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Protokół Nr VII/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 28 kwietnia 2015 roku 

 
 
 
 
Obecni na VII 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 VII sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu 

Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 94 
 

6. Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2014. 
SPR. NR 6 
 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. 
SPR. NR 10 

 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

SPR. NR 11 
 

9. Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 
2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3802) w I kwartale 2015 r. 
SPR. NR 9 
 

10. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach w trybie art. 36  
ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach,  
o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku  
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199). 
SPR. NR 12 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 96 - II WERSJA 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 97 
 

13. 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 98 - II WERSJA 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-
Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
DRUK NR 95 
 

15. 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 
 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia o nazwie 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 
DRUK NR 91 
 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  
za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 90 - II WERSJA 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1266/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
15 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc 
rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 
DRUK NR 92 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Technicznych "ELTECH" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 88 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/106/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
12 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50. 
DRUK NR 83 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
Młyńskiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1268. 
DRUK NR 89 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2015 r. Pana P_____ B______  
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 93 
 

23. Sprawy różne. 
 

24. Zakończenie obrad. 
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 roku uczestniczyło 25 Radnych, 
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  
VII sesję Rady Miejskiej VII kadencji (godz. 10.18).  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VI sesji Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poinformował, że nie wpłynęły 
żadne wnioski związane z propozycją zmian porządku VII sesji Rady Miejskiej. Jednocześnie przypomniał,1  
że Rada Miejska na VII posiedzeniu obradować będzie w punkcie 11 nad II wersją projektu uchwały  
(Druk Nr 96 – II wersja) oraz w punkcie 13 również nad II wersją projektu uchwały (Druk Nr 98 – II wersja). 

 
W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
wniosek Klubu Radnych PiS, zgłoszony na sesji RM przez Przewodniczącego Klubu PiS Przemysława Drabka,  
o zdjęcie z porządku obrad punktu 5, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej” (Druk Nr 94).  
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu Radnego Marcina Lisińskiego, oddanego przeciw zdjęciu z porządku 
obrad punktu 5. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 11 
▪ przeciw: 14 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    p r z y j ę ł a   wniosku Klubu Radnych PiS o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 5, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej”. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
Przyjęty porządek VII sesji RM, str.: 1-2. 

                              
1 Rada Miejska obradowała również nad II wersją projektu uchwały w punkcie 17 (Druk Nr 90). 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  
o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Pana B______ K_____, złożony w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, o udzielenie 

głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 14 porządku obrad. 
Wniosek o udzielnie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu B______ K______  
w punkcie 14 porządku obrad: Podjęcie uchwały zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

 
2) Wniosek Pana Przemysława Koperskiego – asystenta Posła na Sejm RP Pana Marka Balta  

o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w imieniu Pana Posła w punkcie 5 porządku obrad. 
Wniosek o udzielnie głosu – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 5 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     n i e    u d z i e l i ł a    głosu Panu Przemysławowi Koperskiemu 
w punkcie 5 porządku obrad: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
O godz. 11.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
 
_______________________ 
 
 
O godz. 11.26 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie opracowania programu remontów dróg lokalnych na terenie miasta 

Bielska-Białej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

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



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

  

RM.0002.7.2015 
 

  Strona 5 z 26 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
� Przedstawiła interpelację w sprawie „ulicy Pocztowej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

� Przedstawiła interpelację „w sprawie oświetlenia ulicy Pszczelej (w rejonie skrzyżowania z ul. Czołgistów)”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

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

 
Radny Karol Markowski 
� Przedstawił interpelację „w sprawie wykonania barierki zabezpieczającej przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej 

oraz przejścia dla pieszych w tym rejonie”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie remontu chodnika na moście przy ulicy Mazańcowickiej w Bielsku-Białej”. 
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. 

 
Wnioski, które nie zostały wygłoszone przez Radnego Adama Ruśniaka na sesji RM:  
� Wniosek „w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości rozbudowy Przedszkola Publicznego  

nr 44 w Starym Bielsku”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu. 

� Wniosek „w sprawie dokonania analizy możliwości wykupu lub zamiany działek w rejonie Remizy  
OSP Stare Bielsko na potrzeby parkingu i placu zabaw”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 

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

 
Radny Dariusz Michasiów 
� Przedstawił interpelację „w sprawie przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Bielsku”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31  
w Starym Bielsku”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 

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

 
Radny Piotr Ryszka 
� Przedstawił interpelację „w sprawie remontu dróg w osiedlu Wapienica”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
� Przedstawiła interpelację „w sprawie podjęcia współpracy między PKP S.A. Nieruchomości, PKP PLK a gminą 

Bielsko-Biała celem uporządkowania terenów zielonych okalających stacje PKP Leszczyny, PKP Mikuszowice 
oraz terenów wzdłuż torów kolejowych łączących obie stacje”.  
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

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

 
Radna Grażyna Nalepa 
� Przedstawiła interpelację „w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2016 rok środków na zabudowę 

tarasu w budynku Przedszkola nr 10 (tj. zabudowa istniejącego budynku)”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 

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

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
� Przedstawił interpelację „w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienia Rady Osiedla Hałcnów”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. Wyzwolenia pomiędzy 
skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie organizacji ruchu na ulicy Zagrody w związku z zainstalowaniem na niej 
progów zwalniających”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie barier zabezpieczających na drogach”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Kwiatkowskiego  
– Sarni Stok”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 24 do protokołu. 

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

 
Radna Bogna Bleidowicz 
� Przedstawiła interpelację „w sprawie modernizacji boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu. 

� Przedstawiła wniosek „w sprawie remontu ulic Czołgistów i Szerokiej”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 26 do protokołu. 

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

 
Radny Grzegorz Puda 
� Przedstawił interpelację „w sprawie wykonania remontów ulic i chodników na terenie dzielnicy Straconka”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 27 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie notorycznego lekceważenia instytucji interpelacji”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie zaniechania wymiany tablicy o błędnej treści na zabytkowej studni  
na Rynku”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 

Interpelacje Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Radna Małgorzata Zarębska 
� Przedstawiła interpelację „w sprawie zakupu i montażu tablicy informacyjnej na osiedlu Grunwaldzkim”.  

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 

� Przedstawiła interpelację „w sprawie inwentaryzacji pojemników na odpady w dzielnicy Śródmieście”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 

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

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Drabek  
� Przedstawił wniosek Klubu Radnych PiS „w sprawie zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów”. 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
� Przedstawił interpelację „w sprawie napraw gwarancyjnych związanych z infrastrukturą Internetu 

szerokopasmowego”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 32 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wyznaczenia na tymczasową 
siedzibę TS Podbeskidzie S.A. hotelu Widok Centrum zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ulicy Widok 12”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 33 do protokołu. 

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

 
Radny Leszek Wieczorek  
� Przedstawił interpelację „w sprawie braku chodnika przy ulicy Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki  

do ulicy Daszyńskiego”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 34 do protokołu. 

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

 
Radny Maurycy Rodak 
� Przedstawił interpelację „w sprawie nieścisłości w odpowiedziach na interpelacje radnych”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 35 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie Miejskiego Systemu Informacji”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 36 do protokołu. 

� Przedstawił interpelację „w sprawie śmietników na osiedlu Grunwaldzkim”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 37 do protokołu. 

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

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Jędrusiński. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Roman Matyja, Radna Katarzyna Balicka.  
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W przedmiotowym punkcie porządku obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 94) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (m.in. stanowisko 
Radnych PiS), Radna Małgorzata Zarębska, Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna 
Grażyna Nalepa, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Roman Matyja, Radny Grzegorz Puda, Radny Szczepan 
Wojtasik, Radna Katarzyna Balicka. 

 
Wydruk prezentacji pt. „Interpelacja czy zapytanie?” przedstawionej przez Radnego Bronisława Szafarczyka  
– Załącznik Nr 38 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka o zdjęcie przedmiotowego punktu  
z porządku obrad.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e    p r z y j ę ł a    wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Przemysława Drabka o zdjęcie punktu 5. z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
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W dalszej części tego punktu głos zabrali: Radny Roman Matyja, Radna Katarzyna Balicka, Radny Piotr Ryszka, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Krzysztof Jazowy (wniosek formalny). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa 
Jazowego o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 10 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na zamknięcie dyskusji i przejście  
do głosowania projektu uchwały. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 94. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 10 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/83/2015 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej  
stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu 

 
 

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

 
Ad 6 
Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  
za rok 2014 

 
Ocenę stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2014 
przedstawił Pan dr n. med. Jarosław Rutkiewicz –  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bielsku-Białej. 

 
O godz. 13.09 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Pan dr n. med. Jarosław Rutkiewicz  
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bielsku-Białej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki, Radna Małgorzata Zarębska, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław Szafarczyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do Sprawozdania Nr 6, tj. Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2014, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 6) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie sprawozdanie 
zawarte w SPR. Nr 6.  
  
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 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   „Ocenę stanu sanitarnego - informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2014”. 

 
O godz. 13.41 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 30-minutową przerwę w obradach 
Rady Miejskiej.  
 
____________________________ 
 
 
O godz. 14.23 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej. 
 
Ad 7 
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” 

 
O godz. 14.23 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 
 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawiła Pani Magdalena Chodyniecka – Zastępca Naczelnika Wydziału  
Spraw Obywatelskich. 



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

  

RM.0002.7.2015 
 

  Strona 11 z 26 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Edukacji i Kultury, 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 10) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 10. 
  
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 41 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, 
oddanego za przyjęciem sprawozdania. 
 
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 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     p r z y j ę ł a    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. 

 
Ad 8 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 

 
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 przedstawiła Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 11) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 11.  
  
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 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     p r z y j ę ł a     Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

 
Ad 9 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia  
22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3802)  
w I kwartale 2015 r. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do Sprawozdania Nr MGR.0057.5.2015.JZ z realizacji uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  
i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
z 2014 r., poz. 3802) w I kwartale 2015 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Sprawozdanie uzyskało następujące opinie Komisji RM:  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 9) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 9. 
  
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 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ z realizacji 
uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata  
(t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3802) w I kwartale 2015 r. 
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Ad 10 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach w trybie  
art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych 
decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do Informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zgłoszonych w 2014 roku 
żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu 
obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych 
decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Informację przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska RM. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 12) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 12.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a   Informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości  
lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego 
zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 199). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Jędrusiński, Naczelnik Biura Funduszy Europejskich – Pani Izabela 
Kania. 

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 96 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 96 – II wersja. 
  
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 41 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VII/84/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

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

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 97) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 97. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/85/2015 
 

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 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 98 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 98 – wersja II. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/86/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan B_______ K______ – w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
(zaproszenie na Patriotyczny Festyn Rodzinny w dniu 3 maja 2015 roku). 

 
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej 
na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 95) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w przedmiotowej sprawie złożony został również projekt 
uchwały przygotowany z inicjatywy Klubu Radnych PiS, różniący się wyłącznie kwotą budżetu obywatelskiego. 
 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Roman Matyja.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka o podniesienie kwoty budżetu 
obywatelskiego z kwoty  75.000 zł na osiedle do kwoty 100.000 zł na osiedle (czyli podniesienie budżetu 
obywatelskiego o kwotę 750.000 zł). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 13 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     n i e   p r z y j ę ł a   wniosku Radnego Przemysława Drabka.  
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
W dalszej części tego punktu głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Grażyna Nalepa, Radny Bronisław Szafarczyk, 
Radny Roman Matyja.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 95. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 2 
▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/87/2015 
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej  

na temat budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 
 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim  
w 2013 roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

 
Informację "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Agata Bucko-Serafin Kierownik 
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. 

 
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Panią Kierownik Agatę Bucko-Serafin pt. „Stan środowiska  
w województwie śląskim i na trenie miasta Bielsko-Biała w 2013 roku” – Załącznik Nr 39 do protokołu.  
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O godz. 15.20 – Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej – Pani Agata Bucko-Serafin, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Pan Zbigniew Michniowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pan Henryk Juszczyk  
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Pan Tadeusz Januchta.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska  
w województwie śląskim w 2013 roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 64) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 64. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/88/2015 
 

w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim 
w 2013 roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach 
 

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

 
O godz. 15.53 – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu.  
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia o nazwie 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Zgierska – Naczelnik Wydziału Promocji.  
Do projektu uchwały Naczelnik Wydziału Promocji zgłosiła autopoprawkę w zakresie § 3 projektu uchwały, 
otrzymującego brzmienie:  
„Traci moc uchwała Nr LXII/1990/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 września 2006 roku zmieniona 
uchwałą Nr VI/76/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 roku.” 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-
Białej do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z uwzględnieniem autopoprawki). 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 91) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 91. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/89/2015 
 

w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej  
do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna  

„Beskidy” 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego 
Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach 
Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię następujących Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja) 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 90 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 90 – wersja II. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/90/2015 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  
ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, 

działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy  
w Bielsku-Białej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1266/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
15 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, 
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1266/2005 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 92) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 92. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/91/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1266/2005  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 lutego 2005 r.  

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  
na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,  

zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Technicznych "ELTECH" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę 
Bielsko-Biała akcji Zakładów Technicznych "ELTECH" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 88) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 88. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/92/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała  
akcji Zakładów Technicznych "ELTECH" S.A.  

z siedzibą w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/106/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
12 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach 
powiatu Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/106/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50, 
przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 83) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 83. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/93/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/106/2011  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej  
własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50 
 

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

 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej  
przy ulicy Młyńskiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1268 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Urszula Godyń – Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 317/18, 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako 
działka 1268, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
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Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 89) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 89. 
  
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 41 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/94/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 

317/18, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej __ na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1268 

 
 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2015 r. Pana P______ B_____-  
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 93) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 93. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/95/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2015 r.  
Pana P_____ B______ na działalność  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 23 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Piotr Ryszka, Radny Karol Markowski, Radny Bronisław Szafarczyk, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
Radny Szczepan Wojtasik, Radna Małgorzata Zarębska, Radny Roman Matyja, Zastępca Prezydenta Miasta  
– Pan Waldemar Jędrusiński, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Pan Wojciech Waluś, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta – Pan Henryk Juszczyk. 
 
Załącznik Nr 40 do protokołu – zaproszenie na prezentację projektu uchwały w sprawie określenia stref cen 
(stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-
Białej. 
 

 
Ad 24 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, zamknął  
VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 16.30 
 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ryszard Batycki 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski
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Załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych na VII sesji RM  
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości na VII sesji RM  
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg VII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 28 kwietnia 
    2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe VII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    28 kwietnia 2015 roku 
Załącznik Nr 6 –  Wniosek Pana B_____ K_____ o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 7 –  Wniosek Pana Przemysława Koperskiego – asystenta Posła na Sejm RP Marka Balta  

  o udzielenie głosu na sesji RM 
Załącznik Nr 8 –  Interpelacja Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 9 –  Interpelacja Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk 
Załącznik Nr 10 –  Interpelacja Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk 
Załącznik Nr 11 –  Interpelacja Radnego Karola Markowskiego  
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnego Karola Markowskiego 
Załącznik Nr 13 –  Wniosek Radnego Adama Ruśniaka 
Załącznik Nr 14 –  Wniosek Radnego Adama Ruśniaka 
Załącznik Nr 15 –  Interpelacja Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 16 –  Interpelacja Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 17 –  Interpelacja Radnego Piotra Ryszki 
Załącznik Nr 18 –  Interpelacja Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor  
Załącznik Nr 19 –  Interpelacja Radnej Grażyny Nalepy 
Załącznik Nr 20 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 21 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 22 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 23 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 24 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 25 –  Interpelacja Radnej Bogny Bleidowicz 
Załącznik Nr 26 –  Wniosek Radnej Bogny Bleidowicz 
Załącznik Nr 27 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 28 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 29 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 30 –  Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 30 –  Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 31 –  Wniosek Klubu PiS, przedstawiony przez Przewodniczącego Klubu Przemysława Drabka 
Załącznik Nr 32 –  Interpelacja Radnego Przemysława Drabka 
Załącznik Nr 33 –  Interpelacja Radnego Przemysława Drabka 
Załącznik Nr 34 –  Interpelacja Radnego Leszka Wieczorka  
Załącznik Nr 35 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 36 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 37 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 38 –  Wydruk prezentacji pt. „Interpelacja czy zapytanie?” przedstawionej przez Radnego  
    Bronisława Szafarczyka w punkcie 5  
Załącznik Nr 39 –  Wydruk prezentacji „Stan środowiska w województwie śląskim i na trenie miasta 
    Bielsko-Biała w 2013 roku” 
Załącznik Nr 40 –  Zaproszenie na prezentację projektu uchwały 
Załącznik Nr 41  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 42  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 43 –  Uchwały podjęte na VII sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi naczelników  
    wydziałów/dyrektorów mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
VII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 28 kwietnia 2015 roku 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo – informacja techniczna, ponieważ w ostatniej chwili, przed samą sesją wpłynęło 
ponad 31 interpelacji i wniosków, [które] musimy zaewidencjonować, w związku z tym zaczniemy o godzinie 
10:10.  

Dziękuję.”  

 

 

______________________________ 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram (…) VII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Dziękuję.  

Witam na dzisiejszej sesji wszystkich Państwa Radnych. Witam kierownictwo Urzędu na czele z Panem 
Prezydentem Waldemarem Jędrusińskim.  

Witam dyrektorów, szefów wydziałów, naczelników. Witam przedstawicieli Rad [Osiedlowych] i publiczność 
zgromadzoną na widowni.  

Witam też przedstawicieli mediów i mieszkańców, którzy oglądają nas w transmisji internetowej.”  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad.  

Przechodzimy do punktu nr 2, tj. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony w Biurze Rady. Do tej chwili nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli 
nikt nie zgłosi ich w tej chwili, uznam protokół za przyjęty.  

Nie widzę, w związku z tym przyjęto protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. (…)  

W porządku obrad nie ma żadnych propozycji.  

Informacyjnie dodam tylko, że w punkcie 11 obradować będziemy nad II wersją projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok i w punkcie 13 nad II wersją projektu uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę do głosu zgłosił się Pan Przewodniczący Drabek.”    

                                                           
1 Godz. 10.18. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję serdecznie.  

Panie Przewodniczący, jeżeli (…) jesteśmy na początku obrad sesji Rady Miejskiej chciałbym się zwrócić, 
złożyć wniosek formalny i poprosić Pana Przewodniczącego, Panie i Panów Radnych o to, żeby go poprali, 
a mianowicie chciałbym złożyć wniosek w sprawie zdjęcia z dzisiejszego porządku obrad punktu, w którym 
będzie obradowany Druk Nr 94 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiący załącznik nr 3  
do Statutu Miasta Bielska-Białej. Uważam, że to będzie niepotrzebna dyskusja i tego typu uchwałę 
powinniśmy jednak przyjmować po pełnym przedyskutowaniu tego (…) między Klubami i w konsensusie. 
Nie chciałbym, żeby ta uchwała spowodowała taką trudną atmosferę na sesji i (…) niepotrzebny konflikt  
i wolałbym, i prosiłbym Pana Przewodniczącego, żeby do tej mojej prośby się przychylił i zdjął ten punkt  
z porządku obrad, żebyśmy mogli go jeszcze przedyskutować między Klubami.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący nie przychylam się do tego wniosku absolutnie. Uchwała była 
dyskutowana na Komisji, która jest od tego i uzyskała opinię pozytywną, więc pełna procedura została 
spełniona, ale oczywiście wniosek formalny padł, więc będziemy głosować aby… Który to był punkt?  
Druk Nr 94 – punkt 5. Wniosek formalny złożony przez Pana Radnego o zdjęcie punktu 5 – Druk 94  
z porządku dzisiejszej sesji.  

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

Wniosek nie przeszedł. Mam jeszcze pytanie. Pan Lisiński był za wnioskiem czy (…) przeciw? 

 
Radny Marcin Lisiński  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

„(…) Ale jakim wnioskiem?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale jak Pan głosował?  

Przeciw. Czyli proszę do protokołu dopisać 1 głos przeciw.  

Wynik głosowania 14 – przeciw, 11 – za.  

Wniosek Pana Radnego nie przeszedł.  

Czy są jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę.  

Zatem uznaję porządek obrad za przyjęty.”  

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu nr 3, tj. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta.  

Wpłynęło 27 interpelacji i 4 wnioski. Zgodnie z obowiązującym Statutem Przewodniczący obowiązany jest  
przedstawić ich tematy.  

Pierwsza interpelacja Pana Przewodniczącego Romana Matyi w sprawie opracowania programu remontów 
dróg lokalnych na terenie Bielska-Białej. Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk w sprawie ulicy Pocztowej. 
Druga interpelacja Pani Radnej w sprawie ulicy Pszczelej. Następnie interpelacja Pana Radnego Karola 
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Markowskiego w sprawie wykonania barierki zabezpieczającej przy Przedszkolu nr 5. Następnie Pana (…) 
Przewodniczącego Adama Ruśniaka w sprawie dokonania analizy możliwości wykupu lub zamiany działek 
w rejonie Remizy OSP Stare Bielsko na potrzeby parkingu i placu zabaw. Również Pana Adama Ruśniaka  
w sprawie przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 44  
w Starym Bielsku. Pana Dariusza Michasiów – dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Szkole  
Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku. Pana również Dariusza Michasiów w sprawie boiska przy Szkole 
Podstawowej w Starym Bielsku. Pan Radny Piotr Ryszka – interpelacja dotycząca remontu dróg w osiedlu 
Wapienica. Pani Agnieszka Gorgoń-Komor w sprawie podjęcia współpracy z PKP S.A. celem 
uporządkowania terenów zielonych okalających stację PKP Leszczyny.  

Bardzo proszę Państwa Radnych, aby stosowali ten zapis w interpelacji nagłówka, bo czasem, jeżeli  
od razu Państwo przechodzicie do sprawy, ja czytam wstęp i trudno jest mi dojść jaki jest temat. 

Pani Grażyna, bo tu jest napisane „Grażuna” – tak że chyba o Panią chodzi? Pani Radna w imieniu…  
no właśnie też tutaj muszę się wczytać… o umieszczenie w budżecie na rok 2016 rozbudowy budynku 
Przedszkola. Pan Radny Bronisław Szafarczyk – bardzo ładnie skonstruowana interpelacja w sprawie braku 
odpowiedzi na wystąpienie Rady Osiedla Hałcnów. Również Pan Bronisław Szafarczyk – [w sprawie] przejścia 
dla pieszych, dotyczy interpelacja (…), usytuowanych na ulicy Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami 
i ulicami: Żywa i Murarzy. Pan również Radny Szafarczyk – organizacja ruchu na ulicy Zagrody. Również 
Pan Bronisław Szafarczyk – dotycząca barier zabezpieczających na drogach. I Pan Bronisław Szafarczyk – 
dotycząca bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Kwiatkowskiego, Sarni Stok.  
Pani Bogna Bleidowicz – w sprawie modernizacji boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej. Również Pani Bogna Bleidowicz – Pani Radna – dotyczy, wniosek tym razem, remontu 
ulic: Czołgistów i Szerokiej. Interpelacja Pana Grzegorza Pudy w sprawie wykonania remontów ulic  
i chodników na terenie dzielnicy Straconka. Pan Grzegorz Puda kolejna interpelacja w sprawie zaniechania 
wymiany tablicy o błędnej treści na zabytkowej studni na Rynku. Pan Grzegorz Puda – interpelacja  
w sprawie notorycznego lekceważenia instytucji interpelacji. Pani Radna Małgorzata Zarębska – w sprawie 
zakupu i montażu tablicy informacyjnej na osiedlu Grunwaldzkim. Druga interpelacja Pani Radnej 
Małgorzaty Zarębskiej w sprawie inwentaryzacji pojemników na odpady w dzielnicy Śródmieście. Tutaj 
Klub Radnych PiS – tak? Jako Klub składa wniosek w sprawie zmian określania szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Pan Przewodniczący Przemysław Drabek  
– w sprawie napraw gwarancyjnych związanych z infrastrukturą Internetu szerokopasmowego. I również 
Pan Przewodniczący Drabek – interpelacja w sprawie informacji publicznej; tak bardzo ogólnie się Pan 
Radny uszczegółowił. Pan Radny Leszek Wieczorek – w sprawie braku chodnika przy ulicy Komorowickiej. 
Pan Leszek Wieczorek również kolejna interpelacja… Pierwsza dotyczy – przepraszam – ulicy 
Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki do ulicy Daszyńskiego, a druga dotyczy przy ulicy 
Komorowickiej, ale na odcinku od ulicy Młynówki do ulicy Daszyńskiego…” 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

„(…).” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„No więc właśnie. Czyli to jest jedna interpelacja. Widocznie coś się powieliło, przepraszam. Pan Radny 
Maurycy Rodak – interpelacja w sprawie miejskiego systemu informacji. Pan Maurycy Rodak – interpelacja 
w sprawie śmietników na osiedlu Grunwaldzkim. I kolejna Pana Maurycego Rodaka interpelacja w sprawie 
nieścisłości w odpowiedziach na interpelacje Radnych. I to by było tyle.  

Mamy jeszcze, ponieważ wpłynęły 2 wnioski o zabranie głosu, zanim udzielę głosu Radnym zgłoszę  
te wnioski.  

Pierwszy wniosek Pana B_____ K____ o udzielenie głosu w punkcie 14 porządku obrad  
w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  

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

Informuję, że Pan B____ K____ jednogłośnie uzyskał prawo zabrania głosu.  
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I druga – Pana Przemysława Koperskiego propozycja na prośbę Posła Balta, o udzielenie głosu w jego 
imieniu w punkcie 4, tj. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  

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

Informuję, że Rada nie udzieliła Panu głosu w tym punkcie.  

Myślę, że mogę złożyć propozycję, jeżeli Pan by chciał zabrać głos w punkcie „Sprawy różne”, mogę  
to przegłosować.”   

 
Asystent Posła Marka Balta – Pan Przemysław Koperski  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem [nie wyraził chęci zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”]. 
 „(…).”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jasne. Dziękuję.  

W takim razie przechodzimy do punktu „Interpelacje i wnioski Radnych”.  

Bardzo proszę w kolejności zgłaszania – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „opracowania programu remontów dróg lokalnych na terenie miasta Bielska-Białej”. 
Interpelacja Radnego dostępna na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Chciałem jeszcze uzupełnić, że jest jeszcze jedna interpelacja – widocznie zamiennie z tamtą, która była 
podwójna – Pana Radnego Karola Markowskiego w sprawie remontu ulicy Mazańcowickiej.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich interpelacji Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk.”     

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Radna przedstawiła poniższe interpelacje w sprawach: 
� „poszerzenia ulicy Pocztowej oraz jej chodników”, 
� „doposażenia ulicy Pszczelej, przy skrzyżowaniu z ulicą Czołgistów, w 2 lampy oraz naprawy łącznika 

pieszego między ulicami Rzeczną, Laskową i Długą”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Teraz proszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Radnego Karola Markowskiego.” 
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Radny Karol Markowski 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 

� „wykonania barierki zabezpieczającej przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej oraz przejścia dla pieszych 
w tym rejonie”, 

� „remontu chodnika na moście przy ulicy Mazańcowickiej w Bielsku-Białej”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję i proszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Radnego Adama Ruśniaka.” 

