z tymi patologiami, bo przecież 

codziennie mamy (…) praktycznie można powiedzieć dziesiątki kierowców pod wpływem alkoholu  
(a nie są to wszyscy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu), mamy dziesiątki interwencji domowych 

różnych, spraw kradzieży, napadów, narkotykowych. Przestępstw jest w tej chwili już bardzo dużo  
i ta służba – i policyjna, przy wypadkach Państwowa Straż Pożarna i współpracująca z nimi straż miejska – 

jest tym elementem, który zapewnia nam to bezpieczeństwo i wypadałoby dzisiaj im za to bardzo 
podziękować i powiedzieć, że samorząd zawsze będzie wspierał, bo (…) bezpieczeństwo mieszkańców jest 

jednym z naszych głównych zadań.  

I jeszcze przy tej okazji chcę powiedzieć jedną rzecz, bo odbywają się w tej chwili zebrania Rad 

Osiedlowych (coroczne) i chcę powiedzieć, że praktycznie na wszystkich zebraniach Rad Osiedlowych, 
oprócz wielu innych elementów, o których się mówi, mieszkańcy dziękują i policji, i straży miejskiej,  

i dziękują za bardzo… – straży pożarnej nie, bo wiadomo, to inny sposób działania, chociaż ta straż 
pożarna kluczową pozycję tutaj (…) w tym naszym systemie funkcjonowania bezpieczeństwa miasta 

spełnia – dziękują straży miejskiej i policji za ich dobrą działalność. Jakoś zupełn ie nie współgra to z tym, 
co mieliśmy w zeszłym roku, z tą hucpą polityczną, bo mieszkańcy widzą to codzienne zaangażowanie  

i to, że i policja, i straż miejska powodują, że w poszczególnych osiedlach, w poszczególnych Radach 
Osiedlowych mieszkańcy czują się bezpieczni. I ze swej strony chciałem jeszcze raz serdecznie 

podziękować wszystkim służbom mundurowym, bo jak powiedziałem, możemy się czuć bezpiecznie .  
I wszystkie statystyki wykazują (wojewódzkie w tej chwili), że jesteśmy we wszystkich parametrach 

– bo to są pewne zjawiska, według których się ocenia policję – jesteśmy w czołówce, a często  
na pierwszym miejscu w województwie śląskim w tym pozytywnym wydźwięku. Tak że za to, jeszcze raz, 

chciałem serdecznie wszystkim podziękować.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Prezydencie.” 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 15 porządku obrad, Druk Nr 62, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów  (…) głosowania. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Okruta.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Orga nizacji  i Na dzoru Pani Ma łgorzata O kruta  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek wynikający z Kodeksu wyborczego, Prezydent Miasta przedkłada Państwu  

do akceptacji wniosek o utworzenie 7 odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

Zgodnie z informacją uzyskaną do Dyrektorów tych placówek, w dniu wyborów będzie tam przebywało  
co najmniej 15 wyborców . 

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosł aw K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Branżowa Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności wydała opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że jednogłośnie uchwała została podjęta.” 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska -Białej na obwody 

głosowania  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad, Druk Nr 63, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. 
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Opinia g łosowana jest wraz z autopoprawką dotyczącą, [w ] § 1 projektu, pozycji 995 – Dziennika 
Urzędowego Województwa Śląskiego, pod którą opublikowany został tekst jednolity uchwały Rady 

Miejskiej.  

Bardzo proszę o przedstawienie  – Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Orga nizacji  i Na dzoru Pani Ma łgorzata O kruta  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, 

w związku z tym, że Spółka GE Power Controls odmówiła nam udostępnienia pomieszczeń na lokal 

wyborczy, który tam był od zawsze, ze względu na to, że tam są zmiany jakieś organizacyjne, musieliśmy 
przenieść siedzibę z siedziby tej Spółki przy u l. Leszczyńskiej 6, do Przedszkola nr 24 przy  

ul. Sempołowskiej 52 w Bielsku-Białej. I to jest jedyna zmiana, którą wprowadzamy do podziału miasta  
na obwody głosowania, łącznie z autopoprawką, którą (…) Pan Przewodniczący zgłosił.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jasne. 

Komisja branżowa wydała opinię pozytywną.5 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięc ie przycisku. 

Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem 

Miasta Bielska-Białej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko w Bie lsku-Białej w zakresie 

powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 18, Druk Nr 68, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej a Nadleśniczym Nadleśnictwa (…) Bielsko  
w Bielsku-Białej w zakresie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną  

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Bielska-Białej.  

Bardzo proszę Panie Naczelniku (…).” 

 

                                                                 
5 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności.  
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Naczelnik Wy dzia łu Ochrony Środowiska  Pa n Ta de usz Januchta  
Powiedział m. in., cyt.: 

„(…) Szanowni Państwo, 

stosownie do ustawy o lasach, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu 

Państwa sprawuje starosta. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wskazanej ustawy, starosta może powierzyć te prace,  
w zakresie nadzoru, nadleśniczemu Lasów Państwowych. Ta zasada powierzenia tego nadzoru jest bardzo 

korzystna ze względów organizacyjnych, a przede wszystkim finansowych, gdyż w przeciwnym wypadku 
należałoby organizować specjalne zespoły osobowe, wyposażyć je w sprzęt i ten koszt byłby 

nieporównywalny z tym, który ponosimy, a ponosimy miesięcznie ten koszt w kwocie niecałych 1.500 zł. 

Ta zasada w Bielsku-Białej jest stosowana od lat kilkunastu, sprawdza się, natomiast w chwili obecnej 

wyrażenie zgody przez Radę jest niezbędne, gdyż następuje korekta porozumien ia, porozumienia które 
zostało skorygowane w wyniku sporządzonych planów urządzeniowych. Te plany urządzeniowe  

są sporządzane na lat 10 i zostały sporządzone w tej chwili na lata 2015 -2024. I stąd ta prośba  
o wyrażenie zgody na zawarcie tego porozumienia. 

Dziękuję.” 

 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„(…) Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Wobec braku głosów przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w Druku Nr 68? Dziękuję. Kto jest przeciw?  

Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska -Białej na 2015 r. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 18a porządku obrad, Druk Nr 82, tj.: Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęc ia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Grzywacz.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Gospoda rki  Miej skiej Pan Ada m Grzyw acz  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

program na 2015 rok został uchwalony na poprzedniej sesji. Uchwała (…) numer V/52/2015 została 

przekazana Wojewodzie Śląskiemu do zbadania zgodności z prawem, w ramach nadzoru nad samorządem 
gminnym.  
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Wojewoda wszczął postępowanie zmierzające do rozstrzygnięcia nadzorczego. W ramach czynności 
wyjaśniających pomiędzy Gminą a Wojewodą ustalono, iż Rada Miejska dokona we własnym zakresie 

zmian w przedmiotowej uchwale. 