 
Radny Adam Ruśniak 
„Oba wnioski złożyłem na tyle wcześnie, że myślę, że służby Pana Prezydenta miały okazję się z nimi 
zapoznać i choćby w części jakąś tam odpowiedź uzyskam. Tak że rezygnuję z wygłoszenia.  
Dziękuję Panie Przewodniczący.” 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

W takim razie proszę Pana Radnego Dariusza Michasiów.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Bielsku”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jeszcze druga interpelacja. Proszę o włączenie mikrofonu.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „budowy nowej sali gimnastycznej 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. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A o przedstawienie swojej interpelacji bardzo proszę Pana Radnego Piotra Ryszkę.  

Włączony mikrofon?” 
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Radny Piotr Ryszka 
„Teraz tak.” 

 
Radny Piotr Ryszka 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „remontu dróg w osiedlu Wapienica”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„To nie jest autostrada – tylko taka uwaga.” 

 
Radny Piotr Ryszka 
„Tak dziękuję bardzo. W (…) potocznym jest, natomiast (…) jest to droga szybkiego ruchu.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo Panie Radny, a o przedstawienie swojej interpelacji proszę Panią Przewodniczącą 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Jedna uwaga – interpelacja ma gdzieś z 10 stron…”   

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Nie, nie.  

To są załączniki, które wydrukowałam dla Pana Prezydenta. Myślę, że zmieszczę się w czasie 3 minutek.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
� „podjęcia współpracy między PKP S.A. Nieruchomości, PKP PLK a gminą Bielsko-Biała celem 

uporządkowania terenów zielonych okalających stację PKP Leszczyny, PKP Mikuszowice oraz terenów 
wzdłuż torów kolejowych łączących obie stacje”.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Coś z mikrofonem się stało?  

Może ten przenośny, jakby Pan Prezydent był tak miły i podał. O już się świeci.” 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Świeci.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Radną Grażynę Nalepę.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
� „zabezpieczenia w budżecie miasta na 2016 rok środków na zabudowę tarasu w budynku  

Przedszkola nr 10”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz o przedstawienie swoich interpelacji proszę Pana Radnego Bronisława Szafarczyka z prośbą o jak 
najzwięźlejsze ich przedstawianie.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni zebrani,  

być może zawiodę kogoś, ale moim dzisiejszym interpelacjom nie towarzyszy żadna prezentacja,  
a dlatego, że wszystkie…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ja jestem zawiedziony.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Nawet nie kandyduje żadna z nich do poziomu naukowego, a wynika to tylko z tego, że wszystkie 
interpelacje są konsekwencją niewłaściwych odpowiedzi jakie są udzielane na moje wystąpienia.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 
� „braku odpowiedzi na wystąpienia Rady Osiedla Hałcnów”, 
� „przejścia dla pieszych usytuowanego na ulicy Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywą  

i Murarzy”,  
� „organizacji ruchu na ulicy Zagrody w związku z zainstalowaniem na niej progów zwalniających”, 
� „barier zabezpieczających na drogach”, 
� „bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Kwiatkowskiego i Sarni Stok”. 

Interpelacje Radnego dostępne na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu.”2 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę o wygłoszenie swojej interpelacji przez Panią Bognę Bleidowicz.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
� „modernizacji boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”. 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Jeszcze druga interpelacja.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
Radna przedstawiła poniższy wniosek w sprawie: 
� „remontu ulic Czołgistów i Szerokiej”. 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę uprzejmie Pana Przewodniczącego Grzegorza Pudę o wygłoszenie swoich trzech interpelacji  
numer: 20, 21 i 22.”  

 
Radny Grzegorz Puda 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 
� „wykonania remontów ulic i chodników na terenie dzielnicy Straconka”, 
� „notorycznego lekceważenia instytucji interpelacji”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny, ale umówmy się, że nie obrażamy nikogo.  

Bardzo proszę kontynuować.” 

                                                           
2 Godz. 11.05. 
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Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący.  

Ja dotychczas nikogo nie obraziłem.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„To jest Pana zdanie.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący,  

jest Pan tylko i wyłącznie od prowadzenia… Nie przekazał Panu prowadzenia Pan Batycki (…). I proszę  
o możliwość…”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Zwracam się o przekazanie obrad w takim razie Panie Radny i teraz ja mówię…” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Bardzo proszę Panie Przewodniczący o umożliwienie dokończenia…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę o wyłączenie mikrofonu Panu Radnemu.” 

 
Wiceprzewodniczący Ryszard Batycki 
„Formalnie przekazuję w takim razie.”3 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jeżeli Pan raczy mnie wysłuchać.  

Panie Radny, jako prowadzący mam prawo uznawać co jest grzeczne, a co jest niegrzeczne. Szanujmy się 
wszyscy. Ani jedno słowo wobec Pana nie padło niegrzeczne. Pan wchodzi w ton obraźliwy i dlatego 
zwracam Panu uwagę i grzecznie proszę żeby Pan tego nie robił. I teraz proszę kontynuować.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Oczywiście Pan Przewodniczący ma do tego prawo.” 

 

                                                           
3 Godz. 11.26. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam wchodzi Pan w ocenę w sposób karygodny, niedopuszczalny. Przywołuję Pana jeszcze raz  
do porządku. Jeżeli tego typu, obraźliwe moim zdaniem, stwierdzenia będą się powtarzały to odbiorę Panu 
głos. Grzecznie informuję.  

Dziękuję.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Natomiast nie dokończyłem zdania. Przypisuje mi autorstwo…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę kontynuować.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Jeżeli Pan Przewodniczący rozumie. Treści, której nigdy… (…).” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny (…) teraz ja.  

Proszę poczekać chwileczkę. „Zafałszowanych, zamataczonych” – czy to ktoś udowodnił, czy to jest Pana 
zdanie? Bo jeżeli to jest tylko Pana zdanie, to jest to forma obraźliwa i jeszcze raz Panu zwracam uwagę. 
Nie odbieram Panu głosu.  

Proszę kontynuować.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący, jeżeli Pan słucha ze zrozumieniem…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„A teraz Pan mnie obraża, więc naprawdę bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Nie, nie ja podaję…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny odbieram Panu głos.  

Proszę przejść do następnej interpelacji lub kolejny… (…).  

Dziękuję bardzo.  

To była ostatnia interpelacja Pana Radnego? – Nie? To proszę przejść do następnej.  

Już zaraz [mikrofon] się włączy.” 
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Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący bardzo proszę o umożliwienie dokończenia. Obiecuję, że tam już nie będzie…  
To jest 4-5 linijek.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Okay.”  

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję uprzejmie.” 

Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny chciałem tylko pozwolić sobie jako radny i prowadzący obrady na pewien komentarz.  
Bo oczywiście co do tego, że (…) odpowiedzi na interpelacje powinny być konkretne, jasne i zgodne  
z zadanymi pytaniami – tutaj nie ma dyskusji. Wygląda na to, że od jakiś 5 lat jest Pan niezadowolony  
z otrzymanych odpowiedzi. Przez te 5 lat otrzymywał Pan na tej sali różnego rodzaju propozycje, aby (…) 
sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna, aby Pan złożył wniosek do prokuratury – też takie padały informacje. 
Była proponowana specjalna komisja czy zespół, żeby siąść po obu stronach i porozmawiać, wymienić  
te nieścisłości w szerszym gronie, nie tylko w formie pisemnej. To naprawdę przyśpiesza wiele. Żadna  
z tych propozycji nie została przez Pana przyjęta i to mnie dziwi, bo może się rodzić wniosek taki z tego,  
że nie chodzi o to żeby tę sprawę załatwić, tylko żeby o niej w nieskończoność mówić. To oczywiście jest 
tylko moje zdanie, ale tak też odpowiadam, bo jest Pan pracowitym Radnym i na ogół skutecznym,  
a w tym wypadku Panu nie idzie. No więc, bardzo proszę może rozpatrzyć te propozycje, które już padały. 
A teraz już nie przeszkadzam.  

Bardzo proszę o wygłoszenie następnej interpelacji.”         

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący.  

Jeszcze była jedna propozycja – nie wiem, czy Pan Przewodniczący pamięta?”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak?” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Zaproponowana przeze mnie. Niestety nie ma dzisiaj obecnego Prezydenta Pana Krywulta. Jednak moja 
propozycja brzmiała jasno: Zróbmy w tej sprawie spotkanie na sesji Rady Miasta, w której Pan Prezydent 
będzie mógł wypowiadać się – Pan Prezydent Krywult żeby było jasne – i odpowiadać na pytania.  
Ta propozycja również nie została przyjęta (…). 

Nie ma sensu kontynuować. Wygłaszam moją ostatnią interpelację.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę.” 
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Radny Grzegorz Puda 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „zaniechania wymiany tablicy o błędnej treści na zabytkowej studni na Rynku”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę o przedstawienie swoich (…) 2 interpelacji – Panią Radną Małgorzatę Zarębską.”  

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

ja mam dobrą informację – u mnie będzie krótko.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Radna przedstawiła poniższe interpelacje w sprawach: 
� „zakupu i montażu tablicy informacyjnej na osiedlu Grunwaldzkim”,  
� „inwentaryzacji pojemników na odpady w dzielnicy Śródmieście”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz bardzo proszę Pana Przewodniczącego Klubu Radnych PiS –  jak rozumiem, bo wniosek jest 
właśnie w imieniu Klubu, w zakresie zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”  

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Drabek  
Przewodniczący przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 
� „zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów”. 

Wniosku Klubu Radnych PiS dostępny na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
Wiceprzewodniczący przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 
� „napraw gwarancyjnych związanych z infrastrukturą Internetu szerokopasmowego”, 
� „udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wyznaczenia na tymczasową siedzibę TS Podbeskidzie 

S.A. hotelu Widok Centrum zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ulicy Widok 12”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, a o przedstawienie swojej interpelacji bardzo proszę Pana 
Radnego Leszka Wieczorka.”   

 
Radny Leszek Wieczorek  
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „braku chodnika przy ulicy Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki do ulicy Daszyńskiego”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuje Panie Radny.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 
� „nieścisłości w odpowiedziach na interpelacje radnych”, 
� „Miejskiego Systemu Informacji”, 
� „śmietników na osiedlu Grunwaldzkim”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. Na tym kończymy wygłaszanie interpelacji.  

Bardzo proszę Pana Prezydenta o odniesienie się w skrócie bądź w całości – jak Pan uważa.  

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

odnotowałem, że w dniu dzisiejszym wpłynęło 30 interpelacji – 29 interpelacji, 1 wniosek Klubu Radnych 
PiS i postaram się odnieść do większości z tych interpelacji. Ja rozumiem, że odpowiedzi – pisemne 
oczywiście będą bardzo szczegółowe – powinny być merytoryczne i powinny satysfakcjonować Radnych.  

Może rozpocznę. 
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Pierwsza interpelacja zgłoszona przez Pana Romana Matyję dotycząca raportu o stanie wszystkich dróg, 
generalnie jak to zostało określone w sprawie remontu dróg lokalnych na terenie miasta Bielska-Białej.  

W dniu dzisiejszym w ramach zmian budżetu – jak żeśmy omawiali w dniu wczorajszym na Komisji 
Budżetu i Strategii – są przeniesione (...), wskazane i nowe środki znaczące na remonty dróg, generalnie 
głównych i lokalnych. Będziemy to omawiać przy punkcie dotyczącym zmian w budżecie. A jeżeli chodzi  
na przykład o tę myśl, ideę żeby szczegółowo wszystkie zadania drogowe określić – no nie wiem,  
to wymaga zastanowienia. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe i byłoby niecelowe, ponieważ wskazywanie 
na przykład zapotrzebowanie na środki finansowe, aby wszystkie drogi zrobić, na czym nam wszystkim 
zależy – Prezydentowi Miasta i Radnym, i służbom miejskim, i zarządcy dróg – tak że następowałyby 
niestety częste zmiany tego raportu. Odpowiedź dla Pana Radnego będzie oczywiście przygotowana  
na piśmie. Chcę tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o środki finansowe przeznaczane na drogi w naszym 
mieście – są wystarczającymi środkami finansowymi i być może nam jest jako bielszczanom trudniej 
określać stan jakości tych dróg. On jest różny, ale nie jest... – osoby, które przyjeżdżają do naszego 
miasta, przynajmniej o części z naszych dróg wyrażają się bardzo pozytywnie. Tak że będzie udzielona 
odpowiedź dla Pana Radnego.  

Pani Dorota Piegzik-Izydorczyk w sprawie ulicy Pocztowej.  

Chcę powiedzieć, że ulica Pocztowa przebudowana wraz z przepustami na potoku Zimna Woda w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Jemiołową i z ulicą Srebrną jest zrealizowana. To oczywiście wszyscy wiemy. 
Konieczność przebudowy odcinków ulicy Pocztowej na odcinku od Olszówki do Jemiołowej oraz przepustu 
Zimnej Wody do ulicy Czołgistów też jest oczywista. Tak że ta konieczność istnieje. Zadanie to wymaga 
jednak kompleksowej przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni – to nie jest tylko łatanie czy drobny 
remont, czyli ta kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni, chodników, budowy kanalizacji deszczowej  
– oraz niezbędną przebudowę infrastruktury drogowej oraz pozyskania części (...) terenu (...) niebędącego 
własnością gminy. No niestety – jak już chociażby z tego początku, który to przytoczyłem – wymaga  
to znaczących środków finansowych. Na dzień dzisiejszy w planie finansowym na najbliższe lata 
przewidziana jest przebudowa ulicy Szerokiej i Czołgistów, i zadanie to jest oszacowane na ok. 7 mln zł. 
Przebudowa natomiast Pocztowej może być przedmiotem rozważań, ale w okresie późniejszym. Nikt nie 
jest w stanie zadeklarować w tej chwili, że ona będzie (...) robiona w roku 2016. Mamy przed sobą 
Szeroką i Czołgistów, co jest sprawą bardzo ważną.  

Kolejna interpelacja Pani Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk dotycząca oświetlenia ulicy Pszczelej w rejonie 
skrzyżowania ulicy Czołgistów.  

Tutaj chcę poinformować, że aktualnie cały odcinek ulicy Pszczelej od Czołgistów do cmentarza jest 
oświetlony energooszczędnymi oprawami sodowymi – jeżeli Pani Radna pozwoli to spróbuję to dokończyć. 
Wydział Gospodarki Miejskiej jeszcze w dniu dzisiejszym przeprowadzi (...) objazd i sprawdzi jakość tego 
oświetlenia – to jest możliwe do wykonania nawet w dniu dzisiejszym – i w przypadku stwierdzenia 
niedostatecznego oświetlenia drogi, zostaną one wymienione na mocniejsze. Chcę Panią również 
poinformować, że pobocze, o którym Pani sygnalizuje, jest własnością prywatną, więc tu jest pewien jakiś 
problem z oświetleniem tego pobocza w jaki sposób by to zorganizować.  

Jeżeli chodzi o budowę ciągu pieszego łączącego ulicę Długą z ulicą Rzeczną na tych poszczególnych 
działkach, które też zostały wymienione, na których jest zlokalizowany przedmiotowy łącznik  
– jest to własność gminy. Nie stanowi on jednak na dzień dzisiejszy statusu drogi publicznej w związku  
z tym nie jest administrowany przez MZD. Konieczne jest ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MZD  
i (…) będzie wszczęta procedura w celu przekazania w trwały zarząd na rzecz MZD. Szacunkowy koszt 
realizacji tego zadania to jest ok. 70 tys. zł, czyli i te sprawy formalne, administracyjne i jakieś tam sprawy 
finansowe.  

Kolejna interpelacja... przepraszam... Pana Karola Markowskiego dotycząca barierki zabezpieczającej przy 
Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej oraz przejścia dla pieszych w tym rejonie.  

Oczywiście sprawa jest bardzo ważna, bo to jest bezpieczeństwo w ogóle ludzi, ale przede wszystkim 
dzieci. Sprawa dotyczy przedszkola i chcę powiedzieć tak: jak Pan zapewne wie, a z tego co ja słyszałem, 
jak rozmawiałem, to tam jest problem na przykład żeby zabezpieczyć tę barierkę, bo jest to związane tak 
bezpośrednio od strony ulicy – ponieważ jest konieczność zabezpieczenia dojazdu dla służb Pogotowia, 
Straży Pożarnej itd. Tak że jest to przedmiotem analizy i ja nie chcę w tej chwili rzucać słów na wiatr, ale 
osobiście przypilnuję tego, żeby to rozwiązanie, które jest możliwe, było jak najlepszym rozwiązaniem; 
zresztą nawet i w swoim gronie, że tak powiem, różnych służb są różne. Jedni uważają, że można byłoby 
robić, ale są też służby, które uważają, że ze względu na bezpieczeństwo i dojazd tych pozostałych służb – 
nie. Pan Radny przynajmniej wie o czym mówię.  



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

RM.0002.7.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr VII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 28 kwietnia 2015 roku 

 
 

Strona 15 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Kolejna interpelacja Pana Radnego Karola Markowskiego dotycząca remontu chodnika na moście przy ulicy 
Mazańcowickiej w Bielsku-Białej; pokazywane były zdjęcia. 

Faktycznie ta sytuacja (…) ona jest taka jak tu została ukazana w tym wszystkim. Ja mogę tylko 
powiedzieć, że jeżeli chodzi o wybrzuszenia, ten stan techniczny tego, to niemalże odwrotnie powinno być 
wykonane. To się nie deklaruję, że dzisiaj czy tam jutro, ale to powinno być wykonane (…); a że remont  
– to w ramach posiadanych środków i jeżeli te środki będą to na pewno w tym miejscu one (…) byłyby 
wykorzystane w sposób skuteczny, racjonalny. Wybrzuszenia, w każdym bądź razie to jest, że tak powiem, 
odwrotne działanie. A remont – na razie pieniędzy, środków finansowych na to nie ma. Powinny te środki 
się na to…– jak pozostaną to (…) wtedy będzie to realizowane. Mam nadzieję, że jeszcze w roku 2015.  

Pan Adam Ruśniak – analiza możliwości wykupu lub zamiany działek w rejonie Remizy OSP Stare Bielsko 
na potrzeby parkingu i placu zabaw.  

Oczywiście ten teren jako parking dla osób korzystających z zajęć w Domu Kultury czy mieszkańców 
uczęszczających na spotkania Rady Osiedla to jest jak najbardziej wskazany i chcę powiedzieć, że zarówno 
place zabaw tam, skwer, ławki, imprezy kulturalne wskazują na to, że należy to zrobić. Wydział Mienia 
Gminnego zostanie zobowiązany (…), bo propozycja jest co do zakupu ewentualnie, co do zamiany. 
Pierwszą propozycją będzie propozycja zamiany tego gruntu potrzebnego na realizację tego (…) zadania.  

Kolejna interpelacja (…) również Pana Adama Ruśniaka w sprawie analizy dotyczącej możliwości 
rozbudowy (…) Przedszkola Publicznego nr 44 w Starym Bielsku.  

Jest jeszcze jedna (…) sprawa – ale do tego dojdę – Koleżanki Radnej Grażyny Nalepy, w podobnej dość 
sprawie.  

To jeżeli chodzi o interpelację Pana Adama Ruśniaka i Przedszkola Publicznego nr 44, to podstawową 
informacją jest to, że ogłosiliśmy już przetarg pisemny na opracowanie dokumentacji projektowej, ale  
na projekt: „Radosne (…) przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa sześciu przedszkoli miejskich”. 
I potrzeba rozbudowy Przedszkola w Starym Bielsku jest problemem czy zagadnieniem, którym gmina 
zajmuje się od dłuższego czasu, efektem czego jest ujęcie Przedszkola nr 44 w tym zadaniu, czyli i w tym 
rozpisanym przetargu także. Możliwość utworzenia w ramach tego programu dodatkowych 300 miejsc dla 
przedszkolaków jest realna (…) – znaczy nie deklaruję, ale jest decyzja o tym, żeby to przedszkole było 
rozbudowywane.  

Pan (…) Radny Dariusz Michasiów, to jest interpelacja dotycząca przebudowy boiska przy Szkole 
Podstawowej w Starym Bielsku.  

Tu jest informacja – ja nie chcę przytaczać, bo nie chcę przedłużać o tych wykonanych boiskach do tej 
pory – o tym co będzie robione w roku 2015. Jeżeli chodzi o boisko – bo chodzi o konkretną datę (…)  
– ta konkretna data to jest rok 2016, nic nie wskazuje żeby miało być inaczej. Czyli z uwagą proszę Panie 
Radny śledzić to w okolicach lutego 2016 roku, po uchwalonym budżecie.  

Kolejna interpelacja (…) Pana Dariusza Michasiowa w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 36 i była już interpelacja (…) – zresztą jak Pan sam wskazuje – Pana Radnego Adama 
Ruśniaka. 

I ta analiza została wykonana przez Wydział Inwestycji i z tej analizy wynika, że na dzień dzisiejszy,  
w obecnych uwarunkowaniach, rozbudowa istniejącej sali nie jest uzasadniona i pod względem 
technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym, ale nic nie jest po wieczne czasy. Być może, że taki... 
– znaczy ja nie chcę nic obiecywać. Na dzień dzisiejszy nie będzie to (...) realizowane, ale (...) chcę 
powiedzieć, że racjonalnym rozwiązaniem, jeżeli będą nowe środki finansowe, to byłaby rozbudowa 
budynku szkolnego o nowy, dodatkowy segment sportowy. Czyli nie stricte sala gimnastyczna taka 
osobna, ale ten dodatkowy segment. Szczegóły tej sprawy przynajmniej na tym etapie są, mogą sobie 
Państwo odnaleźć też w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Ruśniaka – to w internecie jest i też 
była udzielona odpowiedź.  

Pan Radny Piotr Ryszka – remont dróg w Wapienicy, dokończenie odcinka drogi na ulicy Klasyków, remont 
ulicy Światopełka, remont ulicy Dworskiej i jak dodał Pan Radny remont ulicy Sabały – tak jest, to Pan 
dodał.  

Tak jak Pan zauważył, że podobno dzisiaj się rozpoczęły prace, to chcę powiedzieć, że Miejski Zarząd Dróg 
zlecił na terenie Wapienicy czy na terenie Rady Osiedla Wapienicy roboty o charakterze utrzymaniowym, 
polegającym na likwidacji wybojów – to jest to, co mniej więcej Pan Radny zauważył. Ma Pan pełną 
świadomość tego, że co innego to są takie gruntowne remonty, a to, co musimy na dzień dzisiejszy  
w ramach posiadanych środków robić. I tak ulica Klasyków i Dworska do 15 maja będzie wykonana (...), 
ulica Światopełka do 30 maja. Ja rozumiem, że zarówno Pan Radny jak i ja będziemy tego terminu w MZD 
pilnować.  
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Pani Agnieszka Gorgoń-Komor – sprawa dotycząca, można powiedzieć, estetyki terenów zielonych wokół 
(...) dworców kolejowych PKP i wokół torowisk. 

To jest trudna sprawa. Wiemy, że (...) te relacje pomiędzy gminą a PKP czy PKL układają się tak jak się 
układają, ale chcę zapewnić, że prowadzimy rozmowy z zakresu chociażby ulicy Trakcyjnej gdzie chodzi  
o drogę dojazdową, w sprawie przystanku MZK na ulicy 3 Maja – trudne rozmowy; naprawdę (...) 
autentycznie trudne rozmowy w sprawie placu przed dworcem PKP Bielsko-Biała Główna. Oczywiście 
również sprawa dotycząca terenów zielonych okalających stację PKP Leszczyny i PKP Mikuszowice też 
będzie do tych rozmów włączona i szczegółową odpowiedź udzielę Pani Radnej, Prezydent Miasta udzieli 
Pani Radnej na piśmie.  

Pani Grażyna Nalepa – sześć przedszkoli, program, rozpisany projekt – Pani Radna wnosi, w imieniu 
Komitetu Rodzicielskiego Przedszkola nr 10, o umieszczenie tego Przedszkola na rok 2016 do rozbudowy.  

Ja powtórzę to, co już tutaj przekazywałem wcześniej w sprawie przedszkola w Starym Bielsku. Chcę 
powiedzieć, że będzie też przeprowadzona analiza tutaj w tym zakresie, ale jest to przedszkole (...) 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków i – jak Pani Radna wie – nastręcza to pewnych problemów. Będzie 
udzielona odpowiedź na piśmie Pani Radnej.  

Pan Radny Puda – interpelacja dotycząca wykonania remontów ulic i chodników na terenie dzielnicy 
Straconka, ale również interpelacja z zakresu wprowadzenia konsultacji z udziałem Rady Osiedla. 

Chcę powiedzieć, że z informacji, które ja mam, posiadam, MZD prowadzi te rozmowy i konsultacje z Radą 
Osiedla w tej sprawie – tak że to mam informacje z dzisiaj, sprzed godziny 10.00 rano, tak że... Oczywiście 
zawsze trzeba rozmawiać, bo tylko jak się rozmawia to wtedy (...) coś dobrego może się urodzić.  

Kolejna interpelacja Pana Grzegorza Pudy.  

Czy jest mi wstyd? Jest. Mówię o interpelacji dotyczącej tablicy na Rynku. Sam osobiście byłem 
zaangażowany we wrześniu 2009 roku w to, żeby natychmiast tę tablicę zmienić. Natychmiast, to znaczy 
się zgodnie z wszystkimi tam uwarunkowaniami, ewentualnym przetargiem, jeżeli byłby potrzebny  
– pewno nie – ze (...) zweryfikowaniem tych napisów wszystkich. Faktem jest, że tabliczka w wersji 
angielskiej jest błędna. To jest fakt oczywisty i chcę powiedzieć tak – bo wnosi Pan o natychmiastowe 
działania. Ja mam oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej, że w dniu dzisiejszym  
– bo ta tablica jest – (...) będzie ona zamontowana (...). I to informacja również dla mnie, bo zażądałem 
wyjaśnień w tej sprawie, nie tylko w odpowiedzi na interpelację, ale sam też zażądałem. Tak (…) są jakieś 
informacje, które mnie przynajmniej na dzień dzisiejszy nie satysfakcjonują.  

Klub Radnych PiS – wniosek w sprawie zmian określenia szczegółowego sposobu i zagospodarowania 
świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów.  

Wniosek jest przyjęty, będzie udzielona odpowiedź.  

Pan Radny Leszek Wieczorek – brak chodnika przy ulicy Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówka  
do ulicy Daszyńskiego.  

Będzie to przedmiotem analizy, tak że (...) nie jestem w stanie na ten moment odpowiedzieć. Gdyby Pan 
Radny złożył wcześniej interpelację być może ta odpowiedź byłaby w tym momencie pełniejsza.  

I teraz tak, w sumie mieliśmy w dniu dzisiejszym 29 interpelacji i 1 wniosek Klubu Radnych PiS.  

Jeżeli chodzi o interpelacje Pana Radnego Bronisława Szafarczyka będą one udzielone na piśmie.  

Pani Radna Bleidowicz – Zespół Szkół Armii Krajowej.  

Duża inwestycja, która była wykonana do tej pory. Harmonogram, który jest związany z realizacją boisk  
– Pani Radna wie, że to 12 mln 300 tys. Bardzo dobrze, że coraz bardziej widocznie widzimy,  
że ta placówka funkcjonuje w sposób dobry, żeby nie powiedzieć lepszy niż dobry i również w zakresie 
sportu. Także będzie udzielona odpowiedź na piśmie. Na dzień dzisiejszy nie jest to przewidywane w roku 
2016 – to mogę zapewnić.  

W sprawie ulicy Czołgistów i Szerokiej – to po części tutaj jakby była odpowiedź udzielona dla Pani Radnej,  
tak że tutaj też będzie.  