I w świetle ustawy – art. 11 z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  – należało zmienić w uchwale 
właśnie z 17 lutego 2015 roku dwie sprawy. Pierwsza sprawa: wykreślenie § 2, który mówi o takiej 

sytuacji, że „traci moc poprzednia uchwała”. I z programu, wykreślenie wszystkich elementów, które były 
powtórzeniem z ustawy i wychodziły poza zakres ustawy.  

Mimo to, że już czwarty raz podejmowana jest uchwała w (…) identycznej treści, niestety w tej chwili 
zaistniała taka sytuacja. I bardzo proszę o podjęcie uchwały w tej nowej wersji.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkaln ictwa wydała opinię pozytywną na temat tej uchwały.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie   
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia  

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowy wania  

rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 19 porządku obrad, Druk Nr 65, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 
na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka 

pozbawionego opieki i wychowywania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym,  
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Ciaciura.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w art. 18 

określiła, że w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców , umieszczonego  
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej przez sąd, opłatę za jego pobyt ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia 
dziecka, a jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, opłatę 
ponosi powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w powyższej placówce.  

W przypadku, gdy opłatę poniósł powiat, rodzice dziecka umieszczonego w wymienionej placówce przez 
sąd obowiązani są do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty. 
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W związku z tą zmianą nastąpiła konieczność przygotowania nowego projektu uchwały, która uwzględnia 
powyższą zmianę ustawy. 

Bardzo proszę jeszcze Panie Przewodniczący o wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej, 
ponieważ już po złożeniu projektu uchwały został ogłoszony tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Rozumiem. W takim razie Szanownych Radnych, szczególnie tych, którzy nie dyskutują w tej chwili, 

proszę o głosowanie tej uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 

Dodam, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz 

[Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej w 2014 roku  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 20 porządku obrad, Druk Nr 69, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 

Ponownie Pani Dyrektora Ciaciura.  

Bardzo proszę.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 110 (…) ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, dyrektor ośrodka pomocy społecznej składa 

radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej. 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie zawierające szczegółowy opis wszystkich obszarów 
działalności Ośrodka na przestrzeni 2014 roku. To obszerny materiał zawierający szczegółowy opis,  

to prawie 111 stron. 

Pierwsza część sprawozdania zawiera szczegółowe informacje o wydatkowanych środkach na poszczególne 
zadania. I tak w ubiegłym roku MOPS wydatkował na wszystkie zadania ogółem 74.185.903 zł,  

tj. o 2.807.606 zł więcej niż w 2013 roku. Na zadania własne, finansowane z budżetu miasta, 
wydatkowaliśmy 32.957.000, natomiast na zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa  

36.274.000 [zł].  

W ubiegłym roku na zadania finansowane ze środków PFRON i na program „Aktywny samorząd”, 

skierowane do osób niepełnosprawnych, wydatkowaliśmy 3.404.863 zł, natomiast na projekt y unijne 
1.548.384 zł.  
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Rodziny wymagające pomocy wspierane były przez różnorodne formy, tj. formy pieniężne, poprzez 
różnego rodzaju zasiłk i i wparcie wypłacane na podstawie różnych ustaw: ustawy o pomocy społecznej, 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o prawie energetycznym, 
o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o systemie oświaty, o  rehabilitacji zawodowej  
i spo łecznej. Również udzielaliśmy pomocy w formie niepieniężnej, to m.in. pomoc świadczona w formie 

usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, w formie skierowania do ośrodków 
wsparcia, dziennych domów pomocy, to również opłacanie składek na ubezpieczenie osób 

nieubezpieczonych, to pomoc w formie schronienia, posiłków, w formie poradnictwa specjalistycznego,  
w formie asystenta, wolontariuszy.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto ogółem w MOPS 38.637 wniosków o pomoc,  wydano 44.699 decyzji 
administracyjnych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 12.162 wywiady środowiskowe, obejmując 

wsparciem 3.473 rodziny, a łączna liczba osób, do których trafiła pomoc to 7.861.  

Ponadto Ośrodek podejmował różnorodne działania profilakt yczne, aktywizacyjne, opiekuńcze  

i integracyjne na rzecz różnych grup, na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, poprzez 
realizację wielu programów, projektów. Z partnerami lokalnymi pozyskiwaliśmy środki z programów 

rządowych jak również z funduszy europejskich. Te programy i projekty zostały szczegółowo opisane  
w rozdziale „Programy oraz projekty.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo proszę o ciszę. 

Dziękuję Pani Dyrektor. To…” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeszcze chciałam powiedzieć…” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo proszę.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…że w końcowej części sprawozdania opisano ważniejsze działania, zapewniające funkcjonowanie 

Ośrodka oraz potrzeby na zadania w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały – raczej sprawozdania – obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
– przyjęła opinię pozytywną. 

Wobec 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.” 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 21 porządku obrad, Druk Nr 72, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

w 2014 roku. 

I ponownie Pani Dyrektor – bardzo miło będzie Panią usłyszeć.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prezydent w terminie  
do 31 marca każdego roku składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Załącznikiem do uchwały jest sprawozdanie z realizacji zadań gminy i powiatu, podejmowanych  

w ubiegłym roku, w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych przez realizatorów 

powyższych działań, tj. przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oraz wydatkowanych środków na te cele.  

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy działań w zakresie wspierania rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, a druga część dotyczy działań w zakresie 

organizowania pieczy zastępczej. 

I tak w roku 2014, rodziny przeżywające problemy opiekuńczo -wychowawcze z dziećmi, korzystały  

ze wsparcia asystentów rodziny, korzystały ze specjalistycznego poradnictwa, a dzieci z tych rodzin miały 
możliwość uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez świetlice środowiskowe. W efekcie tych działań 

udało się m. in. poprawić funkcjonowanie w 81 rodzinach, dzięki czemu dzieci tam wychowywane mogły 
pozostać w rodzinie bez konieczności umieszczania ich w pieczy zastępczej. 