I Pani Małgorzata Zarębska. 

Odpowiedzi w tej sprawie i tablicy informacyjnej na osiedlu Grunwaldzkim (...), i inwentaryzacji 
pojemników w (…) dzielnicy Śródmieście (...) będą udzielone na piśmie.  
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Pan Przemysław Drabek w sprawie Internetu szerokopasmowego i w sprawie udzielania informacji, 
przedstawienia dokumentów z zakresu hali na Widoku 12. 

Będzie też odpowiedź udzielona na piśmie.  

I trzy ostatnie interpelacje Pana Maurycego Rodaka – odpowiedź będzie na piśmie.  

Tak że ja bardzo dziękuję.”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Prezydencie.  

Zanim oddam głos Panu Przewodniczącemu Matyi chciałem poinformować, na prośbę Pana Radnego 
Maurycego Rodaka, że wyszedł nie z powodu, że nie chce wysłuchać odpowiedzi, ale został wezwany  
na szkolenie wojskowe, które musi odbyć.  

Bardzo proszę – w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.”   

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

kilka słów dotyczących wyjaśnienia takiego powodu, dla którego napisałem tę interpelację. Jesteście 
świadkami, że dzisiaj i (...) na poprzedniej sesji większość interpelacji dotyczyła dróg (...) i chodników,  
i były to interpelacje dotyczące przede wszystkim dróg lokalnych. Żeby to wszystko zebrać w cudzysłowie  
i dosłownie do kupy może pozbędziemy się... – albo inaczej. Usprawnimy naszą pracę na sesji, jeżeli 
pracując w Komisjach merytorycznych, po wcześniejszym przygotowaniu raportu o stanie dróg przez 
miasto i przeanalizowaniu, skonfrontowaniu tego z Radnymi wykonamy taką listę, według której możemy 
potem stworzyć program renowacji tych dróg, napraw czy odnowienia. Żeby to nie miało charakteru 
akcyjnego, jak do tej pory, to należałoby przeprowadzić może i skomplikowaną procedurę, ale jest 
początek naszej kadencji i jest to według mnie jedyne rozwiązanie, które spowoduje, że po pierwsze mniej 
interpelacji będzie (...) dotyczyło dróg. Po przeprowadzeniu całej tej procedury Rada Miasta skupi się  
na tych podstawowych punktach porządku obrad, a też ludzie, mieszkańcy naszego miasta będą mieć 
wiedzę, w którym momencie ich droga zostanie wykonana. Do tego wszystkiego bardzo ważnym albo 
najważniejszym elementem jest Wieloletnia prognoza finansowa. To jest bardzo ważny moment, ponieważ 
w Wieloletniej prognozie finansowej przedstawiamy, w ramach kilku lat czy kilkunastu lat, jak mają 
wyglądać inwestycje. Też elementem ważnym jest współczynnik zadłużenia, ponieważ Państwo jeżeli… 
chcę powiedzieć tak, że wszystkie remonty, które są wykonywane wpływają na wydatki bieżące, a wydatki 
bieżące mają bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o wskaźnik zadłużenia. W związku z tym ta praca nie 
może odbyć się jednorazowo, tylko ta praca musi być kompleksowa, żeby miała efekt. I (...) moja 
interpelacja idzie w tym kierunku Panie Prezydencie (...) żeby to Radni nie musieli za każdym razem gdzie 
powstanie dziura interpelować, zajmować czas na sesji, tylko żebyśmy byli metodycznie przygotowani  
i z pełną odpowiedzialnością włącznie albo przede wszystkim z odpowiedzialnością finansową za tworzenie 
budżetu i wpisanie tego do Wieloletniej prognozy finansowej.  

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Też w trybie ad vocem Pani Radna Katarzyna Balicka.” 

 
Radna Katarzyna Balicka (ad vocem) 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie ja chciałam tylko zwrócić uwagę tutaj wszystkim Radnym i Panu 
Radnemu, który się przed chwilą wypowiadał, Panu Matyi, iż właśnie członkowie Komisji Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa rozpatrują tę sprawę i (…) ustaliliśmy, bo ja też jestem członkiem tej  
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Komisji – iż spotkamy się w MZD w tej sprawie. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło takiej (...) 
kompleksowej weryfikacji istniejących dróg rowerowych, ścieżek rowerowych i tutaj w tym zakresie będzie 
dyskusja. Natomiast w dalszej kolejności ma to dotyczyć właśnie innych dróg, więc jak najbardziej chcemy 
to kompleksowo zweryfikować i to jeszcze w MZD, aby mieć taką specjalistyczną, potrzebną nam wiedzę.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Czy Pan Prezydent chciał jeszcze coś dodać? – Nie.  

Dziękuję.  

W takim razie punkt 4, przepraszam 3. – Interpelacje i wnioski Radnych jest wyczerpany.”  

 

 
 

Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 3  
do Statutu Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Wobec nieaktualności punktu 4. przechodzimy do punktu nr 5 – Druk Nr 94, tj.: Podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej.  

Pozwolę sobie przedstawić jako wnioskodawca, inicjator tej uchwały. Przypomnę, że Przewodniczący Rady 
Miejskiej ma również inicjatywę uchwałodawczą, z której w tym wypadku skorzystałem. Zmiana 
Regulaminu Rady Miejskiej dotyczy wprowadzenia maksymalnego czasu trwania interpelacji Radnych. 
Projekt przewiduje, aby łączny czas interpelacji wygłaszanych przez Radnego na danej sesji Rady Miejskiej 
nie przekraczał 6 minut. Dotychczasowe uregulowanie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej przewiduje 
tylko, że interpelacje winny być sformułowane jasno i zwięźle, ale w praktyce zapis ten, zwłaszcza  
w aspekcie zwięzłości interpelacji okazuje się niewystarczający. Regulamin Rady Miejskiej zawiera już 
przepisy regulujące maksymalne czasy wystąpień, ale tylko w ramach dyskusji. § 19 ust. 7 i 8 – pierwsze 
wystąpienie maksymalnie 5 minut, drugie – 2, ad vocem – 1 minuta. Wskazać należy, że określanie 
maksymalnych czasów poszczególnych wystąpień, w czasie trwania posiedzenia organów kolegialnych, jest 
praktyką często stosowaną. Przykładowo można wskazać uregulowania zawarte w Regulaminie Senatu, 
gdzie jest to wystąpienie: 1 minuta dla zapytania, maksymalnie 3 minuty na repliki, 2-5 minut dla 
oświadczenia poselskiego, 2 minuty na pytania w sprawach bieżących i 1 minuta na pytanie dodatkowe. 
Podobne zapisy, do uregulowania zaproponowanego w niniejszej uchwale, występują w różnych statutach 
jednostek samorządu terytorialnego, np. w § 44 ust. 12 Statutu Miasta Krakowa, który stanowi, iż łączny 
czas interpelacji wygłaszanych przez Radnych na sesji nie może przekroczyć 4 minut. Bardzo proszę 
Wysoką Radę o poparcie tego wniosku.  

A teraz rozpoczynam dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Szanowni Państwo, ja już na początku sesji wnioskowałem żebyśmy jednak ten temat przedyskutowali 
poza sesją i jeszcze raz odnieśli się do tego, ponieważ uważamy, że ta uchwała, ogranicza niejako (...) 
działania i możliwości Radnych. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać stanowisko Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, które przygotowaliśmy (...) w odpowiedzi na projekt tej uchwały 
zawartej w Druku Nr 94.  

„Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 
sesji propozycji dodania w § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej zdania drugiego o treści: „łączny czas 
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interpelacji wygłaszanych przez Radnego na sesji nie może przekroczyć 6 minut.”. Skutek ograniczenia 
czasu wygłaszanych interpelacji jest nieproporcjonalny do spodziewanego bilansu korzyści jakie mogą  
z tego stanu rzeczy wynikać. Proponowane ograniczenie nie tylko pozostaje w sprzeczności z zasadą 
adekwatności, lecz jest niezrozumiałe w zaistniałym stanie faktycznym oraz budzi poważne wątpliwości 
z legislacyjnego punktu widzenia, gdyż proponowana pojedyncza i wybiórcza zmiana może powodować 
funkcjonalną dekompozycję zapisów regulaminowych. Obwarowanie, względami stricte technicznymi, 
wykonywania uprawnień płynących z procedury wnoszenia i wygłaszania interpelacji musi być podparte 
ważnymi względami, które zdaniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zostały ujawnione  
w uzasadnieniu projektu przedmiotowej uchwały. Brak możliwości pełnego prezentowania swoich 
interpelacji podczas sesji może utrudniać Radnemu realizację obowiązku polegającego na przekazywaniu 
postulatów wnoszonych przez mieszkańców w zakresie należytego ich upublicznienia oraz osłabiać tym 
samym więź z mieszkańcami. Chodzi w szczególności o te postulaty, które z uwagi na ich liczbę i poziom 
skomplikowania nie będą mogły zostać przedstawione w limitowanym czasie. Tym samym poważne 
zastrzeżenia wzbudza sposób uzasadnienia przedłożonej propozycji. Mianowicie w uzasadnieniu  
do projektu uchwały wyrażono krytyczną oraz arbitralną ocenę przestrzegania przez Radnych 
regulaminowego wymogu zwięzłości wygłaszanych interpelacji. Pomijając problematykę zwrotów 
niedookreślonych i nieostrych, aczkolwiek nadających procesowi stosowania prawa właściwej 
elastyczności, stwierdzić należy, iż argument techniczny odnoszący się do długości sesji w analizowanym 
stanie faktycznym nie może zasługiwać na uwzględnienie. Tego rodzaju założenie nie dostrzega jako 
wartości nadrzędnej rzeczywistej roli sprawczej interpelacji jako instrumentu, który poszerza demokrację 
lokalną. Zatem, zgodnie z zasadą proporcjonalności, każda ingerencja skutkująca uszczupleniem 
możliwości pełnego wykorzystania instrumentów demokratycznej kontroli, przysługujących pojedynczym 
Radnym, powinna posiadać głębokie uzasadnienie celowościowe. Stąd też proponowany środek, 
zmierzający do nadania interpelacjom większej zwięzłości oraz prowadzący do skrócenia czasu trwania 
sesji, powinien pozostawać w odpowiedniej, współmiernej relacji do celu jaki przez jego zastosowanie 
ma się ziścić. Tymczasem proponowany do wdrożenia środek jest zbyt daleko idący i nazbyt dolegliwy, 
gdyż uderza bezpośrednio w istotę wykonywania mandatu przez Radnych, zwłaszcza Radnych opozycji, 
którzy kierują do organu władzy wykonawczej największą liczbę interpelacji i wniosków. Zatem społeczne 
koszty dojścia do założonych przez wnioskodawcę celów przewyższą wartość samego celu. Przyjęcie wyżej 
wymienionych ograniczeń ma więc w aktualnym stanie faktycznym represyjno-polityczny charakter,  
co kłóci się z ideą konstruktywnego dialogu pomiędzy organami gminy. W przedmiotowej sprawie, 
założony przez wnioskodawcę do osiągnięcia cel, ma charakter fikcyjny i prewencyjny, gdyż w praktyce 
sesje Rady Miejskiej w Bielsku-Białej kończą się w rozsądnych godzinach i nie trwają nadmiernie długo.  
Nie odnotowano także, aby prawo do wnoszenia i wygłaszania interpelacji było nadużywane oraz 
wykorzystywane w sposób niezgodny z jego funkcją. Świadczyć o tym może fakt, iż zarówno w obecnej, 
jak i w minionych kadencjach nie zdarzało się, aby wobec wielogodzinnych wystąpień, w ramach punktu 
interpelacje i wnioski, nastąpiło zagrożenie wyczerpania zaplanowanego porządku obrad. Nie zdarzało się, 
aby Rada z tego powodu, w trybie § 11 Regulaminu, postanowiła przerwać sesję i kontynuować w innym 
terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji. Przedłożona propozycja stanowi przykład instrumentalizacji 
prawa, kiedy to niewygodne, z różnych powodów, dla części Radnych procedury są doraźnie zmieniane  
i dopasowywane do struktury politycznej Rady, w celu ograniczania aktywności opozycji. Podkreślić należy 
tak że, iż stanowiący załącznik do Statutu – Regulamin Rady Miejskiej powinien w tym zakresie służyć 
niezmiennie, także w przyszłości, bez względu na to jaki układ sił w Radzie się wytworzy. Uzasadnienie 
projektu uchwały budzi także poważne wątpliwości natury legislacyjnej, gdyż posłużono się w nim, 
wyrwanymi z kontekstu lokalnego, przykładami sposobu funkcjonowania organów państwowych...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam, czy Pan Przewodniczący wie, że Pan Radny łamie teraz Regulamin, bo przekracza Pan czas  
5 minut (...).” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Wystąpienie jest w imieniu Klubu, więc ja rozumiem, że mam tak jak w Sejmie. Jak Pan Przewodniczący 
wie...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) proszę kontynuować. Ja tylko zwracam Panu uwagę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Wystąpienia pojedynczych posłów są 5-minutowe, więc w imieniu Klubu ten czas jest zwykle dłuższy.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale jesteśmy nie w Sejmie, tylko tutaj.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Ja się odnoszę do uzasadnienia, które Pan przedstawił.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Łamie Pan Regulamin w tym momencie, ale daję na to przyzwolenie.  

Proszę kontynuować.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuje serdecznie. 

„Uzasadnienie projektu uchwały budzi także poważne wątpliwości natury legislacyjnej, gdyż posłużono  
się w nim, wyrwanymi z kontekstu lokalnego, przykładami sposobu funkcjonowania organów państwowych  
i jednego samorządowego, gdzie wprowadzony został limit czasu wystąpień. Tak więc przykłady 
zaczerpnięte z Regulaminów Sejmu i Senatu nie są adekwatne, zaś przykład Rady Miasta Krakowa, gdzie 
tamtejsza Rada liczy 43 Radnych, pomija kontekst historyczny i prawny, obowiązujących tam rozwiązań. 
Wreszcie proponowane zmiany, jako wybiórcze i punktowe, mogą powodować dekompozycję zapisów 
regulaminowych i prowadzić do zaistnienia luk prawnych oraz funkcjonalnych sprzeczności zawartych  
w Regulaminie zapisów.  

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa, iż obowiązujące zapisy regulaminowe są optymalne, zaś 
problem tkwi nie tyle w procedurach regulaminowych, lecz we właściwym ich stosowaniu. Wszakże 
obowiązujący Regulamin przewiduje szereg instrumentów dyscyplinujących wypowiedzi Radnych – jako 
przykład należy powołać możliwości jakie daje prowadzącemu obrady § 19 Regulaminu. Tym samym 
przegłosowanie złożonej propozycji niewątpliwie będzie skutkować poważnym ograniczeniem demokracji 
lokalnej pod pozorem usprawnienia przebiegu sesji.  

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa, iż tak ważne dla funkcjonowania Rady Miejskiej, a tym 
samym także gminy i jej mieszkańców, propozycje powinny rodzić się w ramach międzyklubowego 
konsensusu.  

W związku z przytoczonymi powyżej argumentami, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poprze 
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej jako społecznie szkodliwej.”  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Pani Radna Małgorzata Zarębska.  

Bardzo proszę.” 
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Radna Małgorzata Zarębska 
„Proszę Państwa, 

chciałam zauważyć, że również stoję na stanowisku, aby obrady przebiegały sprawnie i organizacyjnie 
dobrze. Natomiast trzeba zauważyć fakt, że interpelacja jest bardzo ważnym narzędziem, które Radni 
posiadają – reprezentujemy mieszkańców i interpelacja jest efektem kontaktów z mieszkańcami. Może się 
okazać, przy ograniczonym czasie możliwości wystąpień, że będziemy zmuszeni jako Radni weryfikować 
rzeczy, o których wiemy z ust mieszkańców. Będziemy musieli zmieścić się w 6 minutach, co może 
spowodować to, że jedną interpelację wygłosimy, drugiej, trzeciej czy kolejnej niestety już nie zdążymy.  

I kolejna moja sugestia jest taka, że to ograniczenie wspólne, być może warto by zastąpić innym 
rozwiązaniem, a mianowicie ograniczeniem czasu (...) wygłoszenia jednej interpelacji, na przykład  
do 2 minut.  

I trzecia wreszcie sugestia z mojej strony. Skoro w ten sposób ograniczone są ważne, a i tak uszczuplone 
w aktualnym modelu samorządowym, kompetencje Radnych, to moja sugestia i pytanie jest takie, czy  
w tej sytuacji nie postawić też wymogu co do odpowiedzi na interpelacje, które również powinny być 
merytoryczne i zmieścić się w określonym czasie. To tyle.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Dziękuję bardzo.  

Jeśli mógłbym prosić. Chciałbym się posłużyć pewnymi kwestiami.4  

Szanowni Państwo, nie jest dla nikogo tajemnicą, że po raz pierwszy w życiu pełnię funkcję radnego, 
dlatego też chciałem się wcześniej przygotować do tej funkcji. Szukałem różnych materiałów, w tym także 
na temat interpelacji – samej istoty. Odpowiedź znalazłem w piśmie samorządu terytorialnego 
„Wspólnota”.  

Jak (...) wynika z tej publikacji – bardzo proszę następny5 – celem (...) składania interpelacji jest uzyskanie 
konkretnej odpowiedzi, ale także sprowokowanie dyskusji. Może być również celem zajęcie stanowiska 
przez władzę ustawodawczą. Odpowiedzi udziela organ wykonawczy, a jeżeli odpowiedź jest niepełna,  
nie wyczerpuje tematu, to radny może żądać uzupełnienia – czego zresztą byliśmy dzisiaj świadkami. 
Bardzo proszę następny.  

Radny poprzez interpelację uzyskuje indywidualne prawo do kontroli organu wykonawczego, a poruszane 
sprawy są sprawami istotnymi dla gminy i mogą, a także powinny interesować całą radę. Stąd mało 
uprawnione są sugestie, aby te problemy, ważne dla gminy, poruszać tylko w dyskusjach na posiedzeniach 
komisji. Rada może bowiem kierować sprawę do Komisji Rewizyjnej lub nawet powołać specjalna komisję 
do zbadania sprawy. Bardzo proszę następny slajd.  

Parę dni temu usłyszałem jak Pan Przewodniczący Rady Miejskiej z nieukrywaną dumą stwierdził,  
iż niektóre opracowania interpelacyjne mają nawet charakter naukowy. Mówię, że z dumą, jako że chyba 
dumą jest kierować pracą Rady, pracą zespołu, który prezentuje wysoki poziom merytoryczny swoich 
wystąpień. Dziwię się jednak, że (...) niektóre z tych wystąpień zostały określone jako trudne  
do zrozumienia – co przeziera przez część tej wypowiedzi Pana Przewodniczącego.  

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien drobny szczegół i prosić Pana Przewodniczącego  
o odpowiedzialność za wypowiadane zdania i opinie. Otóż w audycji Radia Bielsko Pan Przewodniczący 
stwierdził w sposób następujący: „Myślę, że w 6 minut średnio inteligentny człowiek jest w stanie 
przedstawić sprawę, którą chce załatwić”. Chciałbym zwrócić uwagę na sformułowanie: „sprawę”, a więc 
liczba pojedyncza. Tymczasem w propozycji zmiany Regulaminu mamy „sprawy” – liczba mnoga. 
Troszeczkę się to rozmija. No i mam nadzieję, że pewien fragment tej wypowiedzi Pana Przewodniczącego 

                                                           
4 Pokaz slajdów.  
5 Slajd. 
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był tylko przejęzyczeniem, ponieważ Pan Przewodniczący był łaskaw stwierdzić, że czas trwania 
interpelacji, łącznie z odpowiedziami, trwał 3,5 godziny. Bardzo proszę o następny slajd.  

Jak widzimy, początek naszej dyskusji przed miesiącem był w 25. minucie naszego spotkania. Koniec 
natomiast – proszę o następny slajd – po 2 godzinach i 41 minutach. Czyli trwała (...) dyskusja, łącznie  
z odpowiedziami Pana Prezydenta, 2 godziny i 16 minut. Proszę już ostatni slajd.  

Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to tylko przejęzyczenie i że Pan Przewodniczący pomylił się, 
aż o 35% czasu naszej dyskusji. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno i prosić, aby jednak nie ograniczać 
Radnym możliwości reprezentowania naszych wyborców w sprawach naprawdę istotnych i ważnych dla 
gminy. W interpelacjach poruszmy właśnie te ważne sprawy, czyli te problemy, dla których właśnie tutaj 
się spotykamy. Nie spotykamy się tutaj dla przyjemności, ale po to, by rozwiązywać te problemy  
– podkreślam – które są bardzo ważne dla naszej gminy, dla naszych wyborców, dla naszych 
mieszkańców.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Dziękuję za głos.  

Proszę Państwa, jak obserwujemy problem interpelacji – większość tych interpelacji dotyczyła dróg. Mam 
nadzieję, że to jakoś rozwiążemy, ustalając jakąś strategię, więc ten czas na pewno się skróci.  

Natomiast musicie Państwo wiedzieć – teraz tutaj wystąpię jako lekarz – że percepcja naszego mózgu jest 
bardzo ograniczona i po 15 minutach już dokładnie nikt nie do końca wie o co chodzi. I nie chodzi  
tu o średnią inteligencję, tylko o kwintesencję tych spraw, które tutaj poruszamy.  

Natomiast, moim zdaniem, bardzo trudno jest przygotować krótki i zwięzły materiał dotyczący danego 
problemu. Jakby roztrząsanie tych spraw bardzo szczegółowo, być może będzie mogło istnieć na piśmie, 
gdzie Radni też mogą w formie pisemnej składać interpelacje. Natomiast co do sprawności załatwiania 
tych spraw, to kwestia jest, jakie efekty przynoszą nasze wnioski i te sprawy, które tutaj poruszamy. 
Natomiast ja uważam, że (...) to jest bardzo ważne, żeby to było zwięzłe, proste i zrozumiałe.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Czy ktoś jeszcze z Radnych chciał zabrać głos w tej sprawie?  

Widzę, że Pani Grażyna Nalepa.  

Bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tu usłyszałam wiele wypowiedzi moich Kolegów przedmówców. Jestem już którąś kadencję w Radzie  
i do tej pory nie było ograniczeń. Myślę, że wypowiedzi Radnych w ramach interpelacji, przedstawiają 
problemy naszych mieszkańców, którzy się do nas zwracają z tymi sprawami i jeśli ktoś składa jedną 
interpelację jest to nieduży czas. Jeśli tych interpelacji jest więcej – co już Koleżanka tu poruszyła –  
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to jednak trudno ograniczyć się w tych 6 minutach, jeśli to jest trochę spraw, które wymagają jakiegoś 
naświetlenia. I uważam, że ograniczenie tego, to spowoduje na pewno nieprzedstawienie sedna sprawy  
i za bardzo spłycenie problemu, który chce się poruszyć w interpelacjach.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„(...) Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.” 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w interpelacji przedstawiajmy meritum sprawy. Nikt nie zabrania Państwu pisać interpelacji na 50 stron. 
Natomiast te 6 minut jest wystarczającym czasem na to, aby powiedzieć wszystkim zainteresowanym  
o co chodzi – to jest meritum sprawy. Dlatego myślę, że o to chodzi tutaj, aby ten czas właśnie skrócić  
do 6 minut – i jest on naprawdę wystarczający. Ja dzisiaj też miałam 2 interpelacje i zdążyłam w ciągu  
4 minut powiedzieć wszystko, o co się rozchodziło; i większość Radnych również.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale nie wypowiadamy się bez udzielania głosu.  

Bardzo proszę, najpierw ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję bardzo.  

Chciałbym zwrócić uwagę na taką kwestię – mylimy dwa pojęcia. Nie rozróżniamy w naszej dyskusji czasu 
trwania interpelacji jako takiej, od czasu trwania całej wypowiedzi. Jako że radny może mieć kilka 
interpelacji, co mnie dzisiaj spotkało, a było to w wyniku nieuzyskania satysfakcjonujących odpowiedzi. Jak 
sprawdzaliśmy, czas mojego wystąpienia chyba trwał 15 minut, przy czym było 5 różnych tematów, a więc 
na jeden temat 3 minuty. Oczywiście można przedstawić to i w taki sposób. Natomiast bywają zagadnienia 
poważniejsze, rozbudowane, kiedy trzeba wszystkim pokazać tło, istotę zagadnienia po to, żeby zrozumieć 
jaki jest sens końcowy i do czego ta interpelacja zmierza – tak również bywa.  

Dziękuję bardzo.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

ja się odniosę do tego, że zasadą powinno być tworzenie prawa, ale prawa nie w wyniku jakiś 
incydentalnych zjawisk, tylko prawa, które dotyczą powszechności. Każdorazowe tworzenie prawa, tylko 
dlatego, że wystąpiło jakieś zjawisko, jest obarczone o tendencyjność, czasem złośliwość. Dotyczy to nie 
tylko tworzenia prawa miejscowego jakie my tutaj tworzymy, ale też tworzenia prawa w postaci ustaw.  
I tak jak jestem przeciwnikiem tworzenia ustaw państwowych, bo „ktoś” – niech to będzie Prezydent – 
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działa w ten czy inny sposób, bo to jest obarczone wadą myślową; myślę, że wadą, nawet powiedziałbym 
czasem złośliwość. Tutaj to akurat nie dotyczy tego.  

Ja jestem radnym już czwartą kadencję i pomimo takiego dosyć zdecydowanego charakteru mam 
cierpliwość wysłuchiwania wszystkich Kolegów, Koleżanek, ponieważ to są sprawy bardzo ważne.  
Ta sprawa nie dotyczy tylko osoby, która składa interpelację. Ta sprawa również dotyczy albo przede 
wszystkim dotyczy, osób które odpowiadają na interpelacje. I gdyby te osoby były należycie staranne, 
precyzyjne, nie rozmijały się z prawdą o 1000 lat lub też o numery działek i wiele (...) innych rzeczy,  
to pewnie nie byłoby reinterpelacji, a jeżeli byłyby, to one nie wykazywałyby tylu błędów odpowiedzi.  
Co za tym idzie, uzbrójmy się w cierpliwość. Demokracja ma to do siebie, że trzeba wysłuchiwać, można 
się z kimś nie zgadzać, ale to nie powoduje zagrożenia długości trwania czy też merytorycznych dyskusji.  

Ja mam taką prośbę do Pana Przewodniczącego – wiem, że Pan Przewodniczący kieruje się zdrowym 
rozsądkiem – Pan Przewodniczący Drabek już na początku sesji dał konkretną propozycję: usiądźmy, 
podyskutujmy i uzyskajmy konsensus. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Więc proponuję Panie 
Przewodniczący posłuchać Pana Przewodniczącego Drabka, a może to będzie lepsze rozwiązanie.”     

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

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

również stoję na stanowisku, że rozwiązanie zaproponowane przez Pana Przemysława Drabka  
– Przewodniczącego naszego Klubu, w tej sytuacji byłoby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ uważam,  
że jesteśmy w stanie dojść do pewnego konsensusu w tej sprawie.  