Druga część sprawozdania przedstawia natomiast funkcjonowanie w naszym mieście systemu pieczy 
zastępczej. Zadania z tego zakresu były realizowane przez organizatora pieczy zastępczej, którym jest 

MOPS. I w ubiegłym roku w naszym mieście funkcjonowało 211 rodzin zastępczych, w tym 10 rodzin 
zawodowych, w tym 2 rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego oraz funkcjonowały 2 rodzinne domy 

dziecka. Łącznie w pieczy rodzinnej przebywało 299 dzieci. Powstały też 32 nowe rodziny zastępcze,  
w których umieszczono 64 dzieci, w tym 21 dzieci udało się przenieść z pieczy instytucjonalnej  

do rodzinnej. Z kolei w ubiegłym roku 43 dzieci opuściło pieczę rodzinną zastępczą, z czego 9 dzieci 
powróciło do rodziny naturalnej, a 16 dzieci zostało przysposobionych. 

Zadania z kolei pieczy instytucjonalnej realizowane były przez Zespół Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych, w skład którego wchodzą pogotowie opiekuńcze i 2 domy dziecka, które dysponowały 
łącznie 90 miejscami.  

Chciałam jeszcze powiedzieć, że zadania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
realizowane są w naszym mieście przez fachową kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, 

uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.  

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.”  
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Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Jeszcze też proszę tutaj o wprowadzenie autopoprawki.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ależ proszę bardzo, tylko proszę powiedzieć, jaką.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„W podstawie prawnej też jest przywołana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Czyli na tej samej zasadzie co poprzednio. 

Bardzo proszę, aby Państwo Radni głosowali wraz (…) z tą autopoprawką. 

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

Przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2015-2017"  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 70, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017". 

Bardzo proszę – Pani Dyrektor ponownie.” 

 
Dy rektor Miejskiego O środka Pomocy Społe cznej Pani Ale ksandra Cia ciura  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek opracowania  

i realizacji 3-letnich programów dotyczących wspierania rodziny, a na powiat obowiązek opracowania  
i realizacji 3-letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. 

W przedmiotowym projekcie uchwały proponujemy przyjęcie całościowego programu dla gminy i powiatu  
z uwagi na fakt, że miasto Bielsko-Biała jest miastem na prawach powiatu.  
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Program przewiduje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 
2015-2017 i jest już kolejnym programem w tym zakresie. 

W programie zostały określone trzy cele strategiczne dla realizacji tych zadań. Pierwszy cel  
to przywrócenie rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego 
wypełniania tych funkcji. Drugi cel to tworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy 

zastępczej w mieście Bielsko-Biała z ukierunkowaniem na formy rodzinne. I trzeci ce l – organizowanie 
wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej w drodze do samodzielności.  

Program zawiera harmonogram realizacji, w którym określone zostały cele szczegółowe, zadania, 
realizatorzy, źródła finansowania oraz mierniki. Program jest kontynuacją zadań określonych w programie, 

który obowiązywał do końca 2014 roku. 

Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały i również z autopoprawką.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Zanim Pani Radnej udzielę g łosu, bo widzę, że tu już któraś z uchwał musi być poprawiona przed końcem 
sesji, to bym się chciał dowiedzieć najszybciej jak to możliwe, która. 

I bardzo proszę, Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Ra dna A gnieszka Gorgoń -K omor  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, 

ja tu króciutko, ponieważ już to powiedziałam na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Chciałam bardzo 

podziękować, gdyż w naszym mieście te zadania, jeśli chodzi o pieczę zastępczą, są realizowane wzorowo. 
Wiem to przede wszystkim z innych rodzin zastępczych, które powstają w ościennych województwach, 

gdzie też tutaj się zwracano z różnymi problemami i porównywano jak to wszystko funkcjonuje. I dlatego 
też chciałam podziękować, bo temat mi jest bardzo bliski i myślę, że na te najbliższe lata będziemy mogli 

tutaj razem pracować nad jakimiś wspólnymi pomysłami. Tak że tutaj ukłony wobec Pana Prezydenta  
i wobec oczywiście tych organów, które są za to odpowiedzialne.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

Opiniowała projekt tej uchwały Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – opinia jest pozytywna. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 70? Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2015 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 23, Druk Nr 71, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2015. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.” 

 
Zastę pca  Na cze lnika Wy działu Polityki Społecznej Pa ni B arba ra Gaj ewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

jak co roku otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Osób Niepe łnosprawnych środki na rzecz właśnie tych 

osób niepełnosprawnych – na ten rok jest to kwota 3.283.691 zł, jest ona wyższa od kwoty ubiegłorocznej 
o 37.518 [zł]. Kwota ta wyliczana jest stosownym rozporządzeniem (…), algorytmem, zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów. W załączniku do tej uchwały zawarta jest propozycja podziału tych 
środków pomiędzy poszczególne zadania, a ich realizat orem jest Powiatowy Urząd Pracy – w przypadku 

rehabilitacji zawodowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w przypadku rehabilitacji spo łecznej. 

Dodam jeszcze, że uchwała uzyskała pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Dziękuję.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – i wydała 
opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, zawartej w Druku Nr 71? Dziękuję. Kto jest przeciw? 

Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  

w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 24, Druk Nr 75: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.” 
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Naczelnik Wy dzia łu Poli tyki Społecznej  Pa n Da riusz M rzygłód  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

przedmiotowa uchwała jest – można powiedzieć – uchwałą porządkującą, gdzie dotychczasową placówkę, 

która działa w formie „mieszkania usamodzieln ienia”, która była organizacyjnie utworzona przy Domu 
Dziecka, wyodrębnia się jako osobną placówkę.  

Aktualnie obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzuje, iż w placówce 
nie może przybywać więcej niż 30 dzieci, a pomimo iż te placówki znajdowały się w dwóch różnych 

oddalonych od siebie lokalizacjach, to statystycznie należało ujmować łączną liczbę dzieci, która wynosiła 
w sumie 42 i to była pewna nieprawidłowość, na którą też (…) zwracał uwagę m.in. Wojewoda. Stąd też 

propozycja utworzenia odrębnej placówki, natomiast centrum administracyjnym pozostaje Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Czyli po prostu, poza tą formą, zmianą tej formy nic się absolutnie 

nie zmieni.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze ws ki  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

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

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 kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia  

powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 25 dzisiejszego porządku obrad, Druk Nr 78, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez 

Gminę Bielsko-Biała.  

Bardzo proszę – Pan Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Kultury  i Sztuki Pa n Je rzy Pie szka  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo Państwa proszę o podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji tego zadania.  

Zarząd Powiatu Bielskiego zobowiązuje się do wniesienia na realizację zadań bib lioteki powiatowej  
w Książnicy Beskidzkiej w 2015 roku, środki finansowe w wysokości 150 tys. złotych. To jest kwota  

ta sama, która była w zeszłym roku.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowały dwie Komisje: Edukacji i Kultury oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego. Obydwie opinie są pozytywne. 

Nie widzę głosów, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 78? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006 Rady Miejskiej z dnia  

19 września 2006 roku 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 26 porządku obrad, Druk Nr 61 – przypomnę, że jest to wersja II  
po autopoprawkach – tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/1990/2006 Rady Miejskiej  

z dnia 19 września 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy do do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.” 

      
Naczelnik Wy dzia łu Promocji Miasta Pa ni A nna Zgierska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, która dostosowuje uchwałę sprzed 9 lat do bieżących wymogów 
formalnych.  

Lokalna Organizacja Turystyczna to jest takie specyficzne Stowarzyszenie, które zrzesza osoby fizyczne  
i prawne, i działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, a my jesteśmy zobligowani  

do utworzenia i przystąpienia do tej Organizacji jako trwałości projekt u, który prowadziliśmy, „Klastrowej 
Inicjatywy Turystycznej”. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Naczeln ik. 

Komisja wydała w tej sprawie opinię pozytywną.6 

Pan Prezydent. Pan Prezydent chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Myślę, że nie w tej.. 

                                                                 
6 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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To w takim razie przystępujemy, wobec głosów w sprawie, do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięc ie przycisku. 

Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bielsko-Biała 

od Skarbu Państwa akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A . z s iedzibą w Bielsku-Białej 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 27 porządku obrad, Druk Nr 77, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bielsko-Biała od Skarbu Państwa akcji Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę – kto w imieniu Pana Prezydenta czy Pan Prezydent? 

Pani Naczelnik. 

Bardzo proszę.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Stra te gii i Rozw oj u Gospodarczego Pa ni Aleksa ndra Podsia dlik  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa akcji 
na rzecz gminy Bielsko-Biała, akcji Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 2014 roku daje właśnie taką możliwość Skarbowi 
Państwa do przekazywania, nieodpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, akcji i udziałów  

w spółkach, które działają na terenie jednostek samorządu terytorialnego i realizują zadania własne gminy. 
Stąd (…) taka możliwość pojawiła się, (…) chcielibyśmy z niej skorzystać. Stąd też przygotowujemy 

wniosek do Ministra Skarbu Państwa o komunalizację pakietu akcji Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju 
Regionalnego. A przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do tego wniosku. Tak że bardzo bym prosiła  

o podjęcie tej uchwały.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Naczeln ik. 

Komisja branżowa wydała opinię pozytywną.7 

Nie widzę głosów, 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.” 

                                                                 
7 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 

przy ul. J . Słowackiego 8 w drodze przetargu 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 28, Druk Nr 59, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. J. Słowackiego 8 w drodze przetargu. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Granuszewska. 

Jest wizja nie ma fonii.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Projekt uchwały dotyczący zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 8.  

Jest to bardzo duży lokal, który wymaga generalnego remontu, w związku z tym lokal ten nie może być 

zaproponowany osobom, które nie mogą (…) realizować tam swoje miejsce do zamieszkania.”  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie.  

Nie widzę głosów, 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 28a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej, gm. Kat. Mikuszowice  

Śląskie, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku ozn. numerem 

porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bie lsku-Białej z dnia   
18 września 2007 r. 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„I przechodzimy do punktu 28a, Druk Nr 81, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr LXI/1943/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy u l. Pocztowej  

w Mikuszowicach Śląskich, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku  
ozn. numerem porządkowym 18, zmienionej uchwałą Nr XV/349/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

18 września 2007 r.  

Tytuł naprawdę nie do przebrnięcia, ale bardzo proszę.” 
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Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

w związku ze zmianami dotyczącymi ewidencji gruntów oraz koniecznością wydzielenia z tej działki terenu, 

który stanowi dojazd do przedszkola i domu dziecka, zaistniała konieczność zmiany uchwały, dlatego  
że zmieniło się oznaczenie tej parceli i jej powierzchnia.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska była pozytywna. 

Bardzo proszę, w tej sprawie Pan Radny Grzegorz Puda.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ja mam taką prośbę do Pani Naczelnik, aby następnym razem, przygotowując takie projekty uchwał, była 
jakaś mapa albo chociaż możliwość uzasadnienia. 

Nie mam Panie Prezydencie, ja nie dostałem. Nie wiem, może przypadkowo służby nie dostarczyły.”  

 
Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„(…) Mapa była przy podejmowaniu uchwały o zbyciu, a tu jest tylko zmiana uchwały. Stąd, gdyby Pan  
na Komisji poprosił, to na pewno bym taką mapę udostępniła.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Niech Pani nie żartuje, że Radni jeszcze muszą prosić o to, aby Pani udostępniła mapę. Przecież to jest 

projekt uchwały…” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nie muszą, ale grzecznie poprosić, tak cywilizowanie.” 

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„…to jest projekt uchwały…” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Radny.” 
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Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„.., na podstawie której – jeżeli mogę – na podstawie której my podejmujemy uchwałę. Ja g łosowałem 
przeciwko – jak Pani pamięta – na Komisji, w łaśnie z tego powodu, że nie mamy kompletu dokumentów. 

Nie jestem w stanie, na podstawie tego projektu uchwały, wskazać lokalizacji tego miejsca.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ale Pan tego nie wyartykułował na Komisji, że Pan z tego powodu nie głosuje za.”  

 
Ra dny  Grzegorz Puda  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dobrze Pani Naczelnik, za każdym razem od dziś będę artykułował, dlaczego głosuję przeciw.” 

 
Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„To jest w sumie dobra zasada.  

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Jednogłośnie ta uchwała nie została podjęta – przepraszam – ale została podjęta.” 

 
Ad 28b 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki 
procentowej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku 

adaptacji części wspólnych nieruchomości, w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała 

na prawach powiatu posiada udział 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 28b, (…) Druk Nr 84: Podjęcie uchwały 
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy 

sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji częśc i wspólnych nieruchomości, 
w których Gmina Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu posiada udział.  