A wracając do długości wypowiedzi i interpelacji poszczególnych Radnych, nie cytując już tego,  
bo chciałem powiedzieć o tym, o czym mówił Pan Bronisław Szafarczyk i o Pana wypowiedzi, to wydaje  
mi się, że większość długich interpelacji spowodowanych jest – to można przecież łatwo sprawdzić – (…) 
tym, że Radni, którzy zgłaszają tematy na sesji Rady Miasta otrzymują odpowiedzi, ale nie  
są to odpowiedzi na zadane pytania, na wybrane tematy i na dany temat. Bardzo często zdarza się,  
że odpowiedzi są lakoniczne lub nie ma ich wcale. A to, że dostajemy pismo jako odpowiedź –  w stylu 
papierowym – oczywiście możemy to uznać lub nie. Jeżeli są zadane konkretne pytania, to Radni mają 
możliwość, a nawet obowiązek dopytania się o szczegóły tych tematów. I dziwię się tym Radnym, którzy 
chcieliby poprzeć taki wniosek o to, aby...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę kontynuować.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziwię się Radnym, którzy chcą poprzeć taki wniosek, dlatego że ci Radni, którzy są kolejną kadencję 
wiedzą, że interpelacja jest jednym z głównych narzędzi wykonywania obowiązków i pracy Radnego.  
A ci Radni, którzy są pierwszą kadencję jeszcze może o tym nie wiedzą, ale zauważyli z pewnością,  
że ilość, siła, moc Radnych, uprawnienia Rady Miasta są w bardzo dużej części ograniczone.  
Jest to całkiem inna Rada niż była kiedyś i w tej chwili Radni prócz interpelacji, prócz właściwie możliwości 
przekazywania tematów mieszkańców na forum Rady Miasta, nie mają wielu innych możliwości,  
aby te tematy przedstawiać. Jeżeli to Radnym nie przeszkadza i uważają, że wystarczy spotkać się  
z mieszkańcami, a tematów na sesji Rady Miasta w wyczerpującym stopniu nie przenosić, to ich sprawa.  
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Ja natomiast uważam, że odpowiedzi, których udziela władza wykonawcza – Pan Prezydent – nie  
są w stanie jak gdyby spowodować, aby tych reinterpelacji nie było. Przynajmniej tak było dotychczas.  
To jest już któryś raz, że odpowiedzi na interpelacje zostały – i nie tylko mi, mojej osobie (...) – udzielone 
w taki sposób, że nie wyczerpują do końca tematu, w którym zostały złożone.  

Dziękuję uprzejmie.”             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę ad vocem.  

W pierwszej kolejności Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik (ad vocem) 
„Właśnie wypowiedź Bronisława, a teraz myślę, że Grzegorza skłoniły mnie do zapytania konkretnego.  
Bo słuchając Waszych interpelacji ma się wrażenie, że o czymś mówicie, ale używanie takich treści jak: 
„treść mało zrozumiała” albo „odpowiedź nie na temat” – nie wiem czy [to] nas do czegoś przekonuje albo 
wiemy o czym Wy mówicie. I myślę, że na następny raz możecie zrobić statystykę ile tych sformułowań 
użyliście, bo to też świadczy o interpelacji.  

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Rozumiem, że ad vocem do ad vocem... chociaż nie.  

To Pan Przemysław Drabek.  

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Ja do Kolegi Radnego Szczepana Wojtasika. 

Jakby zauważył – bo może składał kiedyś interpelację – tam w nagłówku jest do kogo ta interpelacja jest 
składana. Jest na sesji składana do Prezydenta Miasta Bielska-Białej, więc ta komunikacja, jeżeli organ 
wykonawczy realizuje, czyli odpowiada na to pytanie, złoży to sobie z poprzednią interpelacją, na którą nie 
odpowiedział (...), to na pewno zrozumie o co chodzi.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Pan Radny Puda – nie.  

Bardzo proszę Pani Radna Katarzyna Balicka.” 
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Radna Katarzyna Balicka 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni,  

ja chciałam zwrócić uwagę na kilka sformułowań, które tutaj zostały użyte przez Kolegów Radnych. 
Mianowicie Pan Radny Przemysław Drabek w swoim stanowisku wskazał, iż dokonać mamy wybiórczej 
zmiany i nie powinniśmy tego robić, gdyż powinniśmy osiągnąć międzyklubowy konsensus. Z kolei tutaj 
inny Radny wypowiedział się, iż nie powinniśmy dokonywać zmian w wyniku...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Incydentalnych.” 

 
Radna Katarzyna Balicka 
„Incydentalnych oczywiście elementów – tak, jakiś fragmentów. Do tego Koledzy stwierdzili tutaj, 
właściwie Kolega Radny Puda, że dziwi się tym Radnym, którzy chcą poprzeć taki wniosek.  

Mianowicie ja też jestem zaskoczona tymi sformułowaniami, dlatego że w poprzedniej kadencji byłam 
przewodniczącą takiego właśnie zespołu, który miał dokonać zmiany Statutu, nie tylko w zakresie 
interpelacji, ale również (...) w innych zakresach – tak, zmian które niejako są konieczne, wymuszone 
zmianami w przepisach prawnych. I tutaj z Państwa strony nie było żadnej współpracy – tak.  
Klub Radnych PiS nie chciał uczestniczyć w tych zmianach. W związku z tym nie doszło do tych zmian,  
a przedmiotem miało być nie tylko ograniczenie – jak Państwo wskazywaliście, bo wcale to nie był cel tego 
(...) zespołu – tylko mieliśmy właśnie dokonać kompleksowej zmiany. Mieliśmy dokonać też zmiany  
w zakresie takim jak Pani Zarębska sugerowała, a mianowicie odpowiedzi, bo każdy z nas jest świadomy 
tego, że nie jest dobrze, jeżeli odpowiedź na interpelację jest taka, która nie satysfakcjonuje Radnego.  
W związku z tym, również w tym zakresie chcieliśmy dokonać pewnych zmian.  

Uważam, tutaj odnosząc się do tego co powiedział Szczepan Wojtasik, że te interpelacje, które tutaj 
Państwo wskazujecie… – ja sobie zdaję sprawę, że to jest kierowane, tak jak Pan Drabek wskazał do Pana 
Prezydenta. Pan Prezydent ma wszystkie dokumenty, ale zgodnie ze Statutem interpelacje mają być 
sformułowane w sposób zwięzły i jasny. W związku z tym, czy my rozumiemy, że jasny tylko dla Pana 
Prezydenta czy jasny dla nas tutaj Radnych, również dla mieszkańców, którzy nas oglądają. Bo jeżeli 
byśmy interpretowali tak, że to ma być jasne tylko dla Pana Prezydenta, to jak najbardziej zgodzę się,  
iż te interpelacje, pomijając fakt, iż właściwie powinny być to interpelacje w sprawach merytorycznych  
– a tutaj tak naprawdę są to odpowiedzi na odpowiedź Pana Prezydenta, która nie satysfakcjonuje 
konkretnego Radnego – to wówczas można by się zgodzić. Ale jeżeli przyjmiemy takie (...) rozumienie 
tego, że tutaj tworzącym ten Statut i Radnym, którzy go przegłosowali swego czasu, chodziło  
o to, że jednak to ma być jasne dla nas, to przyznam się szczerze, że naprawdę z przykrością stwierdzę,  
że bardzo (...) szczegółowo starałam się wysłuchać tych interpelacji, ale nie byłam w stanie wszystkiego 
zrozumieć, bo „ad 1, ad 2” niewiele mi mówi. W związku z tym tutaj jakby, to takie uwagi natury ogólnej.  

Tak że, jeżeli chcielibyśmy coś zmieniać kompleksowo, to ja myślę, że moglibyście Państwo zaproponować, 
w jaki sposób chcecie coś jeszcze innego doprecyzować, bo skoro zespół nie sprawił tego, że mogliśmy się 
spotkać, to być może na tym forum. Niemniej jednak prosiłabym o uwzględnienie tego.  

Dziękuję bardzo.”                          

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radna.  

Jak ktoś mądrze mówi, to od razu ma trzy ad vocem.  

Bardzo proszę, w pierwszej kolejności Pan Radny Grzegorz Puda.” 
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Radny Grzegorz Puda (ad vocem)  
„Panie Przewodniczący, krótko chciałbym się odnieść do pewnej części wypowiedzi Pani Radnej.  

Otóż gdyby było tak, że odpowiedzi nie są satysfakcjonujące dla Radnych, to stanęlibyśmy przed pewnym 
kuriozum. Otóż stanęlibyśmy przed problemem, w którym Radny oczekuje od Prezydenta, że sprawa 
zostanie załatwiona, a jeżeli nie, to interpeluje w tej sprawie po raz wtóry. To jest błędne myślenie.  

Otóż Radny interpeluje do Pana Prezydenta, składa interpelacje na ręce Pana Przewodniczącego, 
Prezydent mu odpowiada. Powinien zrobić to w taki sposób, aby ten sposób był prawdziwy – przynajmniej, 
tak. Jeżeli odpowiedzi na interpelacje, zdania które są w nich umieszczone są nieprawdziwe...”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Według Pana, Panie Radny.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„Nie Panie Przewodniczący, nie według mnie. To...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Właśnie, nie wchodźmy teraz w dyskusję, bo czas tracimy.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„To wejdźmy w tę (...) dyskusję, o czym Pan powiedział.  

Jeżeli te odpowiedzi na interpelacje nie są prawdziwe...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny, chwilowo proszę mi udzielić głosu.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
„Proszę bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Po pierwsze, przekroczył Pan czas na odpowiedź ad vocem, zgodnie z Regulaminem aktualnie 
obowiązującym.  

Dwa. Dyskutujemy nad uchwałą a nie nad Pana odpowiedziami czy zastrzeżeniami do odpowiedzi  
– i bardzo proszę tego się trzymać.  

Ja nie znam tych wszystkich tekstów. Napisał Pan przez ostatnie lata myślę, że setki stron  
– jeszcze mówię. I jeżeli teraz zaczniemy sobie całe te dokumenty analizować, gdzie coś jest według Pana 
nieprawdą – bo ja nie wiem, nie mam tych dokumentów przed sobą, Pan jest jedyny, który wie o czym 
Pan mówi czasami, ponieważ ma Pan przed sobą tekst dosyć skomplikowany.  

W związku z tym bardzo proszę o niewchodzenie w tę dyskusję, a odniesienie się do wypowiedzi Pani 
Balickiej w sposób zwięzły.  

Bardzo proszę.”   
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Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Dziękuję serdecznie.  

Wracając do tematu. Jeżeli Radny wymagałby od Prezydenta żeby on pod wpływem interpelacji – tak – 
udzielił odpowiedzi, która nie jest prawdziwa, a satysfakcjonująca Radnego, to stanęlibyśmy przed 
pewnego rodzaju kuriozum. Chodzi o to, aby te odpowiedzi, których udziela Pan Prezydent, były po prostu 
merytoryczne i prawdziwe. I myślę, że w tym zakresie wszyscy Radni się zgadzają.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Okay i tu wszyscy jesteśmy zgodni.  

Bardzo proszę...”  

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Jeżeli, jeśli jeszcze Pan Przewodniczący pozwoli, (...) ta odpowiedź czy w zakresie całej interpelacji,  
czy jej części nie jest prawdziwa, to co ma zrobić Radny stojący przed dylematem, w którym odpowiedzi 
na większość interpelacji były, powiedzmy rozmijające się z prawdą.  

Dziękuję uprzejmie.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Może najpierw jeszcze pozostałe ad vocem, a potem Pani Katarzyna, jeżeli będzie chciała odpowiadać.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Drabek.  

Przypominam i bardzo proszę, że ad vocem jest jedna minuta. Dopuszczam oczywiście dłuższe 
wypowiedzi, ale proszę o pamięć.”    

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Pani Radna, jedno takie stwierdzenie, które mi się w Pani wypowiedzi podobało. 
Czyli jest: z jednej strony Pan Przewodniczący wprowadził to, Państwo przegłosowali, że jednak 
obradujemy nad tym punktem,  proponowałem żebyśmy go zdjęli. Czyli ja rozumiem, że Pani w tej chwili 
wyraża wolę debaty i dyskusji poza sesją na ten temat. Więc w związku z tym składam wniosek, kolejny 
raz, wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Jeżeli Pani Radna chce rozmawiać,  
my jesteśmy otwarci...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dobrze. Padł wniosek formalny. Bardzo proszę o przegłosowanie.  

Kto jest za kolejnym wnioskiem, drugi raz głosowanym w tej samej sprawie? Kto jest za zdjęciem punktu 
omawianego z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Wniosek nie przeszedł. Kontynuujemy dyskusję.  

Nie będę już w tej samej sprawie przyjmował wniosków, skoro już dwa razy go Rada przegłosowała,  
bo jeżeli miałyby one padać co chwilę w dyskusji, to byłoby to bez sensu.  

Bardzo proszę jeszcze jedno ad vocem zostało, którego Pan Przemysław Drabek nie chciał już dopuścić, 
składając swój wniosek.  

Pan (...) Przewodniczący Roman Matyja.” 
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Radny Roman Matyja (ad vocem)      
„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy,  

to jest właśnie przykład jak tworzymy prawo. To jest dowód na to, że ja miałem rację mówiąc przed 
chwilą, że tworzymy prawo w wyniku incydentalnych zjawisk, a jak Państwo pamiętacie konkluzję z mojej 
wypowiedzi, to takie prawo będzie prawem złym.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękujemy za Pana osobistą opinię.  

Bardzo proszę (...) Pani Katarzyna Balicka. 

Panu Radnemu Ryszce dziękuję za cierpliwość.” 

 
Radna Katarzyna Balicka (ad vocem) 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Bardzo krótko ad vocem. Ja również jestem za tym, aby odpowiedzi były merytoryczne i prawdziwe i tutaj. 
Jeżeli chodzi o odpowiedź dla Pana Radnego Drabka, to proszę nie wyrywać z kontekstu moich zdań,  
bo ja wyraźnie powiedziałam, iż mieliśmy taką wolę w tamtej kadencji. Oczywiście mielibyśmy wolę, 
gdybyście Państwo przedstawili konkretne propozycje całościowe, a nie, że po prostu znowu powołamy 
zespół – obawiam się tego, iż moglibyśmy powołać zespół i znowu nie chcielibyście Państwo uczestniczyć. 
Chyba, że Państwo tutaj deklarujecie, że byście uczestniczyli i określili zakres – tak.  

Więc bardzo proszę o niewyrywanie moich zdań z kontekstu. Dlatego się wstrzymałam.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

Bardzo proszę – Pan (...) Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka 
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Prezydencie,  

należę do tych, którzy najprawdopodobniej najdłużej pracują w Radzie Miasta, chodź miałem trzy razy  
w kadencji przerwę. Ale to już 25 lat mija od tego, kiedy pierwszy raz zasiedliśmy na tej sali i chcę Wam 
powiedzieć z doświadczenia, iż nie stało się nigdy, by w jakikolwiek sposób ograniczać czas wypowiedzi. 
Ja sobie zdaję sprawę, że być może niektórym z nas brakuje cierpliwości, ale moi kochani bierzemy  
za to diety. My możemy tu siedzieć i możemy siedzieć długo, dlatego tylko żeby przedstawić sedno 
sprawy. 

Proszę Państwa, nie da się w (...) sprawach interpelacji jak gdyby kneblować buzię czy czasem nawet 
ograniczać. Są sprawy, które wymagają (...), są większej wagi i mniejszej wagi. Chciałbym coś 
zaproponować – oczywiście zależy to w sposób szczególny od dobrej woli każdego Radnego – ale jest coś 
takiego jak honorowe samoograniczenie. I gdybyśmy to przyjęli, iż honorowe samoograniczenie dotyczyć 
będzie nas wszystkich, a więc będziemy starać się by w sposób szczególnie nie przedłużać tych... – chociaż 
zdaję sobie sprawę, że mogą stać się wyjątki.  

Dlatego też spróbujcie, Koleżanki i Koledzy siedzący naprzeciw mnie, popatrzyć raz jeszcze, tak z sercem  
na tę sprawę, czy wyjdzie to dla dobra samorządności. Jeżeli jesteście przekonani, że wychodzi to dla 
dobra samorządności, to ogromnie (...) życzę Wam dobrego samopoczucia – ja takiego nie mam. Dlatego  
z góry mówię, że proszę Was: zastanówcie się, a może dojdziemy do jeszcze lepszych rozwiązań niż  
to, które jest dzisiaj.  

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

Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie?  

Nie widzę. To pozwolę sobie głosu udzielić. To po kolei.  

Znakomita większość argumentów, tych z Państwa Radnych, którzy są przeciw tej propozycji, dotyczy 
sytuacji, w której likwidowalibyśmy w ogóle interpelację. Ja oczywiście zaraz to wykażę. Instytucja 
interpelacji, tak ważna dla Radnych, dalej jest. Jest tylko doprecyzowaniem już obecnego Statutu.  
Ja przypomnę, że złożenie tego wniosku na dzisiejszą sesję wynika również ze Statutu, gdzie jest napisane 
w § 19: „Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością 
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji”. To jest Statut, który nas obowiązuje. 

 Przypomnę, już nie wracając do poprzedniej kadencji, że nie ma tutaj incydentów. Całą zeszłą kadencję 
praktycznie można było wymienić interpelacje, które przekraczały zapisy innego punktu, o którym 
wspominała Pani (...) Radna Katarzyna Balicka, że interpelacje – jest to § 16 pkt 2 –  „winny być 
sformułowane jasno i zwięźle”. Wiele takich przypadków nie spełniało, moim zdaniem i nie tylko moim 
zdaniem – wielu komentatorów również. Nie tylko dla nas jest to ważne. Wszyscy reprezentujemy tutaj 
mieszkańców, a zachowujemy się tak jakby te interpelacje były celem samym w sobie.  

Ja przypominam, że istotą interpelacji jest zwrócenie uwagi na ważny problem, oczywiście docelowo jego 
rozwiązanie. Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego między długością wystąpień  
a skutecznością. Nie jest celem samym w sobie prowadzenie długich debat. Oczywiście, jeżeli one  
są konieczne to będą, bo (...) ograniczenie dotyczy czasu składanej interpelacji nie dyskusji. A Państwo, 
którzy są przeciwni, zachowujecie się tak jakby ktoś chciał powstrzymać dyskusję albo nie rozmawiać  
na ważne, dla któregokolwiek z Radnych problemów. Tak oczywiście nie jest. Dla Pana Przewodniczącego 
Drabka jest niezrozumiałe legislacyjnie – przykro mi. Natomiast nie jest prawdą co Pan powiedział, że jakiś 
wybrany jeden samorząd stosuje takie rozwiązania – mówimy o gminach, o Krakowie już wspominaliśmy. 
Rada Miasta Stołecznego Warszawy – nie może tam wystąpienie w czasie interpelacji przekraczać 5 minut, 
czyli krócej niż u nas, wszystkich. W Katowicach w ogóle jest jeszcze inaczej, przytoczę: „Interpelacje 
składa się na piśmie przewodniczącemu rady przed sesją. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
przedmiotem interpelacji, może być wygłoszona na sesji.”. Więc nasze zapisy, nawet po tych zmianach,  
są daleko bardziej delikatne i ograniczające jak Państwo twierdzą.  

A teraz tak, bo cyfry są czytelne dla wszystkich. Weźmy dzisiejszą sesję – tak. Tylko 3 Radnych na 25 nie 
zmieściło się w proponowanym w tej uchwale czasie i generalnie ci Radni w tej kadencji i niektórzy  
z poprzedniej to są te same osoby. No więc nie może być tak, że ja nie mogę zwracać uwagi jako 
przewodniczący na brak porządku na sesji, bo uważam, że to jest lekkie zakłócenie porządku, kiedy 
wypowiedzi, tak jak tutaj już motywowała Pani (...) Przewodnicząca Gorgoń-Komor, muszą być też 
zrozumiałe dla mieszkańców, nie tylko dla nas. Próg, w którym uważamy zmieści się spokojnie każdy 
Radny – uważam ja jako wnioskodawca. Bo przypomnę, że ja tylko Radzie proponuję i mam jeden głos  
i Rada zdecyduje na swoim głosowaniu. To jest właśnie też istota demokracji, że różnimy się w pewnych 
względach i jeżeli się różnimy to musimy to przegłosować. Z moich analiz wynika – ale czasem się mylę, 
bo być może się pomyliłem w tym, co (...) zacytował Pan Radny Szafarczyk, ale to sprawdzę i jeżeli się 
pomyliłem to oczywiście przyznam się do błędu, bo nie mam z tym problemu, jeżeli tak jest.  
Ale popatrzmy na cyfry. Większość interpelacji, znakomita, no totalna 99%, historycznie patrząc na całą 
kadencję, mieści się w tym zaproponowanym czasie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że wygłaszane 
będą opracowania naukowe, które są zrozumiałe tylko... nawet mam czasem wrażenie nawet dla tego  
kto czyta już w pewnym momencie nie są zrozumiałe. I to, że Państwo nie jesteście zadowoleni z poziomu 
odpowiedzi, to nie jest problem związany z czasem ich prezentowania. To jest kwestia jakby egzekucji 
ewentualnej przysługujących praw. To jest osobny temat niezwiązany w ogóle z (...) tą propozycją.  

Większość interpelacji składanych – bo też to analizowałem – nie zagościła na żadnej Komisji.  
Nie skorzystaliście, ci którzy – zakładam, to jest moja opinia osobista – nie skorzystali Państwo z prawa  
i z narzędzi innych. Nie zdarzyło się bowiem, żeby Komisja kiedykolwiek dostała odpowiedź od Pana 
Prezydenta – może się mylę – ale w znakomitej większości, która by nie zadowalała Komisji. Wiadomo,  
że Komisja ma wyższą rangę niż Rada Miejska i w związku z tym proponuję również korzystanie...  
– przepraszam, niż Radny Rady Miejskiej (...) – i w związku z tym proponuję korzystać z tego rozwiązania.  

(…) Jestem 9. rok radnym, złożyłem chyba 2 interpelacje. Pozostałe sprawy udawało się załatwiać 
mi – myślę – w jakimś tam stopniu skutecznie, składając wniosek na Komisji i Komisja kierowała ten 
wniosek do Pana Prezydenta. I wszyscy wiemy i ci co są dłużej, i ci którzy są krócej, że większość z tych 
spraw była finalizowana – tak. Czyli wnioskowana sprawa została wyjaśniona bądź została wykonana  
w efekcie.  
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Nie zgodzę się z takim podejściem, że interpelacja jest celem samym w sobie. My chcemy przez to załatwić 
jakąś sprawę i ograniczenie czasowe interpelacji tego nie ogranicza, bo interpelacje dalej są narzędziem.  

Jeśli chodzi o cytaty, które ze „Wspólnoty” przedstawiał Pan Bronisław Szafarczyk, one moim zdaniem  
są chybione, ponieważ one nie odnoszą się do ograniczenia czasowego, tylko miałyby uzasadnienie 
wówczas, jeżeli ktoś by zaproponował – co zresztą nie jest możliwe – likwidację w ogóle instytucji 
interpelacji.  

Co tam jeszcze mieliśmy. Mówiliśmy o niesatysfakcjonujących odpowiedziach. Są inne narzędzia żeby  
to egzekwować, już o tym mówiłem.  

Pan Radny Ryszka stwierdził, że przez 25 lat nie było żadnych ograniczeń. No proszę o doczytanie Statutu, 
który istnieje chyba 8 lat. Jest tam mnóstwo ograniczeń czasowych, nie dotyczą one interpelacji,  
ale są. Dobro samorządu, moim zdaniem, nie zależy od długości interpelacji, tylko od skutecznego 
działania. Dlatego dziwi mnie podejście, bo można chyba powiedzieć, że (...) głównie tutaj Klub Prawa  
i Sprawiedliwości jest przeciw, ale to, co wspominała Pani Katarzyna, że myśmy chcieli zaprosić Was  
do dyskusji – tak? Większość z Was jest dalej w tej Radzie, więc jest jakaś ciągłość. Myśmy proponowali 
rozmowę i zmianę Statutu i dyskusję na ten temat. Dzisiaj oczekujecie dyskusji, wtedy jej odmawialiście. 
Dla mnie to jest,  powiedziałbym – ale tego nie powiem – że jesteście czasami jak dzieci, bardzo kochane, 
ale raz mówicie tak raz tak – sami się gubimy. Dlatego dalsze dyskusje nad zmianami w Statucie możemy 
kontynuować. Pierwsze jakieś propozycje co do zmiany czy (...) innego sposobu rozwiązania problemów, 
wpływają dzisiaj na sesji – tak. 7 dni temu Państwo dostaliście propozycję, była Komisja – przypomnę,  
że mamy Komisje w Radzie Miejskiej – branżowa Komisja (...) Bezpieczeństwa i Samorządności, w której 
również uczestniczycie, wydała opinię pozytywną. Dlatego bardzo proszę wszystkich Radnych,  
a szczególnie z Prawa i Sprawiedliwości żeby nie bali się tego zapisu, że nigdy nie będzie tak, że będzie 
jakieś ograniczanie poruszanych tematów, a czasowe tak. To daje szybsze i sprawne działanie Rady,  
co mamy wpisane w Regulaminie Miejskim.  

Dziękuję za uwagę.  

Wniosek formalny jest – tak?  

Bardzo proszę – Pan Radny Krzysztof Jazowy.”       

 
Radny Krzysztof Jazowy  
„Panie Przewodniczący, 

chciałem zgłosić wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad uchwałą.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Wniosek formalny padł.  

Kto jest za?” 

 
Radny Piotr Ryszka (wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem) 
„(...)” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Dyskusja nad wnioskiem formalnym została zakończona.  

Przechodzimy do głosowania. 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zwartej w Druku Nr 94? Proszę o podniesienie ręki  
i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta.”  

 
Ad 6 
Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej 
za rok 2014 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad tj.: Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta.  

Naprawię swój błąd z początku sesji i teraz serdecznie powitam Pana dr n. med. Jarosława Rutkiewicza  
– Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę. Dziękujemy za przybycie. Bardzo proszę o krótkie i rzeczowe przedstawienie materiału.” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado,  

postaram się bardzo zwięźle przedstawić materiał, który wcześniej w formie pisemnej został Wysokiej 
Radzie przekazany, był omawiany na Komisji Zdrowia również – ocenę stanu sanitarnego, informacje  
o stanie bezpieczeństwa...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przepraszam, tylko na momencik przerwę, ponieważ muszę na chwilę opuścić salę.  

Przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Batyckiemu6.”     

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta za rok 2014 przedstawiam Wysokiej Radzie, 
wypełniając dyspozycję zawartą w art. 12a ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Informacja ta objęła takie obszary jak: epidemiologia chorób zakaźnych oraz szczepienia ochronne; 
higiena komunalna; higiena środowiska pracy; higiena procesów nauczania, wychowania; wypoczynku 
dzieci i młodzieży, a także higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku.  

W przedłożonym Wysokiej Radzie dokumencie zwarto również informację o działaniach oświatowych, 
realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, oraz o działaniach z zakresu zapobiegawczego 
nadzoru sanitarnego na terenie naszego pięknego miasta. Informacja ma charakter opisowy, zawiera 
również liczne dane liczbowe. Została sporządzona w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli 
sanitarnych, danych pochodzących z wywiadów epidemiologicznych, formularzy, zgłoszeń chorób 
zakaźnych i czynników zakaźnych, jak również na podstawie wyników badań laboratoryjnych.  