Bardzo proszę – Pani Naczelnik.” 
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Naczelnik Wy dzia łu Mie nia Gminne go i Rolnictwa Pa ni Barba ra Gra nuszew ska -Wyrobek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, podjęcie tej uchwały jest spowodowane tym, że Państwo podjęli 27 stycznia 2015 roku 
uchwałę indywidualną – i takie były do tej pory podejmowane i do tej pory nie były kwestionowane przez 

Wojewodę. Ta uchwała została zakwestionowana przez Wojewodę z powodu tego, że stwierdził, że takie 
uchwały powinny być podejmowane jako generalne a nie w indywidualnych sprawach. W związku z tym  

w tej chwili jest propozycja podjęcia uchwały generalnej, która będzie dotyczyła wszystkich tego rodzaju 
sytuacji.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, jak również 
Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Wobec braku głosów 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 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, 

Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie   

i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, 

z dnia 7 października 2009 roku)  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze w ski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 30 porządku obrad, Druk Nr 73, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz 

potokiem Straceńskim, w (…) obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej 
(uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego w dniu 7 października 2009 roku).  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Dy rektor Biura Rozw oju Mia sta Pan Grzegorz Gle inde k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do zmiany planu, przy czym w istocie ta zmiana ma charakter 
sprostowania pomyłki pisarskiej, która jest w § 15 zmienianej uchwały. I tutaj również proszę o przyjęcie 

drobnej autopoprawki. Mianowicie w § 1 ust. 2 projektu uchwały, tam gdzie odwołujemy się  
do § 15 uchwały zmienianej, powinno być zamiast ustęp, punkt 2, czyli § 15 pkt 2 lit. d. 

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„W takim razie głosujemy to z autopoprawką. 

Branżowa Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.   

Wobec głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 30a 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  

w których wykonano remont elewacji 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przechodzimy teraz do punktu 30a – to jest tego, który był poprzednio w punkcie bodajże  12 – 
dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano 

remont elewacji. 

Bardzo proszę Panią Dyrektor, Panią Pełnomocnik – przepraszam – o przedstawienie. I przy okazji jakby 

Pani tylko odczytała już pełne nazwy ulic – te, które są już właściwe. 

Bardzo proszę.” 

 
Pe łnomocnik  Pre zy de nta Mia sta  ds. Rewital iza cji O bsza rów Miejskich  – Pa ni Jola nta Ję drzej czy k  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 

lub części, w których właściciele lub władający daną nieruchomością wykonali remonty elewacji.  

W § 1 ust. 1 określony został obszar, który będzie objęty zwolnieniem. Są to ulice 3 Maja, 11 Listopada,  

ul. Podcienie, Rynek, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, Zamkowa, Wzgórze oraz place: plac Bolesława 
Chrobrego, Smolki, Wojska Polskiego, Wolności, Żwirki i Wigury. 

Nadmieniam, że zwolnienie przysługuje wyłącznie do wysokości kwot poniesionych i udokumentowanych 
wydatków na remont elewacji, ale w okresie nie dłuższym niż 10 lat , i podatnik, który chce skorzystać  

z tego zwolnienia musi przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie remontu w ciągu 12 miesięcy  
od jego zakończenia. To zwolnienie, objęte niniejszą uchwałą, dotyczy tylko budynków lub ich części, 

których remont został zakończony po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

Przyjęcie tej uchwały jest pomocą finansową dla właścicieli budynków i władających – tych, którzy 

wykonali remont – na pewno będzie sprzyjało przysp ieszeniu robót remontowych i poprawieniu estetyki 
otoczenia przestrzeni publicznych w samym centrum ścisłym naszego miasta. Sprzyjać to będzie również 

ożywieniu gospodarczemu społecznemu oraz turystycznemu. 

Jednocześnie tutaj chciałabym się zwrócić z prośbą o wniesienie autopoprawki do treści tej uchwały. 

Pierwsza autopoprawka dotyczy tytułu tej uchwały, była sygnalizowana na Komisji Budżetu. Proponuję 
słowa „wykonano remont elewacji”, zastąpić słowami „zostaną wykonane remonty elewacji”.  

Ta autopoprawka jest podyktowana tym, żeby w samym tytule nie sugerować, że należy najpierw wystąpić 
o zwolnienie, a potem ten remont wykonać. 
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Jednocześnie w § 1 w ust. 1, przy akacie dotyczącym wymienienia nazw ulic, prosiłabym o zastąpienie 
słów  „Stojałowskiego”, słowami „ks. Stanisława Stojałowskiego” oraz w akapicie dotyczącym placów, 

słowo „Chrobrego” zastąpienie słowami „Bolesława Chrobrego”. Nadmieniam, że ta autopoprawka dotyczy 
dokładnie brzmienia ulic i placów wynikających z uchwał Rady Miejskiej, będących w Wydziale Geodezji.  

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja (…) Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia jest 
pozytywna. 

Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka.”  

 
Wice przew odniczący  Rady Miejskiej Prze mysław Dra be k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam taką prośbę i wniosek, żeby po wejściu w życie tej uchwały, jeżeli ona zostanie teraz 
przegłosowana, w sposób taki skuteczny poinformować wszystkie osoby, które są zainteresowane tym  

– czy to przy wysyłaniu decyzji podatkowych, czy w jakimkolwiek kontakcie z właścic ielami nieruchomości, 
które obejmuje (…) ta uchwała, żeby taką jasną, czytelną informację otrzymali, że mogą z tego zwolnienia 

skorzystać. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Ja tylko dodam, że również Komisja Edukacji i Kultury obradowała nad projektem tej uchwały  – opinia jest 
pozytywna. 

W związku z brakiem głosów przystępujemy do głosowania wraz z autopoprawkami.  

Dziękuję.  

Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Bardzo proszę jeszcze o chwilę skupienia.  

Szanowni Państwo Radni, w punkcie 18a, Druk Nr 82, podejmowaliśmy dzisiaj uchwałę, która nie 
uwzględniła po zmianach, zmiany numeracji paragrafów, a zgodnie z (…) § 23 ust. 1 Regulaminu Rady 

Miejskiej, zmiana uchwał podjętych przed zamknięciem sesji może nastąpić t ylko w drodze odrębnej 
uchwały, podjętej w formie właściwej dla uchwały podlegającej zmianie.  

W związku z tym, jeżeli dobrze rozumiem, najpierw tamtą uchylamy, Panie mecenasie? Czy głosujemy 
nową?” 

 
Ra dca Pra w ny w B iurze Rady Miejskiej Pan Ja cek Biel  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, jeśli można, 

żeby uniknąć problemów związanych z numeracją Druków i numeracją uchwał, które są przekazywane  
do Wojewody, to ja proponuję, żebyście Państwo postanowili, że po prostu uchylacie dotychczasową 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6 .2015  Załącznik Nr  4 

 do protokołu Nr VI/2015 

  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 24  marca 2015 roku 

 
 

Strona 72 z 80 
VII kadencja RM: 2014-2018 

podjętą treść uchwały, która była w punkcie 18a i w to miejsce wprowadzacie nową treść. Czyli po prostu 
zastępujemy. Państwo najpierw zagłosujecie za uchyleniem dotychczasowej treści uchwały i podjęciem 

uchwały, która też będzie miała oznaczenie 68.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„W tym samym głosowaniu?” 

 
Ra dca Pra w ny w B iurze Rady Miejskiej Pan Ja cek Biel  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, tak.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„To ja w takim razie…” 

 
Ra dca Pra w ny w B iurze Rady Miejskiej Pan Ja cek Biel  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeżeli oczywiście nie będzie głosów sprzeciwu, bo jest to zmiana czysto formalna, wynikająca z omyłki.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski   
Powiedział m. in., cyt.: 

„Oczywiście. 

Aby zaproponować to Radzie powiem, na czym polegają te zmiany, ale Pan Prezydent chciał [zabrać g łos].” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak, bo są dwie sprawy.  

Pierwsza – ta, o której teraz Państwo mówicie – to jest kwestia numeracji, bo (…) w związku z tym,  
że Wojewoda wyrzucił § 2, to nie napisano tego § 2 i kolejność jest teraz 1, 3. Musi być kolejność  

do publikacji 1, 2. Tak że to jest tylko zmiana numeracji – o jedną w dół po prostu idzie. Nic się tu nie 
zmienia w treści, tylko numeracja – nie było § 2. 

Natomiast jak jestem przy głosie, to prosiłbym drugą autopoprawkę, też do uchwały podjętej, czyli w tym 
samym trybie chyba.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Pow iedział m. in., cyt.: 

„Ale o tej samej uchwale mówimy?” 
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Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Proszę?” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„To Panie Prezydencie, bo zakończmy jedną uchwałę, że tak powiem...” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dobrze, dobrze.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„…obróbki, bo ja mam jeszcze tutaj – i chciałem ustalić – bo mam jeszcze, że wraz z dotychczasowym  

§ 15: w miejscu § 4 ma być § 3. To jest ta zmiana w tej uchwale, w Druku Nr 82. 

Zgadza się?”  

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Zgadza się, zgadza się.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Zgadza się.”  

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

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

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„W takim razie (…) tę zmianę wprowadzamy. Informuję, Szanowny Radnych, że głosujemy w jednym 

głosowaniu nad uchyleniem uchwały w Druku 82, która dotychczas była g łosowana, a w jej miejsce  
ze zmienioną treścią. 

Kto z Państwa Radnych jest za? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie uchwała została przyjęta. 
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Dziękuję Państwu Radnym za wysiłek, bo jest to operacja nietypowa.  

Pan Prezydent w takim razie. 

Mamy gdzieś jeszcze taki kłopot – tak?” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ale jak uchylono to trzeba przyjąć nową, Panie Przewodniczący.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„W jednym głosowaniu – było zgłoszone.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„W jednym głosowaniu?” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak. Uchylone i w to miejsce treść nową. Uzgodnione z Panem mecenasem, jak coś to on będzie się 

tłumaczył.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeśli tak wolno to dobrze. Jestem zdziwiony, ale…” 

 
Ad 30a 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  
w których wykonano remont elewacji 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Jeszcze?” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tak. Proszę Państwa jest również sprawa formalna w Druku Nr 78 w sprawie kontynuowania zadania 

Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Prosiłbym tylko o jedną rzecz, 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.6 .2015  Załącznik Nr  4 

 do protokołu Nr VI/2015 

  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 24  marca 2015 roku 

 
 

Strona 75 z 80 
VII kadencja RM: 2014-2018 

o skreślenie nazwiska tutaj. „Reprezentowanego przez Zbigniewa Michniowskiego” – skreślić nazwisko  
i nic. Zastępcę Prezydenta, bo nie w iadomo, który będzie podpisywał to.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Czyli Panie mecenasie w tym samym trybie – tak?” 

 
Ra dca Pra w ny w B iurze Rady Miejskiej  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak będzie najzręczniej.” 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia  

powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

W takim razie składam wniosek, aby uchylić uchwałę w Druku Nr 78 – to było, tak? – i wprowadzić treść 
zgłoszoną przez Pana Prezydenta (…), bez podania nazwiska Zastępca Prezydenta. 

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że operacja została wykonana jednogłośnie, ale też chciałem prosić, aby nie wykonywać takich 

operacji w przyszłośc i, jeżeli można tego uniknąć.” 

  
Ad 31 
Sprawy różne  

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt .: 

„Przechodzimy do punktu 31: „Sprawy różne”. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa. 

Bardzo proszę.”  

 
Ra dna Graży na N ale pa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządu w Polsce i ja myślę, że powinniśmy jakieś skromne spotkanie 

[zorganizować]. Nie mówię żeby to była jakaś impreza, ale żeby się można było spotkać z tymi byłymi  
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Radnymi, z obecnymi Radnymi; dużo już spośród nas odeszło. Czy Państwo pomyśleli o jakimś takim 
podsumowaniu tych 25 lat? 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

 
Ra dny  Bronis ław  Szafa rczy k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić swoją satysfakcję z tego, że Rada przyjęła stanowisko w sprawie 

budowy dróg krajowych, czyli w temacie, który był przedmiotem mojej interpelacji na poprzedniej sesji.  

Dziękuję Panu Przewodniczącemu za podjęcie inicjatywy w tej sprawie, a Paniom i Panom Radnym  

za przyjęc ie stanowiska jednogłośnie.  

Równocześnie Panu Prezydentowi dziękuję za podejmowane dodatkowe  działania, o których zostaliśmy 

dzisiaj poinformowani.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny (…). 

Bardzo proszę – Pan Radny Leszek Wieczorek.” 

 
Ra dny  Leszek  Wieczore k  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Panie Prezydencie,  

mieszkańcy ulicy Krompareckiej za moim pośrednictwem proszą, żeby przy najbliższych remontach dróg,  
jak będziemy teraz po zimie naprawiali, żebyśmy pamiętali o ulicy Krompareckiej; ona jest w kiepskim 

stanie, to jest trudna ulica. I bardzo proszą Pana Prezydenta żeby o tej ulicy przy naprawie pamiętać, żeby 
to może była trwalsza naprawa. 