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w roku sprawozdawczym można oceniać jako korzystną.  
W większości jednostek chorobowych zapadalność utrzymywała się na stabilnym poziomie. Podobnie jak  
w latach poprzednich za większość zachorowań odpowiedzialne były wirusy. Najwięcej odnotowano 
przypadków grypy i infekcji grypopodobnych. Wysokie współczynniki zapadalności odnosiły się także  
do ospy wietrznej. W 2014 roku odnotowano 1 przypadek duru brzusznego zawleczony do naszego miasta 
z Indii. Natomiast nie zarejestrowano takich chorób jak: cholera, dury rzekome, zespół hemolityczno-

                                                           
6 Godz. 13.09. 
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mocznicowy w przebiegu zakażenia bakterią Escherichia coli, wąglik, bruceloza, leptospiroza, legionelloza, 
gorączka plamista, poliomyelitis, encefalopatie gąbczaste, wścieklizna, włośnica, bąblownica, grypa ptaków 
u ludzi – tych chorób groźnych nie było.  

Na skutek zachorowań na choroby zakaźne lub z powodu zatruć, leczenia szpitalnego wymagało  
365 chorych obywateli naszego miasta. Najwięcej osób hospitalizowano na skutek bakteryjnych zakażeń 
jelitowych – 136 osób, w tym 91 dzieci do lat 2, a także z powodu wirusowych zakażeń jelitowych  
– 77 osób, 32 dzieci do 2 roku życia. Odnotowano niewielki spadek zakażeń jelitowych i bakteryjnych 
zatruć pokarmowych. Wystąpiły 3 ogniska zatruć pokarmowych, których czynnikiem etiologicznym były  
w 2 ogniskach campylobacter, natomiast w jednym ognisku nie udało się dociec czynnika etiologicznego. 
Ogółem, w tychże ogniskach, zatruciu uległo 18 osób, w tym 4 dzieci do lat 14. Odnotowano 10 zgonów, 
których bezpośrednią przyczyną była choroba zakaźna, w tym 3 z powodu gruźlicy płuc.  

W 2014 roku przeprowadzono 360 kontroli stanu sanitarnego w 209 podmiotach, spośród 62 ujętych  
w ewidencji, w których prowadzona była działalność lecznicza. W 3 placówkach stwierdzono 
nieprawidłowości sanitarno-higieniczne, a w 2 szpitalach odnotowano nieprawidłowy skład zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych. W 2014 roku zgłoszono jedno ognisko epidemiczne z zakażenia szpitalnego. 
Czynnikiem etiologicznym była pałeczka Klebsiella pneumoniae. Ognisko objęło 8 pacjentów, u których 
pojawiły się cechy zakażenia ran pooperacyjnych. Miało to miejsce w podmiocie niepublicznym.  

Szczepienia realizowano zarówno szczepionkami bezpłatnymi, finansowanymi z budżetu państwa oraz 
preparatami zakupionymi przez rodziców z alternatywnego kalendarza szczepień. Obowiązkowe 
szczepienia wykonano na wysokim poziomie z dobrym rezultatem uodpornienia. Zaszczepiono powyżej 
95% populacji podlegającej obowiązkowej immunizacji. Odnotowano 13 niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Jedno dziecko było hospitalizowane z powodu łagodnej reakcji miejscowej połączonej  
z uogólnioną wysypką i bólem w miejscu zaszczepienia. 12 przypadków było nadzorowanych 
ambulatoryjnie. Każdorazowo następował pełny powrót do zdrowia. Niepożądane odczyny występowały  
po różnych szczepionkach. Częściej po szczepionkach stosowanych u małych dzieci do 2 roku życia  
– 7 przypadków, 6 przypadków u dzieci w wieku 6 lat. 77 dzieci nie poddano obowiązkowym szczepieniom 
z powodu postawy ich rodziców. U 17 dzieci uzupełniono zaległe szczepienia w roku 2014. Szczepienia 
odgrywają zasadniczą rolę w profilaktyce grypy sezonowej. Niestety w roku 2014 zaszczepiono tylko 
2,84% populacji naszego miasta.  

Higiena środowiska pracy. W 44 zakładach pracy występowały zidentyfikowane przekroczenia normatywów 
higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Ogółem w warunkach przekroczeń najwyższych 
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, w roku 2014 zatrudnionych było 
1 245 pracowników. Najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym w nadzorowanych zakładach 
pracy był ponadnormatywny hałas. W narażeniu na ponadnormatywny hałas pracowały 1 322 osoby.  
W wyniku dokonanych ocen, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, wydano na terenie miasta  
8 decyzji o jej stwierdzeniu oraz 10 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.  

Higiena komunalna i środowiska. Miasto nasze zaopatrywane jest w wodę za pośrednictwem sieci 
wodociągowej z 6 ujęć dostarczających średnio 31 tys. 200 m3 wody w ciągu doby. Wszystkie ujęcia były 
kontrolowane. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 121 próbek do badań 
laboratoryjnych. Wszystkie pobrane próbki, w badanym zakresie, były zgodne z obowiązującymi 
wymogami, zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym. Kontynuowano również 
badania próbek pobieranych z instalacji wody ciepłej w obiektach użyteczności publicznej na obecność 
bakterii Legionella. W podmiotach leczniczych pobrano 14 próbek, z czego 3 nie odpowiadały wymaganej 
jakości. W domach pomocy społecznej pobrano 19 próbek – 8 nie odpowiadało jakości. W hotelach 
pobrano 26 próbek – 2 próbki nie odpowiadały wymaganej jakości. Mieszkańcy naszego miasta w roku 
2014 korzystali z 8 basenów – 3 ogólnodostępnych, 2 szkolnych, 1 rehabilitacyjnego, 2 odkrytych. Badania 
laboratoryjne próbek wody pobieranej z niecek basenowych potwierdzały jej odpowiednią jakość.  

Higiena dzieci i młodzieży. W 2014 roku nadzorem sanitarnym objęto łącznie 186 publicznych  
i niepublicznych placówek nauczania i wychowania, w tym: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, punkty 
przedszkolne, szkoły wszystkich typów i inne palcówki tego typu. Wydano 60 decyzji administracyjnych, 
które dotyczyły m.in. poprawy stanu sanitarno-technicznego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń 
dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, a także warunków do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego. Ponadto wystosowano 4 wystąpienia pokontrolne do organów 
prowadzących te instytucje, wskazując konieczność przedsięwzięcia działań zmierzających do poprawy 
istniejącego stanu.  
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Higiena żywności. W 2014 roku na terenie miasta prowadziło działalność 1 768 obiektów objętych 
nadzorem Inspekcji Sanitarnej. Były to przede wszystkim obiekty obrotu żywnością – 984, obiekty żywienia 
zbiorowego – 705. W obiektach tych przeprowadzono 1 842 kontrole. Najczęściej występującymi 
nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo żywności były: zły stan sanitarno-techniczny 
pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu kuchennego; przechowanie artykułów spożywczych niezgodnie  
z zaleceniami producenta; narażanie produktów spożywczych na wtórne zanieczyszczenia poprzez 
niewłaściwe przechowywanie, np. brak segregacji produktów spożywczych w urządzeniach chłodniczych. 
Wydano 3 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno-technicznego oraz 1 decyzję nakazującą 
wstrzymanie działalności z powodu złych warunków sanitarno-porządkowych oraz niewłaściwego stanu 
technicznego obiektu. Był to zakład żywienia zbiorowego, otwartego. W nadzorowanych obiektach 
pobierano także próbki do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu – tych 
próbek było 393. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, 
obecność zanieczyszczeń, w tym szkodników i ich pozostałości oraz obecność ciał obcych w produktach 
spożywczych. Badania 21 próbek wykazały nieprawidłowości.  

Podsumowując, stan sanitarny miasta Bielska-Białej w 2014 roku nie stanowił zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję.  

Otwieram dyskusję.  

Bardzo proszę – jako pierwsza Pani Przewodnicząca Gorgoń-Komor.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Dziękuję za głos.  

Ja mam takie 2 króciutkie pytania do Pana Dyrektora. Pierwsze pytanie odnośnie zapadalności na grypę, 
bo myśmy już to dyskutowali na Komisji Zdrowia, ale statystyka podaje, że jest duża różnica między 
rokiem 2012 a 2014, jeśli chodzi o ilość osób, które zachorowały na grypę na terenie naszego miasta 
Bielska-Białej, natomiast ilość szczepionek czy osób zaszczepionych jest prawie na tym samym poziomie – 
tam jest różnica nieistotna statystycznie. Czy Pan Dyrektor mógłby (...) nam powiedzieć, z czego wynika  
ta różnica? Czy była kwestia jakiegoś złego gromadzenia danych na temat zachorowalności, czy po prostu 
te szczepionki były (...) nie do końca skuteczne? Czy (...) to jest tylko rejestracja sprzedanych szczepionek, 
czy szczepień takich zrealizowanych przez lekarzy rodzinnych?  

Dziękuję.”  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Może od końca. Jest to rejestracja wykonanych szczepień. Punkty, w których wykonuje się szczepienia 
mają obowiązek zgłaszania tego faktu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W roku 2013 
zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zapadalności na grypę. Analizy wskazują na to, że było to efekt 
zarówno rzeczywistej zapadalności na tę chorobę, jak również zwiększonej zgłaszalności przez lekarzy  
do Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowań na grypę. Taki wzrost jest zauważalny w całej Polsce, ale 
muszę przyznać, że w Bielsku ten wzrost jest bardziej widoczny niż gdzie indziej, szczególnie odnosząc  
to do danych ogólnopolskich.  

Bardzo nas niepokoi – ja to staram się delikatnie, ale zawsze podkreślać – (...) niski procent 
wyszczepialności przeciwko grypie w populacji bielszczan. Uważamy się za światłe społeczeństwo idące  
z duchem rozwiązań, również tych rozwiązań, które daje nam cywilizacja w dziedzinie ochrony zdrowia, 
niemniej jednak procent wyszczepialności w naszym społeczeństwie bardzo odbiega od tej 
wyszczepialności w społeczeństwach zachodnich. Tam szczepi się 20-30% ludzi, natomiast u nas bardzo 
mało – poniżej 3%. Szczepienia przeciwko grypie są nieobowiązkowe, wobec tego tylko nasza świadomość 
(...) zagrożeń wynikających z grypy, następstw grypy, również w postaci innych infekcji, którym wirus 
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grypy toruje drogę do naszego organizmu, powoduje że możemy sami siebie i naszych bliskich (...) 
chronić. Jeszcze raz podkreślam, świadomość powoduje to, że społeczeństwa chronią się lepiej niż nasze 
społeczeństwo przed wirusem grypy.”       

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję...” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Ja widzę, że nie w pełni usatysfakcjonowało... Okay.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Ja może króciutko przyznam sobie prawo zapytania się.  

Otóż Panie Inspektorze chciałem zapytać się, czy w naszym regionie, jeżeli chodzi o obowiązkowe 
szczepienia, o których Pan mówił, jest tendencja zwyżkowa w braku zgody – to jest dość popularny temat 
w mediach – braku zgody rodziców na szczepienia? Czy jest to jakaś stała liczba związana z tymi 
statystykami, które Pan podał?” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Niestety jest tendencja zwyżkowa. Na koniec pierwszego półrocza w roku 2014, na terenie miasta  
i powiatu bielskiego, takich dzieci niezaszczepionych było 98 – na koniec półrocza. Na koniec roku (...) 
2014 takich niezaszczepionych dzieci było już 119. Część rodziców była skłonna do tego, żeby posłuchać 
lekarzy, którzy przede wszystkim perswadują i zgodzili się zaszczepić swoje dzieci, natomiast część nowych 
dzieci nieszczepionych pozostawało w naszym (...) mieście. To jest to, co dostrzegamy w Europie. To jest 
to, co dostrzegamy również w Polsce, a co niewątpliwie wynika z bardzo głośnego procesu protestu 
przeciwko szczepieniom. Oczywiście protestu, który nie ma – podkreślam to – (…) kompletnie żadnego 
uzasadnienia w badaniach naukowych. Mam nadzieję, że przez nagłośnienie w ostatnich miesiącach 
szkodliwości nieszczepienia dzieci, ta tendencja się odwróci.  

Chciałem jeszcze powiedzieć, że Inspekcja Sanitarna ma możliwość występowania do wojewody  
o ukaranie rodziców, opiekunów, którzy nie wyrażają zgody na szczepienie dzieci. Województwo śląskie,  
z tego co mi jest wiadomo, jest jedynym województwem w Polsce, które nie korzysta z tej drogi – z drogi 
administracyjnego karania rodziców. Inni wojewodowie na wniosek inspektorów sanitarnych takie kary 
wymierzają. Myślę, że jeżeli ta tendencja w najbliższych tygodniach nie odwróci się ,również u nas – mowa 
o tej tendencji nieszczepienia dzieci – to wtedy przyjdzie u nas taki czas, kiedy wojewoda będzie kary 
wymierzał na wniosek Państwowego Inspektora Sanitarnego.”   

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo Pani Przewodnicząca Gorgoń-Komor.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Jeszcze tak króciutko też do wypowiedzi zarówno Pana Radnego Batyckiego i Pana Dyrektora.  

Otóż wiadomo, że wokół szczepień toczy się wiele tematów. No niestety też muszę z ubolewaniem 
stwierdzić, że wiedza jaką posiadają rodzice to jest często wiedza internetowa, nie poparta żadnymi 
badaniami naukowymi czy dopuszczonymi, wyselekcjonowanymi przez ekspertów metaanalizami, które 
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obowiązują nas jako lekarzy praktyków. Niemniej jednak te obawy – często jak rozmawiam,  
czy z mieszkańcami, czy z matkami – wynikają z tego, że obawiają się tych odczynów poszczepiennych, 
których tak naprawdę – jak Pan pokazał w raporcie – jest niewiele.  

Druga sprawa to jest kwestia zanieczyszczenia szczepień. Mówi się, że są zanieczyszczone rtęcią, że matki 
nie chcą szczepić z uwagi na to, że ta rtęć ma negatywny wpływa na zdrowie ich dzieci. Czy Pan króciutko 
mógłby nam powiedzieć, czy Stacja Epidemiologiczno-Sanitarno kontroluje te szczepionki? Czy ma  
na to jakiś wpływ (...) dla naszego miasta, jak i naszego województwa, jak i w skali kraju? Bo na pewno 
muszą być te szczepienia kontrolowane i nie są dopuszczone do obrotu, gdyby były takie zanieczyszczenia. 
Czas i technologia idzie do przodu i w tej kwestii na pewno wiele się zmienia.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo Pani Małgorzata Zarębska – proszę Pani Radna.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Tak, ja mam jeszcze takie pytanie do Pana, a mianowicie w takim punkcie „Zalecane szczepienia 
ochronne” jest mowa o szczepieniach przeciwko grypie, pneumokokom, ospie wietrznej, rota wirusom, 
meningokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu – nie ma mowy w ogóle o szczepieniach przeciwko 
wirusowi HPV. Moje pytanie, dlaczego właśnie?”  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„To jest pytanie, które należałoby skierować do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ my pisząc o zalecanych 
szczepieniach przytaczamy tylko te szczepienia, które są zalecane w kalendarzu szczepień ochronnych  
– kalendarzu ministerialnym. Oczywiście wszystkie dostępne preparaty, również przeciwko HPV,  
są to preparaty w pełni bezpieczne i w pełni skuteczne. Preparaty szczepionkowe, które my dystrybuujemy 
do punktów szczepień to są preparaty, które otrzymujemy przez wojewódzką stację. Są to preparaty 
kupowane przez Ministerstwo Zdrowia w drodze przetargu. Wszystkie są to preparaty, które używane  
są nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Są to preparaty pewne. Bardzo istotne dla 
bezpieczeństwa, przede wszystkim oddziaływania preparatu szczepionkowego, jest (…) sposób 
przechowywania. To są preparaty biologiczne, które wymagają (…) odpowiednio niskiej temperatury  
w całym łańcuchu przekazywania. W Bielsku akurat mamy, poprzez wieloletnie budowanie warunków  
– nieskromnie powiem – najlepsze chyba w województwie śląskim warunki przechowywania preparatów 
szczepionkowych (…) i monitorowania temperatur tych preparatów. Tyle już zostało powiedziane na temat 
bezpieczeństwa  preparatów szczepionkowych, że trochę się czuję skonfundowany żeby to w jakiś jeszcze 
sposób, swoimi słowami potwierdzać – ale tak jest, te preparaty są w pełni bezpieczne. Nie ma żadnej 
aktywności ludzkiej, szczególnie tej medycznej, z którą nie jest związane jakieś ryzyko. Natomiast ryzyko, 
jeżeli jest niewspółmiernie małe do efektów pozytywnych jakiegoś działania, to wtedy to ryzyko (…) należy 
tolerować – i tak to jest właśnie z preparatami szczepionkowymi. Jak (…) Pani Przewodnicząca podkreślała 
niepożądane odczyny poszczepienne, które się monitoruje, są to zjawiska medyczne związane nie tylko 
przyczynowo, ale czasowo z podaniem preparatu szczepionkowego. I gros tych (…) niepożądanych 
odczynów – poza tym, że są to reakcje błahe w postaci bolesności miejsca wstrzyknięcia, wysypki, która 
przemija, podwyższonej temperatury – gros tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, tych zdarzeń, 
nie jest przyczynowo związana, ale tylko czasowo z podaniem preparatu uodporniającego.”      

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Szczepan Wojtasik  

Proszę Panie Radny, bardzo proszę.” 
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Radny Szczepan Wojtasik 
„Panie Inspektorze przepraszam, że nie dopytałem na Komisji, ale przeglądając dane (…) wybranych 
chorób zakaźnych na terenie miasta Bielska-Białej, na stronie 7. są niepokojące wyniki, bo wirusowe 
zapalenie wątroby typu B jak i typu C . To jest znaczny skok na przełomie tych lat, które mamy wykazane 
– ośmiu poprzednich. Jakby to Pan skomentował? Bo to jest w przypadku C prawie 600% więcej.” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„W roku 2014 zmieniono definicję przypadku. Do tej pory potrzeba zakwalifikowania jako przypadek 
choroby wywołanej wirusem WZW C, wymagała potwierdzenia badaniem molekularnym i niestety  
te badania molekularne nie były zlecane. Wobec tego, bez wyniku tego badania, my wiedzieliśmy, 
prowadziliśmy to w statystyce, że ktoś jest nosicielem tego wirusa, ale nie mogliśmy tego wykazywać jako 
chorego na WZW C – to dotyczy również WZW B. Natomiast od roku 2014 Główny Inspektor Sanitarny  
i Ministerstwo Zdrowia postanowiło zrobić z tym porządek. Zmieniono definicję i zachęcono lekarzy także 
do tego, żeby częściej te badania molekularne wykonywać. I z naszych analiz na poziomie naszej stacji, 
ale również wojewódzkiej stacji wynika, że to jest ta przyczyna tego wzrostu zapadalności, a nie przyczyna 
w postaci rzeczywistych (…) zakażeń. To zresztą jak Państwo popatrzycie na dane dotyczące też 
pneumokoków – też tutaj jest znaczący wzrost. Z tym że (…) diagnostyka akurat w roku sprawozdawczym, 
związana z pewnymi programami zdrowotnymi pozwoliła na to, żeby pobierać materiał biologiczny  
od pacjentów i diagnozować, że nie jest to zwykłe przeziębienie, tylko jest to inwazyjna choroba związana 
z pneumokokami.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Dziękuję bardzo.  

Proszę mi wybaczyć niefachową terminologię, ale jestem technokratą. Dwa krótkie pytania. Rozumiem,  
że ta liczba osób, dzieci nieszczepionych odnosi się do jakiegoś okresu sprawozdawczego.”  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Tak.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Jest pewien odsetek dzieci, które nie są szczepione wskutek złego stanu zdrowia. Rozumiem, że te dzieci 
również wchodzą w tę ogólną liczbę nieszczepionych.”  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Nie, nie wchodzą.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Właśnie o to chciałem zapytać.” 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Te dzieci, które są odraczane z powodów zdrowotnych, nie są absolutnie wliczane w pulę dzieci  
z tzw. środowisk opornych, ponieważ (…) są to inne jakby statystyki…”  

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Rozumiem.” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„I najczęściej te odroczenia są to odroczenia czasowe. Wtedy kiedy stan dziecka poprawia się, mijają 
przeciwwskazania, to w innym terminie są szczepione. Bardzo rzadko mamy do czynienia z takim stanem 
zdrowotnym dziecka, który by (…) wymagał zupełnego odstąpienia od (…) wykonywania szczepień.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Rozumiem i drugie pytanie.  

Istnieją podobno – mówię podobno, bo to jest zasłyszane – (…) dwa rodzaje szczepionek. Nazwę je w ten 
sposób: jedna – kompleksowa, która w jednej dawce zawiera komplet szczepionek jakiś tam na wiele 
różnych schorzeń, a są również dawki pojedyncze. Funkcjonuje pogląd, iż te kompleksowe są bardzo 
szkodliwe i (…) rodzice dzieci ich unikają. Czy to jest prawda, a jeśli tak, to czy te kompleksowe powodują 
konkretne schorzenia i jaka jest skala tego zjawiska?” 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Wszystkie preparaty szczepionkowe zarówno, te które zawierają szczepionkę przeciwko wielu chorobom 
są trójwalentne czy też zwierają niektóre antygeny przeciwko wielu chorobom – wszystkie są bezpieczne. 
Poglądy na ten temat zmieniają się, m.in. uzależnione są od – ja mówię o poglądach, które są oparte  
na obiektywnych przesłankach. Między innymi szczepienie dziecka (…) oddzielnie przeciwko każdej 
chorobie związane jest z dyskomfortem, bólem. Jeżeli możemy zaszczepić dziecko przeciwko 3-5 
chorobom, kłując to dziecko jeden raz, to wydaje się to bardziej celowe niż podawanie oddzielnie tak wielu 
iniekcji.  

Podkreślam, wszystkie preparaty, które są dopuszczone do obrotu w Polsce, zarówno te z kalendarza 
szczepień obowiązkowych, jak i zalecanych, są preparatami w pełni bezpiecznymi. Zarówno sam bym się 
nimi zaszczepił, jak i zaczepiłbym wszystkimi tymi preparatami, gdyby była taka potrzeba, swoich bliskich. 
Mówię tak osobiście o tym, ponieważ grono moich kolegów - lekarzy zauważyło, że właśnie w ten sposób 
najlepiej przemawiać do rodziców dzieci, żeby wskazywać im bezpieczeństwo tych preparatów 
szczepionkowych.  

Reasumując, na równi bezpieczny jest preparat wielowalentny, jak i monowalentny.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
„Dziękuję bardzo.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję. 

I proszę bardzo – Pani Małgorzata Zarębska. 

Bardzo proszę Pani Radna.” 
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Radna Małgorzata Zarębska 
„Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie.  

Tutaj zwrócił moją uwagę punkt dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości –  program „Trzymaj formę”. 
Wydaje się bardzo ciekawa tematyka, natomiast zastanawia mnie ilość placówek, które były objęte tym 
programem – jest dość mała, bo chodzi o powiat, cały bielski.  

I jeszcze moje pytanie drugie dotyczy tego, jakie działania były w ramach tego projektu podjęte,  
czy moglibyśmy się dowiedzieć? 

I trzecie pytanie – jak się miał program do tej ustawy, której tytułu dokładnie nie pamiętam, ale chodzi  
o ograniczanie jedzenia śmieciowego w szkołach, czyli zaopatrzenia sklepików szkolnych, à propos właśnie 
takiego projektu, który (…) był realizowany pod tym tytułem.”  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jarosław Rutkiewicz 
„Ten program wyprzedził rozwiązania ustawowe, ponieważ ten program, ogólnopolski program, 
realizowany jest już od kilku lat przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dlaczego tak mało szkół? Dlatego 
że oczywiście udział szkół w tego typu programach jest jak najbardziej dobrowolny. Niestety większość 
placówek, do których Inspekcja Sanitarna wychodziła z propozycją współpracy nie podejmowała tej 
inicjatywy. Program polegał na działaniach oświatowych, więc na edukacji edukatorów szkolnych (…) przez 
Inspekcję Sanitarną i potem realizacji tego programu już na terenie szkoły. Program miał na celu 
kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych, przeciwdziałających nadwadze (…), więc przede 
wszystkim poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się, jak najszerzej można (…) rozumieć  
to pojęcie.”   

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy dyskusję.  

Bardzo dziękuję Panu Inspektorowi za obszerny sposób przedstawienia tego sprawozdania.  

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu na posiedzeniu przyjęła to sprawozdanie do wiadomości.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską.  

Szanowni Państwo ogłaszam półgodzinną przerwę7.” 

 
Ad 7 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Bielsko-Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki     
„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.  

Mamy quorum. Wznawiam obrady w punkcie 7 – Sprawozdanie nr 10 i przekazuję prowadzenie obrad 
Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu8.” 

 
                                                           
7 Godz. 13.41. 
8 Godz. 14.23. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo.  

Szanowni Państwo Radni przechodzimy do punktu 7 - sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.  

Bardzo proszę o przedstawienie krótkie, zwięzłe, treści (...) sprawozdania.  

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Pani Magdalena Chodyniecka 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

przedstawiam sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji programu współpracy gminy Bielsko-Biała  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Obowiązek sprawozdawczy wynika z ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Sam program współpracy to jest dokument, który opisuje zasady 
współpracy gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Bielska-
Białej. Program współpracy zgodnie z ustawą był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i został 
uchwalony na sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2013 roku. Współpraca gminy Bielsko-Biała odbywa się  
na dwóch płaszczyznach – płaszczyzna pozafinansowa i finansowa.  

Jeżeli chodzi o współpracę pozafinansową, to zgodnie z zapisami programu współpracy, prowadziliśmy 
serwis informacyjny poświęcony całkowicie sektorowi ekonomii społecznej, a mianowicie miało to miejsce 
na stronach Urzędu Miejskiego w zakładce organizacje pozarządowe. Zapraszaliśmy organizacje 
pozarządowe na liczne szkolenia – w tym trybie przeszkoliło się ponad 400 przedstawicieli bielskich 
organizacji pozarządowych. Jednocześnie świadczyliśmy bezpłatne wsparcie infrastrukturalne  
i szkoleniowo-doradcze w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. W samym 
roku 2014 z tego wsparcia skorzystało: 77 NGO-sy i 342 osoby fizyczne.  

W tym miejscu warto wspomnieć również, że gmina Bielsko-Biała wzięła udział w konkursie „Gmina 
przyjazna ekonomii społecznej 2014”. Ten konkurs był zorganizowany przez Zarząd Województwa 
Śląskiego. Zajęliśmy w tym konkursie pierwsze miejsce.  

Jednocześnie proszę Państwa, wśród innych działań prowadziliśmy mapę aktywności bielskich organizacji 
pozarządowych. Ważnym elementem współpracy o charakterze pozafinansowym była również 
współorganizacja „Pikniku Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych” pod hasłem „Edukacyjnie  
i młodzieżowo z bielskimi organizacjami”. Na tym pikniku zaprezentowało się ponad 30 organizacji 
pozarządowych.  

Jeżeli chodzi o współpracę finansową...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o zachowanie ciszy.  

Dziękuję.”  

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Pani Magdalena Chodyniecka 
„...polega ona na zlecaniu realizacji zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym poprzez 
wspieranie lub powierzanie wykonania tych zadań z przekazaniem dotacji na ten cel. Odbywa się  
to poprzez otwarte konkursy ofert albo w trybie pozakonkursowym, tzw. małe granty.  

Proszę Państwa, w sprawozdaniu macie bardzo dokładnie opisane wszystkie otwarte konkursy ofert – (…) 
szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej. Można się zapoznać, jakie oferty zostały 
złożone w ramach poszczególnych konkursów: nazwy podmiotów, nazwy projektów, kwotę dotacji, kwotę 
dotacji udzielonej, wykorzystanej. Tak że w szczegółach odsyłam do samego sprawozdania.  
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I podsumowując, proszę Państwa, wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Pana Prezydenta 
na realizację programu współpracy w roku 2014 to było prawie 4 mln zł. Liczba organizacji składających 
oferty – 142. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert – 251. Liczba beneficjentów 
prawie 82 tys.  

Kończąc, proszę Państwa Radnych o przyjęcie sprawozdania.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo Pani dziękuję.  

Czy są jakieś głosy w sprawie? Nie widzę.  

Przypomnę, że nad projektem tego sprawozdania – nad przyjęciem – debatowała Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu, jak również Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Budżetu i Strategii Rozwoju 
Gospodarczego. Opinie komisji są pozytywne.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że (...) sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

Przechodzimy do punktu...  

Jakieś uwagi? Aha, czyli do protokołu Pani Katarzyna Balicka... Ja nie głosowałem?”   

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„A to przepraszam. To proszę do protokołu wpisać, że byłem za.”  

 
Ad 8 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 8 – Sprawozdanie nr 11: Ocena zasobów pomocy społecznej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Aleksandra Ciaciura 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16a ustawy o pomocy 
społecznej. Zgodnie z tym artykułem gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę 
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby 
obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 
z pomocy społecznej. Z kolei ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz ich 
rozkład ilościowy.  

Zgodnie z tą ustawą prezydent przedstawia co roku, do dnia 30 kwietnia, radzie gminy, później  
w kolejności sejmikowi województwa, ocenę która wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania 
budżetu na rok następny. Z kolei ocena trafia do wojewody i do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  
i na tej podstawie jest planowany budżet w skali województwa i w skali całego kraju.  
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Przygotowanie oceny dokonywane jest za pośrednictwem specjalnej takiej internetowej, centralnej 
aplikacji statystycznej i pierwszy raz ta ocena została wprowadzona w roku 2012 – analizowaliśmy dane  
za rok 2011. Część komórek formularza została automatycznie zasilona z różnych systemów zewnętrznych, 
natomiast część została wprowadzona w oparciu o informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, funkcjonujących w naszym mieście, jak również z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
z Miejskiego Zarządu Oświaty, żłobka oraz niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego. Dokument jest bardzo 
szczegółowy – liczy 52 strony.  

W formularzu zawarte są następujące dane: to dane o sytuacji demograficznej i społecznej w naszym 
mieście, bardzo szczegółowe dane o osobach korzystających z różnorodnych form wsparcia na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej, o powodach udzielania pomocy. Kolejny rozdział wymienia inne rodzaje 
pomocy społecznej, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, dodatków 
mieszkaniowych i innych. Kolejny rozdział to informacje o zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia  
w naszym mieście. To informacje o placówkach funkcjonujących, z liczbą miejsc i nakładach finansowych. 
Kolejny rozdział to informacje na temat kadry pomocy społecznej. Kolejny, to szczegółowe dane  
o środkach finansowych poniesionych na wydatki pomocy społecznej. Również informacje na temat 
projektów unijnych, realizowanych w naszym mieście. Kolejny, to współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w obszarze polityki społecznej. Ostatnia część to wskaźniki oceny zasobów, budżet polityki 
społecznej oraz wnioski końcowe.  

Podsumowując, krótko chciałam powiedzieć, że w ubiegłym roku wydatkowano ogółem 101 mln 106 tys. 
594 tys. zł na (...) wszystkie zadania z zakresu polityki społecznej w naszym mieście. W 2014 roku pomocą 
społeczną objęte były 3 473 środowiska, które liczyły 7 861, osób co stanowiło 4,57% ogółu mieszkańców 
naszego miasta korzystających z pomocy społecznej. Nastąpił niewielki spadek w stosunku  do roku 2013. 
W 2013 ten procent kształtował się – 4,82%. To, co chciałam powiedzieć to właśnie, że ten ubiegły rok 
był takim rokiem, gdzie zaobserwowaliśmy niewielki spadek, jeżeli chodzi o korzystających ze świadczeń  
z pomocy społecznej, z innych świadczeń; to był poziom roku 2013.  

Jeżeli chodzi jeszcze o rozwój zasobów instytucjonalnych w naszym mieście, to planujemy rozwój 
mieszkań chronionych – o czym już wspominałam na poprzedniej sesji. W tym roku uruchomiliśmy jedno 
mieszkanie dla matek z dziećmi. Za kilka miesięcy będzie uruchomione kolejne mieszkanie dla matek  
z dziećmi. I planujemy również uruchomienie 4 kolejnych mieszkań chronionych dla osób starszych  
i niepełnosprawnych, które będą tworzone w ramach projektu infrastrukturalnego „Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego i chronionego.” To, co jeszcze planujemy, to rozwój różnorodnych form wsparcia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. W ubiegłym roku też zwiększyliśmy liczbę miejsc w warsztatach terapii 
zajęciowej prowadzonej przez stowarzyszenie PORT – zwiększyliśmy tę liczbę o 5.  

To dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania...”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Dodam tylko, że nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Opinia 
jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 
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Ad 9 
Sprawozdanie Nr MGR.0057.5.2015.JZ z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 
22 lutego 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r.,  
poz. 3802) w I kwartale 2015 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do kolejnego sprawozdania – punkt nr 9 – z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2015 roku.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa – Pani Urszula Godyń 
„Proszę Państwa,  

przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji uchwały – jak też już Pan Przewodniczący tutaj 
wspomniał – w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych  
w I kwartale tego roku, i jak co kwartał (...) to sprawozdanie jest przedstawiane w formie tabelarycznej.  

Chcę powiedzieć, że w tym kwartale, za który składamy sprawozdanie, podjęliśmy 89 zarządzeń, w tym 
dotyczących wydzierżawiania – 18, służebności – 24, zbycia nieruchomości – 36 sztuk, w tym 20 lokali 
mieszkalnych i nabycia nieruchomości – 11 sztuk. W tabeli macie Państwo sposób realizacji (...)  
– na każdym etapie realizacja zarządzenia – tutaj jest wskazana w (...) kolumnie nr 4.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Przypomnę, że branżowa Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska obradowała nad tym 
projektem i wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 10 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach w trybie  
art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz 
wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 199) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 10 – sprawozdanie nr 12, tj.: Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5, tj. żądanie wykupu nieruchomości  
lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
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miejscowego lub jego zmianą oraz wydanych decyzji, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego 
zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Bardzo proszę o przedstawienie również Panią Naczelnik, której przy okazji gratulujemy objęcia nowej 
funkcji.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa – Pani Urszula Godyń 
„Dziękuję bardzo.  

Proszę Państwa, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 37 zobowiązała  
Pana Prezydenta do przedstawiania okresowo takiej informacji – o której Pan Przewodniczący tutaj 
wspomniał – a więc o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36, czyli żądaniach wykupu nieruchomości  
lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem  
lub zmianą planu miejscowego jak również naliczeniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
w związku z uchwaleniem planu miejscowego. I wykaz takich informacji Państwo macie w tej informacji, 
którą Państwu przedstawiamy. Przedstawiliśmy tutaj zestawienie decyzji naliczających opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego w pierwszej tabeli.  
I należy stwierdzić, że w 2014 roku przeprowadzono 34 postępowania w sprawie naliczenia opłaty  
od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 9 postępowań zakończono decyzjami naliczającymi opłaty, z czego  
6 decyzji wydanych zostało w wyniku postępowań wszczętych z urzędu na kwotę 30 862,60 zł, natomiast 
3 decyzje wydano na wniosek właścicieli nieruchomości gruntowych, złożonych przed sprzedażą 
nieruchomości na sumaryczną kwotę 51 338, bo taki też (...) obowiązek tutaj (...) Wydział Architektury 
ma. W 25 przypadkach postępowanie umorzono z uwagi na pisemne opinie rzeczoznawcy majątkowego 
o braku wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania. Na następnej stronie posiadacie Państwo zestawienie roszczeń o nabycie 
nieruchomości lub wypłatę odszkodowania wynikające z art. 36. I tu chcę powiedzieć, że w 2014 roku 
przeprowadzono 20 postępowań w sprawie roszczeń z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W 4 przypadkach uznano roszczenia. Jedna nieruchomość została 
przez gminę nabyta, a w 3 przypadkach zaproponowano nieruchomości zamienne.  

Proszę o przyjęcie informacji w tym zakresie.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Dodam, że nad projektem tego sprawozdania obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska, wydając opinię pozytywną.  

(...) Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania zawartego w Druku Nr 12? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Informuję, że uchwała została przyjęta.” 
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 11, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok – II wersja.  

Bardzo proszę o przedstawienie zwięzłe Panią Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta – Pani Anna Łakomska 
„Dobrze.  

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała zwiększająca – tą uchwałą proponuje się wprowadzić do budżetu miasta środki z tytułu umowy 
zawartej pomiędzy gminą a Centrum Biznesu BEFAMA, tj. partycypacja w kosztach rozbudowy ulicy 
Rejtana i ulicy Sikornik, wprowadzić do budżetu środki, które otrzymaliśmy z tytułu kar umownych 
naliczonych w związku z niewykonaniem umowy, którą realizuje Wydział Geodezji i Kartografii i te środki 
proponuje się przeznaczyć częściowo (...) dla Wydziałów m.in. na zakup podpisów elektronicznych, jak 
również na modernizację sieci komputerowej. Pozostałą kwotę na inne wydatki.  

Zwiększenie dotyczy również edukacji – dział 801, z różnych tytułów w tym wprowadzenie 2 umów, które 
(...) edukacja będzie realizować ze środków unijnych, oczywiście z przeznaczeniem tych środków dla  
2 działów: Edukacji – 801, 854. W zakresie działu Polityka Społeczna, 852 Pomoc Społeczna – jest 
zwiększenie. Tutaj jest zmiana w stosunku do pierwotnej wersji. Dwie kwoty są dodatkowe, a mianowicie 
wyższe dochody w DPS-ie dla Osób Starszych, jak również środki, które MOPS uzyskał w wyższej kwocie  
i to jest różnica w stosunku do poprzedniej uchwały o 48 tys. Zwiększenie również działów Pomoc 
Społeczna – dział 853; jest to drobna zmiana: 864 zł. Są to związane również środki z funduszem 
europejskim – „Dostęp do Internetu oknem na świat.”  

Jeżeli chodzi o kolejny punkt, tu jest zmiana w stosunku do pierwszej wersji – znaczącą – a mianowicie  
w punkcie 6. są zwiększenia na łączną kwotę 16 mln 736 tys. 484 zł, w tym na „Transport i łączność”  
– 13 mln 180 tys. W poprzedniej wersji była tylko pozycja pierwsza, czyli poprawa dróg na kwotę  
1 mln 200 po budowie kanalizacji sanitarnej. Pozostałe zadania są ujęte w drugiej wersji  
– tu są wymienione wszystkie w tym punkcie.  

Kolejny punkt dotyczy administracji i to było również w pierwszej wersji. Jest tu kwota 200 tys. na koszty 
operatora infrastruktury sieci pasywnej, miejskiej sieci szerokopasmowej – bez zmiany. Bezpieczeństwo 
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – tu jest zmiana w związku z Komisją, która się odbyła przed sesją. 
Dotyczy tutaj uzupełnienia środków dla OSP Komorowice, Hałcnów i Straconka – 20 tys., których  
w pierwszej wersji nie było, na zakup zestawów ratownictwa technicznego. Kolejny dział zwiększający  
68, 200 dotyczy Pomocy Społecznej – tutaj nie ma żadnych zmian w stosunku do pierwszej wersji.  
Jest to przeznaczone na pokrycie utrzymania dzieci w innych placówkach na terenie innych powiatów,  
jak również dar „Podkowy” . 

Gospodarka Komunalna – zmiana w stosunku do pierwszej wersji. Jest tutaj dodane jedno zadanie, 
którego nie było w pierwszej wersji, a mianowicie „Ruch bez barier”. W pierwszej wersji była tylko 
modernizacja szaletów. I Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – (...) była tylko dotacja dla MDK, 
natomiast w tej chwili pojawiła się dotacja dla Galerii BWA na wkład własny, m.in. dofinansowanie 
projektów, które uzyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest potrzebny wkład 
własny, jak również na zadanie inwestycyjne „Modernizacja, rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”.  

Kultura Fizyczna – również nie ma zmian w drugiej wersji. Chodzi tutaj o rozbudowę obiektów 
lekkoatletycznych, czyli „Orlika” przy ulicy Słowackiego. Te zadania proponuje się sfinansować po pierwsze 
z dochodów, które częściowo zostały z tych kar umownych, poza tym ze zmniejszenia wydatków, o których 
tutaj jeszcze powiem. Chodzi o zmniejszenie wydatków również unijnych – jednego unijnego – zadanie 
„Zrównoważony rozwój zrównoważonego transportu”, a mianowicie, ponieważ (...) procedura dotycząca 
tego projektu, który będzie realizował zarówno MZK jak i MZD będzie dopiero w czwartym kwartale, wobec 
tego nie zachodzi konieczność, ażeby te środki, które były zabezpieczone w wysokości prawie 6 mln, były 
potrzebne. Wobec tego proponuje się zmniejszyć te wydatki. I zadanie dotyczące wyposażenia Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Również zmniejszenie środków z uwagi na to, że będą niższe koszty, a poza 
tym będzie partycypował powiat w tych kosztach realizacji tego zadania.  
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W związku ze zmianą projektów, które mają dofinansowanie ze środków unijnych konieczna jest zmian 
załącznika (...) nr 5 do tej uchwały. W odpowiednich kwotach zostały wprowadzone zmiany związane  
z projektami unijnymi. I zmiany dotyczą również zakładów budżetowych, a mianowicie MZK w związku 
właśnie z tą korektą, zmianą tego zadania, czyli projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu 
w Bielsku-Białej” z uwagi na to, że ten projekt będzie dopiero w czwartym kwartale, będzie nabór 
wniosków. I zmiany dotyczą ZGM-u – to było w pierwszej wersji. Tutaj (…) związane (…) zmiany  
są z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na koniec roku, po sporządzeniu sprawozdania, jak 
również pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik.  

Nie widzę głosów w sprawie... Już widzę.  

Bardzo proszę złotousty Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Strategii Rozwoju Gospodarczego.  

Proszę...” 

 
Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

ja tylko chcę podkreślić bardzo ważną informację, którą Pani Skarbnik przedstawiła, a więc inwestycje  
w drogi – tak jak przed chwilą słyszeliśmy – potrzebne jest 16 mln. Długo oczekiwana inwestycja Pikowej, 
Kowalskiej. Dobrze by było żeby te przynajmniej 2 drogi w najbliższym czasie zostały zrobione. Tam było 
ich oczywiście więcej. Wszystkie drogi są potrzebne, ważne.  

A druga ważna informacja to to, że te 16 mln nie pogarsza stanu finansowego budżetu naszego miasta. 
Jest to – jak Pani Skarbnik pewnie powiedziała – część z tzw. wolnych środków, a co za tym idzie nie 
musimy zwiększać ani zadłużenia, ani kredytu.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, ja się tylko odniosę do kwestii takich proceduralnych. To już zaznaczyłem  
na Komisji, że to jest druga wersja, która faktycznie robi, akurat wprowadza chyba największe zmiany, 
które będą w tej chwili w budżecie, w zakresie inwestycji drogowych. Dobrze by było gdyby (...) w tym 
zakresie były opinie Komisji merytorycznych i to było przedstawione wcześniej – ale odpowiedź  
na to otrzymałem na posiedzeniu Komisji. Jednakże chciałbym zwrócić uwagę na punkt, w którym mówimy 
o modernizacji i wzmacnianiu potencjału społeczności ludzkiej – rozbudowa BCK-u. I tutaj bym prosił 
jednak o przekazanie tych informacji, które były wczoraj na Komisji, a mianowicie tego, że będziemy 
musieli do tego projektu jakby zabezpieczyć większe finansowanie ze strony miasta – to jest raz. I padło 
też w dniu wczorajszym pytanie dotyczące pozwolenia na budowę – jak wygląda sytuacja? Ja mam swoją 
uwagę i dalej podtrzymuję, że uważam, że te środki finansowe można było trochę inaczej 
zagospodarować, ale proszę o odpowiedź.  

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Prezydencie, bardzo proszę.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
„W szeregu zadań, które zostały przedstawione w tym projekcie zmian budżetu na niebagatelną kwotę jest 
m.in. projekt dotyczący rozbudowy Domu Muzyki, czyli Bielskiego Centrum Kultury. Ja tylko chcę 
przypomnieć, że to, co uchwaliliśmy wcześniej w grudniu 2014 roku – rozbudowa Bielskiego Centrum 
Kultury opiewa na kwotę brutto 15 mln zł (...). Przedmiotem tego projektu jest rozbudowa, przebudowa  
i nadbudowa budynku Domu Kultury przy ulicy Słowackiego 27, ale również wraz z koncepcją przeniesienia 
do BCK-u Domu Tańca przy ulicy Komorowickiej 53a. Jak Państwo wiedzą ten Dom Kultury, w którym 
nasza młodzież i z Komorowic, i z całego miasta się tam zjeżdża ,jest w dość takim opłakanym stanie  
– to nie jest nasza własność. Co prawda nie płacimy tam dużo, ale chcemy tym dzieciakom polepszyć 
warunki. Tak że to jest również element (...) tej rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury. Sama  
ta rozbudowa polega na tym, że będzie wybudowany nowy balkon i powiększenie sali widowiskowej  
o ok. 200 miejsc, co powinno wpłynąć na możliwość korzystania z Bielskiego Centrum Kultury (...).  

Chcę powiedzieć, bo tutaj też padły takie głosy czy wątpliwości co do zasadności wydatkowania środków 
finansowych na Bielskie Centrum Kultury. Jesteśmy przekonani, że absolutnie jest to uzasadniona 
inwestycja, przemyślana. Chcę powiedzieć Państwu, jak niektórzy z Państwa wiedzą, bo było to już 
mówione wielokrotnie, że uczestników imprez kulturalnych w Bielskim Centrum Kultury w skali roku 2013 
to było 215 tys. osób. W roku 2014 – 233 tys. osób. Można powiedzieć, że prawie ćwierć miliona osób 
korzysta z imprez związanych bezpośrednio z Bielskim Centrum Kultury oraz to, że było zorganizowanych 
imprez w sumie 238 w roku 2013 i 234 w roku 2014. W tej chwili też już dysponujemy danymi za pierwszy 
kwartał. To są porównywalne czy proporcjonalne liczby do tych danych dotyczących lat poprzednich. Chcę 
powiedzieć, że konieczność zwiększenia środków własnych gminy na tę inwestycję wynika z faktu,  
że dosłownie (...) pod koniec marca otrzymaliśmy pismo od Marszałka Województwa, że na tego typu 
przedsięwzięcia, czyli projekty z RPO, w tym zakresie to może być maksymalne dofinansowanie 2 mln euro 
i w związku z tym nastąpiła konieczność zwiększenia tych środków finansowych o tę kwotę, która jest 
przedstawiania w aktualnym projekcie budżetu miasta. Cóż jeszcze można powiedzieć? Była mowa o tym, 
padła sugestia czy informacja od jednego z Radnych, że jest coś związane z pozwoleniem na budowę. 
Więc jest tylko i wyłącznie w niej wystąpienie, wniosek o WZiZT do tej budowy, tak że musimy być 
przygotowani na dzień dzisiejszy jak będzie rozpisany konkurs, żeby mieć wszystko przygotowane. 
Maksymalnie musimy mieć również te środki zabezpieczone w projekcie budżetu. Także w tym zakresie 
gdyby były jeszcze jakieś dodatkowe pytania to postaram się służyć.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Ad vocem Panie Prezydencie, bo tutaj była mowa o 15 mln, gdzie finansowanie – z tego co ja pamiętam – 
miało być na poziomie 10, 11. W tej chwili Pan powiedział o 2 mln euro, ale nie więcej. Z tego  
co pamiętam z wypowiedzi na Komisji (...) – 6 mln 800 tys. zł, bo tutaj była właśnie ta rozbieżność 
kursowa i te informacje. Bo teraz chciałbym czy 2 mln euro to jest (...) 8 mln czy 6 mln 800, bo to jest...  
– tak trochę się rozjeżdżamy o milion 200 tys.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Jędrusiński 
„Dotyczy to 85% kosztów kwalifikowanych i ten średni przelicznik euro to jest 1 euro za 4 zł.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Proszę bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Na Komisji padała kwota 6 mln 800 tys., dlatego...”  

 
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Jędrusiński 
„Moment, chwileczkę już będzie uzupełnienie...” 

 
Naczelnik Biura Funduszy Europejskich – Pani Izabela Kania  
„Ograniczenie dofinansowania wygląda w brzmieniu tak: „Koszty kwalifikowane projektu nie mogą wynosić 
więcej niż 2 mln euro”. Czyli koszty kwalifikowane przyjmujemy na poziomie 8 mln, bo przelicznik 4 zł  
za euro i z tego 85% to jest ta kwota, o której Pan Przewodniczący mówi. Takie ograniczenia  
są bezwzględne na dzisiaj.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę dalej głosów w sprawie w związku z tym przypomnę tylko, że nad projektem tej uchwały 
obradowała Komisja Edukacji i Kultury; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu; Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska; Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
a nad wersją drugą Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

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 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad – Druk Nr 97, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok.  

Bardzo proszę o przestawienie.” 

 
Skarbnik Miasta – Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, w tej uchwale jest tylko jedna zmiana, a w zasadzie dotyczy ona tylko „Oświaty”  
– przeniesienie pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi kwoty 6 tys. 250 zł.  

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

Sprawa prosta. Nie widzę głosów w sprawie.  

Komisja Edukacji i Kultury jak również Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego obradowały 
nad tym projektem. 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 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 13 porządku obrad – Druk Nr 98, II wersja, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 – Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej.  

Bardzo proszę Panią Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta – Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta uchwała w zasadzie oprócz zmiany ogólnej kwoty dochodów, wydatków zawiera również konsekwencje 
czy skutki zwiększenia budżetu w zakresie tych zadań inwestycyjnych. (…) To są w zakresie inwestycji 
wieloletnich, czyli oprócz budżetu na ten rok są tutaj zmiany dotyczące lat następnych. A poza tym dotyczy 
jeszcze tutaj zadań takich, które są już wprowadzone. Nie ma jakiejś zasadniczej zmiany tylko jest zmiana 
np. limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami – takie korekty –  jak również dotyczy to zadań 
unijnych – projektów miękkich, gdzie dostosujemy projekt bądź do proponowanych aneksów, bądź 
ewentualnie do już zakończonych zadań, żeby to było zgodne z zawartymi umowami.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, jak również 
Komisja Edukacji i Kultury. Przepraszam, Komisja Budżetu nad wersją drugą. Pozostałe Komisje, które 
zaraz podam nad wersją pierwszą, tj.: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.  

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 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 14 – Druk 95, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 
Tak naprawdę dotyczy to budżetu obywatelskiego hasłowo.  

W tym punkcie Rada Miejska udzieliła głosu Panu B_______ K_____, który reprezentuje Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej i bardzo go proszę teraz o zabranie głosu.  

Bardzo proszę.”   

 
Przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Pan B______ K_____ 
„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

jako wnioskodawca projektu obywatelskiego „Bielsko-Biała, moja mała Ojczyzna”, chciałbym Państwa 
wszystkich serdecznie zaprosić na rodzinny, patriotyczny festyn obywatelski, który odbędzie się 3 maja  
na Błoniach. Rozpoczęcie o godzinie 13.00, a zakończenie ok. godziny 21.00.  

Ja tak w skrócie przeczytam jaki jest program festynu. Pozwolę sobie zostawić informacje o festynie  
i ewentualne plakaty, tam może za drzwiami po lewej stronie na stoliku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby 
zaprosić mieszkańców swojej dzielnicy lub też umieścić ten plakat w jakimś widocznym miejscu,  
to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Na festynie planujemy m.in. – tutaj akurat wypisałem w paru punktach – 
koncert orkiestry dętej, gry i zabawy dla dzieci, występy regionalnych zespołów muzycznych, pokazy grup 
rekonstrukcyjnych, wielkie ognisko harcerskie. Chcemy zrobić takie na parę metrów wysokości – myślę,  
że powinno ogrzać wszystkich uczestników. Podczas tego ogniska harcerskiego chcielibyśmy tutaj 
umożliwić mieszkańcom pieczenie kiełbasy, żeby to był taki polski akcent, czyli chcieliśmy uniknąć jakiś 
grilli, tylko tutaj nawiązać do tradycji polskiej. Chcielibyśmy żeby to było takie tradycyjne pieczenie 
kiełbasy. Konkurs piosenki patriotycznej – i tutaj chciałbym Państwa zaprosić do udziału w tym konkursie. 
Ja nawet myślałem żeby stworzyć taką specjalną kategorię dla Radnych i dla Władz miasta. Pozwoliłem 
sobie przynieść regulamin, więc regulamin zostawię...”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ale regulaminu nie czytajmy, dobrze?” 

 
Przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Pan B______ K_____ 
„Nie, nie będę czytał.  

Tak nawiązując do tego, co Państwo mówili wcześniej postaram się zmieścić w 6 minutach – także żeby 
było z góry wiadomo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękujemy.”  

 
Przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Pan B______ K_____ 
„Regulamin konkursu i taką...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ale proszę o ciszę.” 

 
Przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Pan B______ K_____ 
„…deklarację zgłoszeniową zostawię też po lewej stronie przy wyjściu z sali.  

Szanowni Państwo, wykonawcą tego całego festynu jest Militarny Instytut Historyczny – Pani Prezes, która 
była dziś obecna; Pani Patrycja Wojtak była, chciała Państwa osobiście również zaprosić, niestety  
z przyczyn (…) zawodowych musiała już opuścić Ratusz. Natomiast ja, korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować (...) Wam wszystkim, Wam - Państwu za ideę w ogóle budżetu obywatelskiego, ponieważ 
moim zdaniem jest to świetna okazja dla mieszkańców do udziału w tym, co dla Bielska-Białej można 
zrobić i przejęcia odpowiedzialności za miasto i poczucia uczestnictwa w tym, co się dzieje.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękujemy za to wystąpienie Panu, Panie B______ i harcerzom.  

I przystępujemy do dyskutowania na temat uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego na kolejny rok, 
2016.  

Szanowni Państwo, to jest kolejna uchwała na dzisiejszej sesji z inicjatywy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Dodam, że wpłynął – wprawdzie później, ale dotyczący tego samego zagadnienia – wniosek 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który różni się w zasadzie tylko kwotami, jakie w danych projektach  
są proponowane do wydatkowania w ramach tego budżetu. Wydaje mi się, zwłaszcza – po tym miłym 
wystąpieniu, które miało miejsce przed chwilą – że budżet obywatelski należy kontynuować na dzień 
dzisiejszy, a tak naprawdę dyskusja i jakby różnice zdań, które za chwilę się przejawią, dotyczą 
wydatkowanej kwoty. Ja ze swojej strony proszę o poparcie tej uchwały w zaproponowanym kształcie. 

 A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Szanowni Państwo, faktycznie wpłynął nasz projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych, mówiąc  
w skrócie budżetu obywatelskiego, gdyż uważamy, że właśnie to jest bardzo dobry (...) pomysł.  