A druga (…) moja uwaga – chciałbym zapytać, bo chodzi to o okręg I, z którego byłem wybrany –  
przy kościele przy dworcu na ulicy Traugutta, wzdłuż chodnika gdzie stały zawsze samochody, zostały 

ustawione takie pachołki, które uniemożliwiają teraz zaparkowanie wzdłuż posesji kościelnej. I moje 
pytanie: Czemu to ma służyć i czy na całej tej ulicy będą dalsze pachołki ustawiane , czy tylko wzdłuż 

kościoła? Muszę powiedzieć, że na pewno to nie była decyzja proboszcza. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Tu się chyba zgadzam. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 
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Ra dny  Szcze pa n Woj tasik  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pani Prezydencie,  

ja chciałbym dokończyć tę wcześniejszą rozmowę i przytoczenie danych dla Posła Pięty. Ale teraz 

chciałbym prosić o rzeczywiście podziękowanie tutaj osobom, które przyczyniły się do tego, że ten 
transport wyjechał. I to jest dzięki bardzo dużej pomocy naszej Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Sportu Pani Agnieszce Komor, zaangażowanie po stronie Pani mgr farmacji Joanny Polońskiej 
– to apteka „Pod Dębowcem” – i firma farmaceutyczna, która dostarczyła leki po naprawdę niskiej cenie  

z Tychów . Chciałbym żeby takie podziękowanie zostało przekazane w imieniu Przewodniczącego Rady 
Miasta. Bo przypomnę, że około 385 kg to przeważnie były materiały opatrunkowe, bandaże, leki pierwszej 

pomocy, środki dezynfekujące do leczenia ran i operacji, a co najważniejsze , to homeostazy typu gąbki 
Celox – to są te leki, na które najbardziej czekali ranni i osoby pokrzywdzone w różnych rodzajach  właśnie 

wybuchów. Przypomnę, że Caritas naszej diecezji przed Świętami Bożego Narodzenia też dostarczyła około 
3 tony produktów, które zostały przekazane w okolice Sambora – bo tam jest duża grupa uchodźców  

ze wschodu – jak i za kilka dni będzie następny transport, w którym też biorę udział; oko ło 5 ton pojedzie 
właśnie jako pomoc bezpośrednio dla tych uchodźców. Myślę, że w okresie świątecznym jest to piękny dar 

z naszych rejonów. 

Dziękuję.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Radny. 

Oczywiście dziękuję również za sugestię i z wielką radością i poczuciem obowiązku, w imieniu wszystkich 

Państwa Radnych, te podziękowania złożę.  

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.” 

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, ja chciałbym nawiązać do sprawy, która była poruszana przez Radę Osiedla 
Śródmieście Bielsko – tam Pan Wiceprezydent też był, więc kojarzy o co chodzi – chodzi o miejsce przy 

placu Żwirki i Wigury naprzeciwko placu Fabrycznego. Tam jest taki problem, że kiedyś ludzie parkowali  
na chodniku, ale zmieniły się przepisy, które regulują te możliwości i w tej chwili ludzie już nie mogą 

parkować, są stawiane blokady straży miejskiej.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Na Żwirki i Wigury – na pewno?” 

 
Ra dny  Ma urycy Rodak  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Nie na Żwirki i Wigury – przepraszam – na placu Smolki, naprzeciwko placu Fabrycznego oczywiście. 

Pytanie mam takie: Czy można by ten problem rozwiązać poprzez – nie wiem – wystawienie jakieś tabliczki 
przy znaku zakazu parkowania, że nie dotyczy mieszkańców? 

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę, jeszcze jedną sprawę i komunikat ma do przedstawienia Pan Henryk Juszczyk. 

Bardzo proszę.” 

 
Pe łnomocnik  Pre zy de nta Mia sta  Pa n He nry k Juszczyk  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

chcę jeszcze tylko tak dodać do tego, do tej informacji Radnego [Wojtasika] i akcji pomocowej, bo Państwo 

powinniście to wiedzieć jako Radni.  

Żyjemy w tym kraju, gdzie ciągle takie akcje są i będą – i dobrze – ale pozyskanie pieniędzy z takiego 

dużego budżetu jak my mamy, to się tutaj nagłowił mocno Prezydent jak to zrobić. Wyobraźcie sobie 
Państwo, nie ma możliwości prawnych żeby z naszego budżetu te pieniądze na taką akcję pozyskać.  

Ale to tutaj Pan Prezydent wymyślił jak to zrobić; ale wszystkie miasta się borykają z tymi problemami.  
W ramach kraju owszem tak, ale pomoc zagraniczna zupełnie nie. Ale ja chcę jeszcze o jednym 
powiedzieć.  

Proszę Państwa kilka dni temu w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł – który Państwo macie – „Cztery lata 
syryjskiego horroru”. I tu taki apel. Jak byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, jeszcze w ubiegłym wieku, 

to mogliśmy takie akcje robić tu na sali i do kapelusza pozbierać pieniądze i wysłać. I robiliśmy to z okazji 
świąt dość często, ale teraz nie da się – procedury prawne nam zabraniają. A więc apel do Państwa: 

Naprawdę Syria bardzo cierpi z tego powodu, że tam od czterech lat jest wojna – Państwo to macie 
wszystko w tym artykule. To jest 840 tysięcy ludzi w szpitalach, w bardzo trudnych warunkach, 215 tys. 

osób zabitych, bardzo dużo zmarło również z g łodu, z mrozu. Te dzieci z tymi miskami na tym zdjęciu,  
to bardzo wymowne zdjęcie, które wzruszy jakoś naszymi sercami. Bardzo proszę żeby w swoim gronie,  

w rodzinach również, pomyśleć – jak będziemy zasiadać do stołu wielkanocnego  – i również o tym. Akcję 
organizuje Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej i ona dociera do tych najtrudniejszych punktów, 

również tak jak i Caritas. I tu prośba do Państwa Radnych,  do wszystkich Waszych najbliższych  
o podzielenie się tym, co mamy w naszych rodzinach. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Ja tylko dodam, w tym materiale jest numer konta, na które można po prostu te środki przelać, jeżeli ktoś 
chce pomóc.  

Bardzo proszę – Pan Prezydent Jacek Krywult.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Pani Radna Nalepa. 