Pierwszy projekt, który przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, który zapoczątkował w ogóle budżet 
obywatelski w Bielsku-Białej – zaproponowany przez nas, był zbliżony do tego projektu, który w tej chwili 
funkcjonuje, jednakże właśnie różnił się kwotą. Czyli od samego początku proponowaliśmy (...) 
wprowadzenie do budżetu obywatelskiego, danie możliwości obywatelom podejmowania decyzji, 
na co spożytkować 6 mln zł. W tym roku widzieliśmy, że poprzednia edycja budżetu obywatelskiego 
bardzo dobrze się udała. Tutaj widać, że za kilka dni będziemy mieli jeden z projektów realizowanych  
i chcieliśmy dać mieszkańcom Bielska-Białej większe pole do popisu, większą kwotę do zagospodarowania  
i realizacji ich planów. Nasz projekt został przedstawiony zgodnie z procedurą, podpisany przez 
odpowiednią ilość Radnych, przedstawiony do Pana Przewodniczącego – szkoda, że nie znalazł się  
w dzisiejszym porządku obrad, żebyśmy mogli obradować nad tymi dwoma projektami, bo jednak to jest 
tylko tyle i aż tyle, więc to jest różnica (...) w kwocie – myślę, że dla większości mieszkańców to jest 
właśnie ta podstawowa różnica w tych projektach. Zaproponowaliśmy podniesienie kwoty budżetu 
obywatelskiego z 75 tys. zł na osiedle do kwoty 125 tys. zł oraz podniesienie kwoty do 2 mln 250 tys.  
dla projektów ogólnomiejskich. Złożyliśmy taki (...) wniosek na posiedzeniu Komisji merytorycznej w tym 
zakresie – on nie uzyskał większości, jednakże jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję i chcielibyśmy żeby ten 
projekt nadal się rozwijał. I jednak chciałbym, abyśmy dali mieszkańcom większą (...) możliwość decyzji  
o większych kwotach, które w tej chwili są proponowane w budżecie.  

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

Cieszę się, że tu razem wspólnie uważamy, że budżet obywatelski jako tako udaje się w naszym mieście  
i na pewno warto go rozwijać, a czy tylko przez to żeby zwiększać kwoty, to za chwilę się okaże.  

Bardzo proszę – Pan (...) Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Kontynuując wypowiedź Kolegi Przewodniczącego Drabka, chcę powiedzieć Szanowni Państwo,  
że ci Radni, którzy uczestniczyli w dyskusjach na (...) spotkaniach sprawozdawczych z Radami Osiedla 
muszą powiedzieć, że jednoznacznie nie jako tako się udało, Szanowny Panie Przewodniczący, tylko 
bardzo dobrze się udało, pomimo skromnych środków jakie my przeznaczyliśmy. Okazuje się, że mądrość  
i wyobraźnia ludzi, obywateli naszego miasta jest bardzo duża. Przed chwilą świetny pomysł, pięknie 
zrealizowany, zaangażowanie młodzieży. Tych pomysłów jest wiele. Realizacja następuje już  
na poszczególnych osiedlach i powiem szczerze wywołuje to bardzo dobre efekty, w wyniku właśnie tego, 
że po pierwsze, przy okazji takich projektów ludzie się ze sobą grupują, analizują, spotykają i tworzą 
lokalną społeczność, nie zamykają się w domach. Dla nich i dla mnie oczywistym jest to, co zaraz widzimy 
na wejściu, czyli wychodząc z domu po pierwsze mamy spotkanie z otaczającą rzeczywistością i ważne 
jest, że obywatele mają na to wpływ. To powoduje, że czują się bardziej odpowiedzialni za miasto. Skoro 
jesteśmy na tym etapie myślę, że najwyższa pora żebyśmy zrobili, my Radni krok, do przodu. Pierwszy 
budżet można by nazwać nie do końca udanym, ale to dlatego, że nie chcieliście się Państwo zgodzić  
z koncepcją, którą przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli dzielenia na osiedla. Rozumiem, każdy  
ma prawo popełnić błąd, ale dzisiaj jesteśmy na trzecim rozdaniu i chciałbym aby – tak jak powiedział 
Przewodniczący Drabek – żebyśmy usiedli i przedyskutowali, czy nie dobry jest to moment żeby zrobić 
nieduży – bo to nie jest duży – krok do przodu, ale jest, czyli żebyśmy zamiast 75 tys. przeznaczyli  
na projekty osiedlowe 100 tys. zł; myśmy zaproponowali 125 tys. zł, ale mamy świadomość, że może  
to uzyska akceptację większości, więc Przewodniczący zaproponował 100 tys. zł. I właśnie dlatego, żeby 
nie zniszczyć tej idei, a dać jej krok do przodu żebyśmy mogli rozwijać – myślę, że bardzo dobra, jedną 
chyba z najlepszych, jeżeli nie najlepszą inicjatywę poprzedniej Rady –  żebyśmy po prostu dali szansę 
mieszkańcom na większe realizacje. Myślę, że wszyscy Radni, którzy uczestniczyli w spotkaniach Rad 
Osiedlowych mają świadomość, że pomysłowość ludzka jest bardzo duża i ktoś kto był ze mną na Radzie 
Osiedlowej beskidzkiego wie, że jest już dużo – 5 pomysłów bardzo dobrych, nie będę ich rozwijał,  
ale są. Myślę, że w innych Radach Osiedlowych i nie tylko w Radach te pomysły są i one są bardzo 
potrzebne.  

Dlatego Panie Przewodniczący i Panie Prezydencie – szkoda, że nie ma głównego Prezydenta – zwracam 
się do Was, bo to Wy decydujecie – bo my jesteśmy zdecydowani na te 100 tys. – żebyśmy wyszli krok  
do przodu. Panie Prezydencie (...), bo to jest głos do Pana przede wszystkim, a w zasadzie do Pana 
Prezydenta Krywulta, którego dzisiaj nie ma, i do Przewodniczącego Klimaszewskiego...”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski   
„Znaczy ja mam tylko jeden głos, tak że...” 

 
Radny Roman Matyja 
„Zróbmy pół kroku do przodu i pokażmy, że potrafimy się porozumieć – myślę, że z korzyścią  
dla mieszkańców.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja troszkę tego nie rozumiem, dlaczego pierwszy budżet obywatelski był nieudany. Ja myślę, że dzieło 
które powstało.... Ale momencik (...). Były zrealizowane projekty w takim zakresie jak ustaliliśmy  
– hospicjum dostało nowe wyposażenie. Ja bym nie odważył się nazwać tego nieudanym.  

Bardzo proszę, zasłużyłem na ad vocem. Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Roman Matyja.”   

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Żeby była pełna jasność mojej wypowiedzi...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„O to mi właśnie chodzi.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Żeby Pan Przewodniczący również miał tę jasność. Ja nigdy bym się nie odważył, że inicjatywa hospicjum 
jest nieudana – nie w tej konwencji moja wypowiedź.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Moja wypowiedź szła w konwencji takiej, że dopiero w drugim etapie zrozumieliście Państwo, czyli 
większość, która głosowała za pierwszym projektem, że należałoby, że jeżeli nie robić na projekty 
osiedlowe, to przynajmniej podzielić budżet na części osiedlowe i ogólne...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Rozumiem. Teraz to jest jasne...” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„I tutaj się zgadzamy.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bo nie chciałbym żeby ktoś Pana źle zrozumiał, bo znam Pana pogląd na ten temat...” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Jeszcze jedną rzecz… Już Panie Przewodniczący udzielę głosu.  

To nie jest do końca tak, że ilość pieniędzy świadczy o tym budżecie, ale to, o czym Pan wspomniał  
też i wspominano to w opracowaniu Stowarzyszenia „Bona Fides”, które oceniało nasz budżet obywatelski, 
że najważniejsze są procesy, które zachodzą. I użył Pan argumentu, że na przykład w tej chwili na osiedlu 
Beskidzkim jest 5 fajnych projektów. Niezależnie ile ich będzie w danym osiedlu – bo z tym Państwo nie 
dyskutujecie – będzie realizowany tylko jeden projekt ten, który uzyska największą ilość głosów.  

I bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Niekoniecznie jeden, chyba że będą 2, które się zmieszczą w kwocie właśnie 75 tys. zaproponowanych  
w tej chwili...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak (...), czyli 2 starczą na jeden projekt. Znaczy 75 tys. może starczyć na 2 projekty.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Tak, więc to nie jest, że tylko jeden. Ale tutaj idąc tym tropem, którym zaczęliśmy iść, właśnie związanym 
z tym zrobieniem kroku do przodu, pół kroku do przodu. Krokiem – zapewne byłoby podniesienie do tych 
zakładanych 6 mln zł i faktycznie realizacja (...) budżetu w tym zakresie, który proponowaliśmy od samego 
początku. Jednak tutaj padło stwierdzenie, które jest dla mnie istotne i nawet mówiliśmy na ten temat  
na posiedzeniu Komisji, czy nie zatrzymać się nawet nie w połowie drogi, tylko podnieść kwotę do 100 tys. 
zł na osiedle. Już zostawmy tę kwotę (...) dla projektów ogólnomiejskich na tym poziomie, na którym jest, 
ale podnieśmy tę kwotę do wykorzystania na osiedla – dlaczego? Dlatego że pojawiają się coraz 
odważniejsze i ważniejsze projekty na terenie osiedli, na które 75 tys. nie wystarcza. Tak jak mówiliśmy, 
pierwsze te budżety obywatelskie były to budżety, które sprawdzaliśmy jak to się sprawdzi. (...) Dając 
większą kwotę mogą (...) mieszkańcy danego osiedla (...), danej części Bielska-Białej, realizować 
poważniejsze projekty. Jeżeli będą na przykład 2 mniejsze, to wtedy mogą zrealizować tych projektów 
więcej. Naprawdę takie propozycje już wcześniej padały, ale one nie były realizowane w poprzednim 
budżecie obywatelskim, ponieważ nie byli w stanie opisać danego projektu w kwocie 75 tys. zł.  

Dlatego ja bym wnioskował, nawet w tej chwili, do nas, do Radnych – bo podniesienie Panie Prezydencie 
budżetu obywatelskiego o 75 tys. nie zniszczy budżetu miasta, a da dużą możliwość, faktycznie (...) 
pokazania, że chcemy ten budżet obywatelski rozwijać. I dlatego bym proponował i zwrócił się  
z wnioskiem i z prośbą do Państwa Radnych o zmianę w projekcie Pana Przewodniczącego, w tej uchwale 
tej kwoty przeznaczonej na jedno osiedle z 75 tys. do 100 tys. zł. I chciałbym żeby moją wypowiedź 
potraktowano jako wniosek formalny, który poddaję teraz pod dyskusję, a Pan Przewodniczący pewnie pod 
głosowanie...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Wniosków formalnych się nie dyskutuje, więc trzeba go przegłosować, a przypomnę tylko, że ten sam 
wniosek padł na Komisji...  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Aha, czyli to jest inny wniosek. Tak czy inaczej głosujemy.  

Rozumiem, że wniosek polega na tym, aby kwotę przeznaczoną na jedno osiedle zmienić z 75 tys.  
na 100 tys., czyli podnieść budżet obywatelski o 750 tys.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Wniosek Pana Przewodniczącego Drabka nie przeszedł. 

I pozwolę sobie jeszcze na wypowiedź. Jeżeli są projekty, których wartość przekracza 75 tys., to mamy  
na to furtkę, ponieważ są projekty ogólnomiejskie do pół miliona, więc można je tam zgłaszać, jeżeli  
75 tys. właśnie nie wystarczy. To tyle.  

Bardzo proszę ad vocem – Pan Radny Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Ja ad vocem, tylko do wcześniejszego wyjaśnienia.  

Na posiedzeniu Komisji padł inny wniosek, który podnosił budżet nie o 750 tys., tylko o ponad 2 mln zł, 
czyli 125 tys. na osiedle i podniesienie też kwoty na projekty ogólnomiejskie. Ale są niektóre projekty, tak 
stricte (...) osiedlowe, które nie mają szans w wygraniu...  w realizacji tzw. tego pakietu ogólnomiejskiego 
(...), a opiewają na kwoty większe niż 75 tys. zł.  

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tu już częściowo mój przedmówca wypowiedział się na ten temat, ale od początku działałam w tym  
i byłam zaangażowana w propagowanie tego budżetu obywatelskiego na osiedlu i widzę, że te 25 tys. 
które by było zwiększone na osiedlu dużo daje, bo ta kwota, która jest przeznaczona, bardzo ogranicza  
w niektórych rzeczach, bo albo można 2 mniejsze, a tak to trzeba się bardzo uszczuplić, a jest naprawdę 
tyle rzeczy do zrobienia. I ta kwota (...) o tyle daje satysfakcję dla ludzi, którzy zgłaszają te projekty, jeśli 
one nie wychodzą to zniechęcają ludzi do dalszego działania. No trudno, przegłosowane było. Widzę,  
że tu jest tendencyjne jakieś takie utrącanie (...) naszych propozycji, bo nie było już, żeby zmiana (...) 
całej tej uchwały, ale zwiększenie o te 25 tys. – dużo by dla osiedli dawało.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Szanowni Państwo, ja sobie zdaję sprawę – mnie też czasami, że tak powiem, kusi żeby podnieść tę kwotę 
i wiem, że te pieniądze nie byłyby zmarnowane. Natomiast to, co może nas różni – tych, którzy mają inne 
zdanie (...) à propos tej uchwały – jednak strażnikiem kasy miasta jest Pan Prezydent i to nie jest tak,  
że my sobie sami decydujemy, bo ktoś za to odpowiada i trzeba to robić w porozumieniu z Panem 
Prezydentem, który ma konkretne argumenty. Ja tylko dodam, że ten budżet obywatelski w trzeciej edycji 
nie będzie taki sam jak w poprzedniej, ale prawie dwa razy większy niż ten pierwszy. Tam było 2 mln, 
teraz jest prawie 4, więc nie mówmy, że nie idziemy do przodu.  
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I do Pani Radnej Grażyny. Ja bardzo proszę, jakieś „utrącanie propozycji” – no nie. Jesteśmy wybrani 
wszyscy tak samo przez mieszkańców i oni spowodowali, że układ w Radzie jest taki a nie inny. Jeżeli Pani 
ma do nich pretensje no to trudno. Natomiast nie ma tu żadnego utrącania, jest normalna spokojna, 
rzeczowa dyskusja – której nie chciałbym zaburzać takimi wypowiedziami – a potem wszyscy wypowiadają 
się w głosowaniu, bo po to jest Rada Miejska.  

Dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”  

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
„Dziękuję bardzo.  

Ja z ogromnym żalem przyjmuję wynik głosowania, szczególnie koalicji rządzącej, ponieważ w mojej 
dzielnicy istnieje kilka ciekawych pomysłów, które dla miasta, jako takiego, zbyt wielkiego znaczenia (...) 
nie miałyby. A limit, który jest w tej chwili, został znowu uchwalony, zniechęca niektórych do zgłaszania 
wniosków, bo wiedzą, że to zadanie, które chcieliby zgłosić (...), wartość tego zadania przekracza kwotę 
75 tys., a jednak zadanie mieściłoby się w 100 tys.  

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Radny.  

Za chwilę może być sytuacja – nawet gdybyśmy się na to zgodzili – że pojawi się projekt, który jest wart  
101 tys. Zawsze (...) musi być jakaś granica, tak?  

Ale proszę, na razie bez zgłaszania się nie... Zawsze jest jakaś granica i w tym projekcie tej uchwały  
ona jest na poziomie 75 tys., a Rada się w tym zakresie wypowie. Ja dodam tylko, że obydwie Komisje, 
które opiniowały projekt tej uchwały – Komisje Rady Miejskiej złożone z Radnych wszystkich ugrupowań 
wydały opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy...  

Przepraszam – ad vocem Pan Radny Roman Matyja.”     

 
Radny Roman Matyja (ad vocem)    
„To ja w uzupełnieniu.  

Oczywiście to, co powiedział Przewodniczący jest prawdą, natomiast były takie same głosy odrębne  
i wszyscy moi Koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości taki głos wyrazili w tych Komisjach – po prostu 
głosowali przeciw. Powód jest oczywisty. Jeżeli Państwo nawet nie ustąpicie na 25 tys. – tak jak powiedział 
Przewodniczący...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To nie są nasze pieniądze i nie my ustępujemy.  

Przepraszam (...).”   

 
Radny Roman Matyja (ad vocem)    
„Panie Przewodniczący, wszyscy wiemy, że to są pieniądze z budżetu miasta – właśnie dlatego szkoda,  
że nie ma Prezydenta, bo ja się specjalnie odniosłem, bo ustawa o finansach publicznych jasno stwierdza, 
że autorem projektu jest zawsze prezydent – dzisiaj go nie ma. Ale ja myślę, że dzisiaj może się nam uda 
przekonać Szanownych Państwa, żeby nie było ortodoksyjnego podejścia, a może i dyscypliny, a może  
i jakieś takie nowe otwarcie, bo ono naprawdę służy. A jeżeli dzisiaj Państwo nie jesteście przygotowani, 
bo nie ma Prezydenta to za miesiąc jest sesja...”  
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Radny Roman Matyja (ad vocem)    
„Może my wystąpimy do dyskusji, bo może faktycznie te 750 damy radę.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny, przecież padł wniosek formalny (...), który został odrzucony.  

Ogłaszam wszem i wobec, że w żadnym z Klubów nie ma w tej sprawie dyscypliny, chyba że u Państwa. 
Natomiast rzeczywiście (…) – być może dobrze, że Pan Radny zwrócił uwagę – rzeczywiście tak było,  
że członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko uchwale o budżecie obywatelskim,  
na wszystkich Komisjach, w tym kształcie.  

Przystępujemy do głosowania.  

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

Uchwała została przyjęta przy 2 głosach sprzeciwu i wstrzymujących się siedmiu.  

Dziękuję za ten wynik, tym wstrzymującym się. Myślę, że udało się do nich jakoś dotrzeć.” 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim  
w 2013 roku", opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tj. punkt 15: Podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia informacji - "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", opracowanej 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Serdecznie witam na naszej dzisiejszej sesji Panią Agatę Bucko-Serafin – Kierownika Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej i bardzo proszę o przedstawienie.  
A ja poproszę na chwileczkę Pana Przewodniczącego Batyckiego o poprowadzenie obrad.”9 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Ponieważ mam prezentację, usiądę tutaj przy komputerze. Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, chciałam przestawić stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta 
Bielsko-Biała w 2013 roku. 

Na tym pierwszym slajdzie jest okładka naszej publikacji, którą wydajemy co roku. 

(…) W ramach państwowego monitoringu środowiska, na terenie województwa śląskiego badane  
są następujące komponenty: powietrze, wody powierzchniowe, wody podziemne, hałas i pola 
elektromagnetyczne. Z punktu widzenia miasta najważniejsze są dwa pierwsze punkty, czyli powietrze  
i wody powierzchniowe.  

Monitoring jakości powietrza. Tutaj mamy zdjęcie naszego miasta. Tak wygląda stacja automatycznego 
pomiaru jakości powietrza na ulicy Sterniczej. Mamy jeszcze drugą stację na trenie miasta, na ul. Kossak-
Szczuckiej. I tutaj jest taka krótka informacja na tego tego, jaka jest ocena, ponieważ ocena dotyczy 
całego województwa śląskiego i opiera się na trzech klasach: 
� klasa A – w skrócie mówiąc, (…) chcemy żeby zostało tak jak jest,  
� klasa B – która już w zasadzie nie występuje  
� i klasa C – która wymaga od nas poprawy jakości. 

W mieście Bielsko-Biała mamy dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(α)pirenu  
klasę C. I tutaj na tym zdjęciu jest wynik naszych wieloletnich badań. Porównane są wartości średnie 
stężenia pyłu zawieszonego PM10 od roku 2006. Jak widać, w roku 2013 stężenie było minimalnie niższe 
od lat poprzednich. Mamy już wstępne informacje dotyczące roku 2014, ponieważ taka ocena trwa  
do końca czerwca, podsumowanie takiej oceny za dany rok. Więc dopiero, tak jak mówię, są to wstępne 
wyniki i jak widać średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10, który w tej chwili właściwie jest takim 
największym problemem na terenie nie tylko Bielska, ale również całego kraju, a również Europy  
– minimalnie, minimalnie zaczyna nam maleć. 

(…) To jest tutaj porównanie tego stężenia średniego w innych miejscach, w innych miejscowościach 
naszego województwa. Jak widać, Bielsko-Biała raczej jest tutaj wśród tych miast, gdzie średnie stężenie 
pyłu PM10 jest na niższych poziomach; najwyższe są tutaj w Pszczynie, o dziwo w Żywcu – 58.  

To jest drugi parametr, który nam obrazuje emisję pyłu zawieszonego, częstość występowania tych 
przekroczeń. I tutaj niestety ta liczba dni – ponieważ określa się to w ilości dni, w których występują 
przekroczenia – ta liczba dni nam wzrosła w roku 2014 (tj. 95 dni) i jak widać zresztą, w roku 2014 też 
była wyższa niż w roku 2012. Ta ilość dni z przekroczeniami w dużej mierze zależy również od pogody,  
od zjawisk atmosferycznych jakie występują na terenie badanym. 

Tutaj jest drugi parametr pyłowy – tj. stężenia tego pyłu PM2,5 czyli to jest stężenie pyłu mniejszego niż 
2,5µm. To jest bardzo już drobny pył i bardzo szkodliwy. Badany go dopiero od kilku lat. Tutaj mamy  
od roku 2011 – kiedy tak naprawdę zaczęliśmy na terenie Bielska badać – i widać dokładnie na tym 
zdjęciu, że bardzo wysokie stężenia występują zimą. W lecie te stężenia się znacznie obniżają poniżej 

                                                           
9 Godz. 15.20. 
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wartości dopuszczalnej. Niestety średnioroczne wartości są powyżej wartości dopuszczalnej, którą tam 
obrazuje ta czerwona kreska. 

Kolejne zanieczyszczenie, które jest związane z pyłem, to jest benzo(α)piren, który niestety jest również 
bardzo przekroczony, ponieważ poziom docelowy – czyli tak określamy – to jest wartość dopuszczalna, 
mówiąc takim popularnym językiem, wynosi 1 ng/m3, to jest bardzo niska wartość, ale jednak została ona 
określona w przepisach i to średnie stężenie, średnioroczne stężenie na stanowiskach pomiarowych  
w różnych miejscach naszego województwa pokazuje nam stężenia od 3 (czyli trzykrotne przekroczenie 
wartości dopuszczalnej), aż do 11 (czyli 11 razy przekroczona wartość dopuszczalna). Jest to bardzo duży 
problem w województwie śląskim i również nie tylko w województwie śląskim. 

I tutaj takie podsumowanie jakby oceny stanu powietrza. Mamy określone już w tej chwili, w zasadzie 
zdiagnozowane najważniejsze powody, dla których te przekroczenia występują czy najważniejsze 
problemy. Jest to emisja niezorganizowana, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw w małych jakichś 
źródłach, głównie w domach, małych zakładach przemysłowych oraz w części – a zwłaszcza w lecie – 
emisja pochodząca z komunikacji. W chwili obecnej właściwie uważa się, że emisja przemysłowa nie 
stanowi problemu, jeżeli chodzi o te przekroczenia, że jedyną drogą jaką możemy pójść, aby obniżyć  
te wartości, a musimy to zrobić, jest (…) wpływanie właśnie na obniżenie emisji pochodzącej z niskiej 
emisji. 

Kolejnym naszym tutaj polem pracy jest monitoring pól elektromagnetycznych. To tak króciutko – takim 
urządzeniem my badamy te pola elektromagnetyczne. W Bielsku są trzy punkty, które my badamy. Co trzy 
lata jest nowa seria, ponieważ takie mamy przepisy w Polsce, i w roku 2013 badaliśmy jeden punkt  
na osiedlu Langiewicza. (…) Zmierzona wartość wynosiła (…) około 1V/m. Wartość dopuszczalna wynosi 
7V/m, czyli jesteśmy dość daleko od wartości dopuszczalnej. Tylko tutaj od razu chciałam powiedzieć,  
to nie dotyczy jakiegoś konkretnego źródła, tylko dotyczy po prostu tego, co mamy w miejscu, na które 
nie oddziaływuje konkretnie jakieś źródło tego promieniowania. 

I druga taka ważna i obszerna taka sprawa, to jest jakość wód powierzchniowych. Wody badane  
są w cyklach 6-letnich i częściowo w cyklach 3-letnich. Dlatego też oceny prowadzone są w tej chwili  
na podstawie badań z lat 2010-2013. Tutaj mamy na tym schemacie pokazane, w jaki sposób oceniane  
są takie jednostki, czyli jednolite części wód powierzchniowych. To jest jednostka na jaką dzielą się rzeki  
i jeziora w całej Polsce. Mamy (…) takich jednolitych części wód podziemnych ponad 200 na terenie 
województwa śląskiego, badamy 112 punktów. I tutaj te kolory, które są takie zimne – czyli niebieski, 
zielony i żółty – to są te jednolite części, które są oceniane od najlepszego (tj. niebieski) do takiego 
umiarkowanego (tj. żółty), natomiast ten pomarańczowy i czerwony kolor to są jednolite części wód, które 
są oceniane źle, jako stan słaby i zły. I może jeszcze tutaj dodam, że system oceny tych wód jest 
wielostopniowy, ale ma jedną charakterystyczną cechę, że w zasadzie jedno zanieczyszczenie, które 
wykazuje złą wartość, które przekracza wartości dopuszczalne, powoduje, że ocena jest cała negatywna. 
Czyli my cały czas w tej chwili dążymy do tego, żeby wyeliminować te zanieczyszczenia, które jeszcze nam 
wpływają na ocenę – są to już zanieczyszczenia takie, które nie pochodzą ze ścieków komunalnych,  
bo to już generalnie w Polsce zostało opanowane w dużym stopniu; o tak może bym powiedziała. 

Tutaj (…) jest wykaz punktów pomiarowych, które są zlokalizowane w granicach miasta. Mamy (…) 
zbiornik Wapienica, mamy Straconka – poniżej źródełka, mamy Pisarzówkę – ujęcie wody, mamy Krzywe – 
ujście do Białej. Poza granicami miasta punkty są zlokalizowane (…); również na podstawie tych punktów 
można oceniać jakość wody w mieście. To jest Biała – ujście do Małej Wisły i Młynówka Komorowicka  
w mieście Czechowice-Dziedzice. I mamy również punkty, które nie były akurat monitorowane w roku 
2013, ale były w latach wcześniejszych: Rudawka, Kromparek i Wapienica. 

Tutaj jest mapa, na której pokazane są te jednolite części wód. I ja teraz Państwu na to naniosę granice 
miasta. I tutaj właśnie widać, że niestety jednak (…) największy obszar to są wody, które są złej jakości, 
ponieważ czerwony kolor oznacza złą jakość. Mamy dwa takie obszary, które mamy na zielono, czyli to jest 
jakość dobra. To będzie Pisarzówka i (…) Rudawka, a pozostałe mają od tego umiarkowanego, poprzez 
słaby, do (…) złej jakości wód. Przy czym tutaj widać różne grupy zanieczyszczeń, grupy oznaczeń,  
w których my badamy tę wodę i to, co jest na zielono i na niebiesko to oznacza, że tam wychodzi dobrze. 
Natomiast tutaj dokładnie widać, że np. jest w jednej grupie na czerwono i cała ocena, mimo tego że cała 
reszta tych zanieczyszczeń jest na zielono, czyli jest dobra, (…) ostateczna ocena jest zła. Jest to bardzo 
wymagający sposób oceny, ale ten sposób wynika po prostu z przepisów, które przyjęliśmy wchodząc  
do Unii. 