Nie, nie zapomnieliśmy o 25-leciu samorządu – absolutnie. Centralne uroczystości już się odbyły  

w Poznaniu – w tym miesiącu – z udziałem zresztą Prezydenta i Premiera, i (…) wielu innych jeszcze 
notabli. My planujemy w ten sposób – jako że tych imprez mamy bardzo dużo, jak co roku, w tym roku 
również (…), bo to jest nie tylko jednolecie, mamy tu więcej jubileuszy w tym roku – że [na] Dni Bielska-

Białej, jak tutaj będziemy spotykać się w piątek, to jest chyba 5. – o ile się n ie mylę – czerwca,  
to zapraszamy zawsze oczywiście Radnych wszystkich i tych, którzy w mieście funkcjonują. Zaprosimy 

wszystkich Radnych wszystkich kadencji na te Dni Bieska-Białej tutaj i na znakomity występ, który (…) 
będzie w tym roku. Myślę, że to będzie rewelacyjny występ; tak że na placu Ratuszowym.  

Tak że zaprosimy wszystkich Radnych pod tym tytułem. (…) Jeśli mówimy o jubileuszach, to chcę 
powiedzieć, że (…) również w maju obchodzimy 20-lecie pobytu Papieża u nas w mieście i również  
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22 maja będzie o 17.00 godzinie uroczysta msza święta przy dworcu i później przejście pod pomnik,  
z takim występem również artystycznym, które tutaj miasto przygotowuje. Tak że pamiętamy o tym  

25-leciu, bo jest to jedna z ustaw, chyba najlepszych, jaka w Rzeczypospolitej została zrobiona; zresztą 
wszyscy korzystamy dzisiaj z tego. 

Ulica Kromparecka. 

To ją trzeba dopisać do tego, co było dzisiaj, do tego spisu, który był dzisiaj w interpelacjach powiedzmy  
– tam już na którymś miejscu, dziesiątym będzie chyba albo piętnastym. Tak że dopisujemy Kromparecką. 

Wiemy, bardzo długa droga i w bardzo złym stanie. 

Ulica Traugutta. 

Wyjaśnimy. To jest radosna twórczość, nie wiem kogo. Sprawdzimy kto to na Traugutta zrob ił;  
to sprawdzimy sobie to. Będziemy wycinać być może to, chyba że jakieś są przesłanki, których nie znamy 

na razie, ale jest to fatalne, faktycznie.  

I ostatnia [sprawa] – Pan Radny Rodak. 

Nie da się specjalnego znaku dla mieszkańców, bo nie może być znaku, że „ktoś nie przekracza 
przepisów”. To tak, jakby było, że: jest prędkość, ale Krywult może jeździć na przykład inaczej. Chętnie 

bym poszedł na to. Po prostu nie wolno. Tam jest przekroczenie jezdni, przekroczenie chodnika dwukrotne 
i z tego co wiem, z tych analiz, które tam były robione i na BRD, to jest w ogóle przekraczanie wszelkich 

przepisów, jakie tam mogą być po prostu. Już nie ma możliwości prawnych, nie ma po prostu. Nikt nie 
może kazać przekraczać jezdnię, chodnik – zresztą Pan tutaj Bolesław Szafarczyk jest fachowcem…” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bronisław.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„…na pewno powie, że jest to niemożliwe. Po prostu prawnie jest to niemożliwe. Bo my nie staramy się 

ludziom utrudnić życia, natomiast są pewne rzeczy takie, że jak robimy akcje od dłuższego czasu, proszę 
Państwa, na temat – ustawa teraz wyszła w tym tygodniu zresztą tu nam pomoże – że reklamy nie będą 

mogły sobie… Walczymy od dłuższego czasu z reklamami byle jakimi – proszę zobaczyć, w tym mieście 
zniknęły setki reklam, tych takich wiszących szmat, zniknęły i walczymy z tym i robimy, żeby to jakoś 
elegancko wszystko wyglądało. To tak samo nie możemy pozwolić, że samochód byle gdzie się postawi. 

My wiemy, że jest problem postojów i naprawdę policja i straż miejska n ie jest restrykcyjna tutaj, bo takie 
mają też ustalenia. Ale nie można wszędzie stanąć, bo na Wzgórzu też tu sobie samochód stanie gdzieś 

między sklepem, tu stanie. Nie możemy tego robić, bo to miasto wtedy wygląda tak jak wygląda,  
zapchane na każdym miejscu samochodem – nie można; a centrum miasta jest szczególnie pod opieką. 

Zresztą muszę Panu powiedzieć, bo Pan o tym nie wie, że nawet takie tu były sugestie – i one  
w przyszłości będą musiały być zrealizowane  – żeby centrum miasta starać się zamykać na ruch 

samochodowy, (…) coraz bardziej zamykać, tylko transport publiczny, rowery (…), a nie jeszcze 
umożliwiać żeby byle gdzie, byle jak stanąć po prostu; bo nigdzie na św iecie tego nie ma po prostu, żeby 

można sobie w centrum stanąć na chodniku, przejechać chodnik na trawniku stanąć. Tak że jest  
to niemożliwe. Ja rozumiem mieszkańców, ale nie da się. Nie możemy pozwolić, żeby byle gdzie stały 

samochody po prostu. A jak powiedziałem już dzisiaj, nie może być pewna grupa uprzywilejowana, bo jeśli 
tam mieszkańcy mogą stać, dlaczego inni nie mogą stać. To nie może być tak, bo to jest kwestia 

uprzywilejowania pewnych grup albo dyskryminowania innych grup po prostu. Miasto jest jedno, przepisy 
są jedne i nie można żadnej grupy społecznej, oprócz inwalidów, którzy mają ustawowo tę sprawę 

załatwioną – nie (…) wolno, po prostu prawo nie dopuszcza żadnych innych tutaj wyłączeń. 

Dziękuję.” 
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Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.”  

 
Ad 32 
Zakończenie obrad 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Na początek jeszcze, w imieniu Rady Miejskiej chciałem złożyć wszystkim mieszkańcom życzenia Wesołych 
Świąt Wielkanocnych i odpoczynku w rodzinnej atmosferze. Myślę, że również mogę to zrobić w imieniu 

Pana Prezydenta, ale lepiej zrobi to sam. 

Bardzo proszę.” 

 
Prezy de nt Mia sta Pa n Ja ce k K ryw ult  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Przyłączam się do tych życzeń Pana Przewodniczącego. Wszystkim: spokojnych, rodzinnych Świąt. 

Wszystkiego dobrego.” 

 
Prze wodniczą cy Ra dy Miejskiej Ja rosław K lima sze wski  
Powiedział m. in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Zamykam VI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 8 

Dziękuję bardzo.” 
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