I chciałam jeszcze tylko tutaj dodać na końcu, że nasze badania prowadzone są (…) przy wykorzystaniu  
i przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, ponieważ bez tych środków nie bylibyśmy w stanie tych badań prowadzić.  

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

„Bardzo dziękuję Pani Agacie Bucko-Serafin. 

Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania w sprawie? 

Dziękuję, nie widzę – co mnie dziwi.” 

 
Głosy z sali sesyjnej 
Poza mikrofonem.: 

„Jest, jest.” 

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

„A proszę bardzo – Pan Bronisław Szafarczyk. 

Proszę Panie Radny.” 

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

„Dziękuję. 

Króciutko. Jeśli dobrze pamiętam, to w tym opracowaniu jest również informacja odnośnie natężenia 
hałasu i przekroczenia dopuszczalnych wartości. Czy tak?” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Nie badaliśmy w roku 2013 hałasu na terenie Bielska-Białej. (…) Nie robimy tego co roku w każdym 
mieście.” 

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

„Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie…” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Mogę prosić o głos?” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:   

„Pan Prezydent – proszę bardzo. Nie zauważyłem.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Chciałem zapytać o taką rzecz: Pokazywała Pani dwa punkty pomiarowe (…) na osiedlu Beskidzkim 
bodajże i na Kossak-Szczuckiej. Czy to tylko z tych dwóch punktów są pomiary dotyczące zwłaszcza emisji 
niskiej?” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„To znaczy (…) nie można w pomiarach rozróżnić tego, że np. 10% pochodzi z emisji niskiej,  
15 z komunikacji. Pomiar dotyczy jakości środowiska w danym punkcie pomiarowym, czyli mamy jakieś 
tam stężenie. I te pomiary oczywiście również zawierają w sobie emisję niską. One zwierają wszystkie 
rodzaje zanieczyszczeń, jakie na terenie danego badanego obszaru… – bo zakłada się, że taki punkt 
pomiarowy jest reprezentatywny dla jakiegoś obszaru. Nie ma innej możliwości, bo my…” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„I to są tyko te dwa punkty?” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„To są aż dwa punkty, ponieważ (…) w województwie śląskim, nie wiem czy jest jeszcze jakieś miasto, 
które ma dwa punkty pomiarowe.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Znaczy, ja pytam tylko dlatego, że w moim przekonaniu to nie są reprezentatywne dla miasta, bo to są  
w zasadzie na obrzeżach miasta. Natomiast to, co się dzieje po prostu w centrum, to jest zupełnie  
co innego.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„My nie możemy ustawiać punków pomiarowych do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w taki sposób, 
żeby akurat ustawiać to w najbardziej niekorzystnym miejscu, ponieważ to musi być reprezentatywne dla 
dużej ilości mieszkańców. To jest ustawione na osiedlach, gdzie jest duża ilość mieszkańców, a dodatkowo 
te punkty są takie, żeby w innych miejscach, które są oddalone od nich, występowały podobne stężenia. 
To jest pewna metodyka wyznaczania tych punktów. Ja tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły.  
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Te punkty są ustalane (…), również konsultowane z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i nasze 
punkty są zatwierdzone przez ten Inspektorat i one są prawidłowo zlokalizowane. I (…) taki mamy dowód 
tego, że te punkty są prawidłowo zlokalizowane, ponieważ robiliśmy przez okres 6 tygodni bodajże, 
pomiary na terenie Szpitala Wojewódzkiego takim ambulansem mobilnym – który również posiadamy 
 i który używamy w różnych miejscach – i wyniki z tego ambulansu mobilnego na terenie szpitala, gdzie 
jest to daleka odległość chociażby od Kossak-Szczuckiej, wychodziły praktycznie takie same. Bo oczywiście 
różnice kilkuprocentowe zawsze będą występować, bo to są pomiary i tutaj nie będziemy mieć dokładnej 
zgodności. Natomiast to nie było tak, że pomiary mieliśmy – np. na Kossak-Szczuckiej mieliśmy pomiar 
przekroczony, a w szpitalu był pomiar dobry i na odwrót.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„To są bardzo podobne punkty, jeśli chodzi o odległości od centrum miasta i zawsze będą takie same.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„I dlatego właśnie w takich miejscach się robi. Nie robi się pomiarów w centrum miasta, bo w centrum 
miasta robi się tylko punkty, jeżeli się chce badać wpływ komunikacji. Akurat w Bielsku nie mamy stacji 
komunikacyjnej.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Znaczy to nie jest tylko komunikacji, bo przede wszystkim centrum miasta jest ogrzewane jeszcze piecami 
węglowymi, a nawet i śmieciami – to jest problem. A ja dlatego w ogóle chciałem zabrać głos, bo tak 
naprawdę wiem, że połowa zanieczyszczeń, które w ogóle są na terenie Bielska, to jest  
tzw. „zanieczyszczenie tła”. W związku z tym tu jest też problem dosyć potężny, że jeżelibyśmy nawet  
w Bielsku niewiadomo jakie robili działania związane z eliminacją pyłów PM10, PM2,5 czy 
benzo(α)pirenami, to i tak, i tak część, znacząca część tego, będzie pochodziła spoza terenów Bielska.  
I mówię o tym dlatego, bo jeżeli nie będziemy mieli spójnej polityki regionalnej dotyczącej ochrony 
środowiska, ochrony powietrza, to tak naprawdę po prostu wysiłki poszczególnych miejscowości będą 
dosyć iluzoryczne, nie mówiąc o tym, że i tak część tych zanieczyszczeń naszych to jest… pochodzą  
z terenów Czech.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„To znaczy tak. Po pierwsze na ten temat, jaki procent zanieczyszczeniach w ogólnej puli zanieczyszczeń 
powietrza ma tło, to na ten temat jest tyle opinii ile osób, które wygłaszają te opnie. Więc też tego nikt 
dokładnie nie sprawdził, ponieważ te zanieczyszczenia – ich po prostu nie można odróżnić, czy to jest 
czeskie czy nasze; można szacować. Ale oczywiście, myślę że tak, że na pewno wpływ na to mają  
na pewno – i jakie mamy stężenia – mają na to nasi sąsiedzi. Ja myślę tutaj ogólnie o pojęciu sąsiadów, 
nie tylko sąsiedzi z Czech. Tak nawiasem mówiąc, nasi sąsiedzi z Czech uważają, że to my ich zatruwamy 
(…) i piszą nieustannie, w tym kierunku jakby kierują swoje wystąpienia. Tak że to też tak wygląda,  
ale każde miasto, a zwłaszcza duże miasta muszą coś robić żeby poprawić tę sytuację, bo każde miasto  
na to tło się składa prawda (…); jak Bielsko, Czechowice, Żywiec, Ustroń, w którym jest bardzo dobrze czy 
Cieszyn będą obniżać powoli, to wszędzie będą się te zanieczyszczenia obniżać. My nie możemy oczekiwać, 
że poprawa nastąpi w jakimś trybie natychmiastowym. Tu są wieloletnie zaniedbania, które przez wiele lat 
trzeba będzie naprawiać, a zwłaszcza że doszliśmy właśnie do tego momentu, że trzeba właśnie w tej 
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chwili działać w stosunku do obywateli i do ludzi. Jest to rozproszona grupa i trudno sterowalna  
– nazwijmy to tak, prawda. Trzeba po prostu zachęcić do tego ludzi, żeby zmieniali sposób podejścia  
do ogrzewania własnych mieszkań, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, prawda.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Zbigniew Michniowski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Tu jest przede wszystkim problem tzw. ubóstwa energetycznego, z którym dosyć trudno walczyć. 
Natomiast jeśli chodzi o miasto Bielsko-Biała, to muszę powiedzieć, że nam się ze społecznością lokalną 
współpracuje bardzo dobrze. I tyle po prostu efektów, które byliśmy w stanie odnotować  
i to zdiagnozować, to chyba żadne miasto czegoś takiego nie ma. Natomiast problem jest jeden, że 
ja się obawiam – bo ja znam te wyniki po prostu w skali całego województwa – i jednej rzeczy nie 
rozumiem, bo już od trzech lat (…) działa taka (…) Regionalna Rada ds. Energii, gdzie przygotowaliśmy 
całą koncepcję w takiej strategii energetycznej dla Śląska, która musi być rozwinięta i tak naprawdę 
władze wojewódzkie, czyli marszałek, nie zrobili dotychczas nic żeby to uruchomić. A jeżeli (…) nie będzie 
po prostu tej koncepcji nowego podejścia do polityki energetycznej, to będziemy po prostu mieli powietrze 
coraz gorsze zamiast coraz lepszego.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„No tak. Trudno się z tym nie zgodzić. Tylko ja chciałam przypomnieć, że my to jesteśmy tym lekarzem, 
który bada, natomiast politykę prozdrowotną i prośrodowiskową prowadzi państwo i marszałek na terenie 
województwa (…); oczywiście tak, marszałek. Marszałek zresztą uchwala program ochrony powietrza, 
który jest uchwalony na naszym terenie, natomiast na razie trudno powiedzieć, bo jeszcze jest za krótki 
okres oceny, ale czy przyniesie skutki i czy będzie wystarczający – no to na razie trudno oceniać jeszcze. 

Ja tylko przypominam, że my (…) kontrolujemy gminy pod kątem realizacji programu ochrony powietrza, 
kontrolowaliśmy również gminę Bielsko-Biała. Kontrolujemy gminy małe, duże, większe, wszystkie które 
biorą w tym udział i jest różne podejście. I oczywiście są realizowane programy ograniczenia niskiej emisji, 
czyli tzw. PONE, co jest w Bielsku realizowane cały czas, a są takie gminy, które realizowały w latach 
poprzednich, a na przykład w tej chwili nie realizują, bo twierdzą, że nie mają kandydatów, że obywatele 
nie chcą się zapisywać do tych programów i w związku z tym nie robią tak naprawdę nic; bo to właściwie 
tylko program ograniczenia niskiej emisji może nam pomóc, bo reszta to jest kosmetyka. Reszta  
to są rzeczy, które są niezbędne, ale to nie są rzeczy, które przyniosą jakieś duże, diametralne różnice. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę.”   

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja mam dwa tematy. Jeden do Pani Kierownik – taką prośbę i ewentualnie zaraz wniosek, bo dostałem 
taki sygnał niepokojący. Ponieważ oprócz zanieczyszczenia powietrza (…) poważną uciążliwością jest 
hałas, chciałbym się zwrócić z pytaniem, czy jest taka możliwość żeby przeprowadzić badania w rejonie 
ulicy Towarowej, Irysów, Niezapominajek, tzw. „Bielsko-Biała Obszary”, ponieważ tam powstaje hałas 
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przemysłowy z wentylatorów z zakładu dawnego BISPOLU i tam obok są hale takie plus jeszcze 
dodatkowo jest w tamtej okolicy obwodnica, z której też dobiega hałas. Według informacji, które 
uzyskałem, w rejonie ul. Irysów (…) często pomiary, które tam sobie mieszkańcy robią, osiągają 68-72 dB 
i utrzymuje się taki poziom stałego hałasu w soboty również i w niedziele. Czy jest szansa żeby zwrócić  
na to uwagę i ewentualnie w stosunku co do tych zakładów jakieś wskazania dać, żeby ograniczyły ten 
hałas? Naprawdę ten szum z wentylatorów jest potężny, a specyficzne tam jest ukształtowanie terenu, 
ponieważ zakłady są w dolince, faktycznie kilkaset metrów dalej są budynki, tylko one są ponad tymi 
dachami, tak faktycznie ponad dachami, i ten hałas jest duży – tak jak mówię, od strony (…) tej części 
przemysłowej, czyli od zakładów, a równocześnie od strony (…) obwodnicy (…) czy też tego wiaduktu  
na Wyzwolenia. Stąd też mój wniosek, żeby tam spróbować zareagować w tej sprawie.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Ja może wyjaśnię…” 

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

„Proszę bardzo.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„… jak to wygląda. 

Jeżeli chodzi o obwodnicę, to w stosunku do takich obiektów liniowych jak obwodnica, my generalnie nie 
prowadzimy pomiarów, ponieważ do tego jest zobowiązany administrator drogi – w tym wypadku 
Generalna Dyrekcja. Ona robiła takie pomiary. Tylko chciałam przypomnieć, że w zeszłym roku albo  
w roku 2013 – bo musiałabym to teraz sprawdzić – nastąpiła zmiana wartości dopuszczalnych i w tej chwili 
generalnie 68 dB przy drodze.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
W części wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:   

„…przy drodze, to jest… 

Dodatkowy hałas jest z drogi, czyli z wiaduktu na Wyzwolenia, ale główny hałas dochodzi właśnie  
z wentylatorów, z hal zakładowych.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„W każdym razie, jeżeli rzeczywiście tam mieszkańcy mają problem z hałasem przemysłowym, to jak 
najbardziej. I tutaj albo ja tę informację odbiorę, ale najlepiej byłoby żeby osoby, które dokładnie znają 
temat, żeby do nas napisały pismo. Jeżeli nie chcą żeby się ujawniać, to mogą to napisać, również 
napisać, że chcą żeby pozostały ich dane osobowe do naszej wiadomości, bo wtedy my wiemy po prostu,  
z kim ewentualnie się skontaktować żeby uściślić te tematy. I my robimy takie kontrole i to mamy bardzo 
dużo. W przypadku, kiedy są stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych, to wtedy jest wydawana 
decyzja i jeżeli jest już decyzja wydana dla hałasu, to wtedy dalej, jeżeli się utrzymuje ten hałas, to wtedy 
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nakładane są kary pieniężne. I to jest standardowe nasze postępowanie. I po prostu to się dzieje w bardzo 
wielu miejscach, ponieważ jest bardzo dużo skarg na hałas. Jest to w tej chwili jedna z takich bardziej 
najczęstszych interwencji.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Kierownik Agacie Bucko-Serafin. 

Pan Pełnomocnik Henryk Juszczyk. 

Proszę bardzo.” 

  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja jeszcze pociągnę ten temat powietrza – idąc za myślą tutaj Kolegi Michniowskiego – jak Pani  
ma wpływ na to.  

Powiedziała Pani: „aż dwa punkty pomiaru” – czyli ja rozumiem, że inne miasta mają tylko jeden.  
Ale jak są skonfigurowane? Miasto Bielsko-Biała to i schronisko na Dębowcu, i na Koziej Górze – ponad 
600 m n.p.m. – i również te osiedla: Złote Łany, Karpackie są na pewnej wysokości, zupełnie innej niż 
najniższa część miasta, jakim są Komorowice czy okolice dworca. I jeśli Pani ma na to wpływ, bardzo bym 
prosił żeby takie dwa punkty pomiaru były: jeden np. na Kossak-Szczuckiej na pewnej wysokości, a drugi 
jednak w tej dolnej części miasta – tam na pewno jest dużo większe stężenie tych zanieczyszczeń. A jeśli 
już ambulansem robiliście Państwo już też badania, to myślałem, że nie przy Szpitalu Wojewódzkim, który 
jest jeszcze wyżej położony, tylko to przy takim szpitalu onkologicznym w Białej.” 

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

„Powody są Panu znane dobrze, tak że proszę uprzejmie.” 

  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie, ale akurat Szpital Wojewódzki jest wysoko położony i tam jest dużo czystsze powietrze niż 
powiedzmy ta dolna część miasta. Taka moja sugestia, ja myślę, jeśli utrzyma Pani nadal te dwa punkty 
pomiarów.  

Dziękuję.” 

  
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„To ja może odpowiem.” 

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

„Bardzo proszę.” 
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Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Po pierwsze, to nie ma najmniejszych szans w tej chwili, żeby jakikolwiek dodatkowy punkt uruchomić  
w Bielsku, ponieważ nawet mamy zarzuty z Najwyższej Izby Kontroli, że mamy ich za dużo – są bardzo 
kosztowne. I w tej chwili takie jest stanowisko władz, że mamy tych punktów wystarczająco, jeśli nie  
za dużo. 

Po drugie, te punkty, które są, które sami Państwo mówicie, że to są punkty, gdzie powietrze jest lepsze  
– tak rozumiem z tej dyskusji, prawda – ale są przekroczenia, wobec tego jak dojdziemy do takiego 
poziomu, że nie będzie tych przekroczeń, no to wtedy zaczniemy szukać miejsc, może jeszcze takich 
bardziej lokalnych, że tych przekroczeń nie będzie. Ale na razie to naprawdę nie ma większego znaczenia, 
czy mamy przekroczenie 90 dni, czy mamy przekroczenie 75 dni, bo ma być 35 dni. Więc owszem, średnia 
wartość jest, tak powiedzmy, w okolicach wartości dopuszczalnej, ale ilość dni z przekroczeniami jest 
trzykrotnie przekroczona. To jeżeli my tego nie obniżymy, to tak naprawdę, co nam dam, że my zmienimy? 
Że potem będą pisać o nas w gazetach, że jest bielsko Bardzo zanieczyszczone – kiedy nie jest. Nie jest….” 

  
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

  
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Ale to nie jest sztuczne obniżenie.” 

  
Wypowiedź z sali sesyjnej. 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

  
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Nie, nie – to nie jest sztuczne obniżenie. To jest taka lokalizacja, żeby jak największa populacja można 
było powiedzieć, że jest objęta tymi pomiarami.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – Pan Naczelnik Januchta.” 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Pan Tadeusz Januchta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, jeżeli można ja dosłownie dwa zdania. 

Chciałem odnieść się właśnie do tych zanieczyszczeń powietrza. W poprzednich latach była odmienna 
regulacja prawna i programy ochrony powietrza były wykonywane dla poszczególnych miast. W chwili 
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obecnej, ponieważ – chcę podkreślić – jest to problem regionalny, te programy są od iluś tam lat już 
opracowywane dla całego województwa. Tak że tutaj po prostu nasze starania są nieodzowne, niemniej 
jednak sami tego stanu nie poprawimy, jeżeli tylko się ograniczy to do naszych działań. 

Natomiast druga rzecz, która może też obrazować Państwu (…), na czym polega ten problem w Bielsku.  
W Bielsku mamy przez 87% dni w roku bardzo niekorzystne warunki baryczne, mamy po prostu prędkość 
wiatru poniżej 1,5 m/s, przez 87% dni w roku. I to jest czynnik też dość istotny, bo to przewietrzanie jest 
nienależyte i to też powoduje kumulację zanieczyszczeń. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo Pani Kierownik.” 

 
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej  
– Pani Agata Bucko-Serafin 
Powiedziała m.in., cyt.:  

„Ja tylko jeszcze może powiem, że niestety przepisy Unii nie mają (…) żadnych ulg, w zależności od tego, 
kto gdzie leży – znaczy, jakie miasto ma warunki naturalne. No i wszystkie miasta muszą się do tego 
dostosować. W podobnej sytuacji jest na naszym tutaj obszarze Żywiec, gdzie (…) położenie i warunki 
przewietrzania tego miasta są bardzo niekorzystne, a jednak muszą spełnić te warunki – tak że tak  
to wygląda.  

Jest tu taka na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – to jest instytucja, która się zajmuje 
jeszcze takim (…), że tak powiem nadregionalnymi analizami – jest w tej chwili taka publikacja w wersji 
elektronicznej „Stan środowiska na rok 2014”, przy czym ten rok 2014 to jest tylko data publikacji, 
ponieważ informacje pochodzą z lat poprzednich. I tam są mapki i na tych mapkach widać jak Polska się 
sytuuje dla różnych zanieczyszczeń wśród innych państw Europy. No więc, jeżeli chodzi o pył, to tutaj  
po prostu jest taka jedna wielka czerwona plama niestety.”   

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Opiniowała tę uchwałę, projekt uchwały, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
– i przyjęła informację pozytywnie 

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za (…) przyjęciem informacji? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Pilnując procedury wytkniętej przez Pana Przewodniczącego, przekazuję prowadzenie obrad Panu 
Przewodniczącemu.10 

Dziękuję.” 

 
 
 
 
                                                           
10 Godz. 15.53. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Dziękuję Panie Przewodniczący za pomoc.” 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 91, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia 
Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 

Bardzo proszę o przedstawienie tej uchwały. Opinia Komisji tutaj była z wprowadzeniem poprawki. Bardzo 
proszę o przedstawienie również tej sytuacji.  

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Anna Zgierska.” 

 
Naczelnik Wydziału Promocji – Pani Anna Zgierska 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Szanowni Państwo, 

na poprzedniej sesji została podjęta już uchwała w tej sprawie, natomiast niestety Wydział Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zalecił nam zmianę terminu wejścia w życie tejże uchwały.  
My wcześniej wpisaliśmy 14 dni od daty publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
powinno to wejść w życie z dniem podjęcia. I taka zmiana została wprowadzona. 

Natomiast prosimy jeszcze o wprowadzenie autopoprawki w § 3, aby uchylić wszystkie wcześniejsze 
uchwały w tej sprawie, czyli ten paragraf powinien mieć brzmienie: „Traci moc uchwała Nr LXII/1990/2006 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 września 2006 roku zmieniona uchwałą Nr VI/76/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 roku.”.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. 

(…) Opinia Komisji jest pozytywna, ponieważ uchwała została przedstawiona wraz z autopoprawką.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego 
Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk 90 – wersja II: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – Pan Naczelnik Mrzygłód.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy wprawdzie zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności  
za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, ale nie odnosi się ona do zasad finansowych tam zawartych, 
a jedynie polega na zmianie nazwy w jednej z działających placówek jako ośrodka wsparcia, tj. Domu 
Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera na Dom Dziennego Pobytu dla osób 
dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi.  

Przedmiotowa zmiana ma na celu poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać ze świadczeń, które  
są realizowane w tej placówce, a osoby, które będą mogły ubiegać się tam o pobyt, będą nie tylko  
ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, ale również osoby, które chorują na inne zaburzenia otępienne.  

Natomiast II wersja tej uchwały była związana jedynie ze zmianą publikatora w podstawie prawnej.  
Po tym czasie, kiedy projekt był złożony w Radzie Miejskiej, (…) nowy Dziennik Ustaw w ustawie o pomocy 
społecznej się pojawił.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz [Komisja] Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne. Mamy też informację, że w dniach od 20 marca 
do 31 marca br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały (...) zmieniającej i nie wpłynęły 
żadne pisemne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku 90 – II wersja? Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwałę podjęto jednogłośnie.” 



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

RM.0002.7.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr VII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 28 kwietnia 2015 roku 

 
 

Strona 70 z 84 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1266/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  
na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki 
celowe 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:   
„Przechodzimy do punktu numer 18, Druk Nr 92: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XL/1266/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 lutego 2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 
zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 
Bardzo proszę o przedstawienie Panią Dyrektor.” 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

do obowiązującej uchwały w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych 
na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, 
proponujemy zmianę w załączniku do tej uchwały, w którym zostały określone zasady zwrotu. Zmiana 
dotyczy zapisu punktu 3.3. Dotychczasowy zapis tego punktu rodzi konieczność uruchomienia procedury 
egzekucyjnej po każdej racie, niewpłaconej w terminie określonym w decyzji. Takie postępowanie 
generuje każdorazowo koszty zarówno po stronie organu, jak i osoby zobowiązanej do zwrotu. Aktualny 
koszt upomnienia wynosi 11,60 a raty, która strona ma wpłacać, są bardzo niskie, rzędu od 20 zł, 30, 50  
– więc zaistniała konieczność zmiany tego punktu, która da nam możliwość podjęcia postępowania 
egzekucyjnego, jednorazowo po zakończeniu spłat określonych w decyzji administracyjnej.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. 

Nad projektem uchwały Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – i opinia jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 92? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów 
Technicznych "ELTECH" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    
„Przechodzimy do punktu numer 19 porządku obrad, Druk Nr 88, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała akcji Zakładów Technicznych "ELTECH" S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej. 
Bardzo proszę – Pani Naczelnik Podsiadlik.” 
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Naczelnik Wydziału Strategii – Pani Aleksandra Podsiadlik  
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Szanowni Państwo, 

w latach 90. od Skarbu Państwa, w ramach rozliczeń zobowiązań Spółki ELTECH wobec gminy, 
otrzymaliśmy niecałe 17 tys. akcji firmy ELETECH, co stanowi 0,5% udziału w kapitale zakładowym  
tej Spółki.  

Spółka ta wywodzi się z przemysłu włókienniczego, nigdy nie realizowała zadań własnych gminy.  
W międzyczasie Skarb Państwa sprzedał wszystkie swoje akcje prywatnej firmie, która obecnie ma 95% 
udziału w kapitale zakładowym; można powiedzieć, że samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje w tej 
Spółce. Zatem nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby gmina Bielsko-Biała była dalej akcjonariuszem  
w tej Spółce. I w związku z tym, że otrzymaliśmy propozycję od głównego akcjonariusza nabycia od nas 
naszych akcji, przedstawiam Państwu tę uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję, wszystko jasne. 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że uchwała została podjęta.” 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/106/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta  
na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Przechodzimy do punktu numer 20 porządku obrad, Druk Nr 83, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały nr VI/106/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 50. 

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa – Pani Urszula Godyń 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

sprawa, jak Pan Przewodniczący tutaj powiedział, dotyczy uchylenia uchwały podjętej w 2011 roku  
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Brodzińskiego 50. Nieruchomość ta została nabyta na cele 
przebudowy ul. Klubowej, obecnie ul. Andersa na odcinku od ul. Pirackiej do Piastowskiej, jednak część tej 
nieruchomości nie została zajęta pod budowę tej drogi. Przeznaczyliśmy tę nieruchomość do przetargu, 
jednak nie było nabywców na tę nieruchomość, a w chwili obecnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako 
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opiekun tej nieruchomości zgłosił przedmiotową nieruchomość do projektu unijnego i zagospodarować 
zamierza budynek na cele (…) mieszkalnictwa socjalnego.  

Mając to na względzie, proszę o podjęcie uchwały. 

Dziękuję.”  

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. 

Branżowa Komisja wydała opinię pozytywną, przystępujemy zatem do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy Młyńskiej ___ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1268 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21 porządku obrad, Druk Nr 89, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, ozn. jako działka 317/18, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Młyńskiej __ na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1268. 

Bardzo proszę ponownie Panią Naczelnik.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa – Pani Urszula Godyń 
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości 
stanowiącej własność gminy na rzecz współużytkowników wieczystych i zarazem właścicieli trzynastu lokali 
mieszkalnych, które są wyodrębnione w budynku przy ul. Młyńskiej __, w celu spełniania wymogów działki 
budowlanej.  

Chcę powiedzieć, że jest to kolejna regulacja tego typu nieruchomości, ponieważ (…) budynek przy ulicy 
Młyńskiej __ położony na działce o powierzchni 336 m2, (…) jest położony na tej działce, która nie spełnia 
wymogów działki budowlanej. Wobec powyższego mamy możliwość uregulowania tego w ten sposób, żeby 
zbyć na rzecz (…) współużytkowników wieczystych działki znajdującej się obok.  

Proszę o (…) podjęcie tej uchwały. 

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

„Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. 

Komisja branżowa wydała werdykt pozytywny, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały zawartej w Druku 89? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2015 r. Pana P_____ B_____  
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 93: (…) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 12 stycznia 2015 r. Pana P____ B______ na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej. 

Proponowana kolejność wystąpień: tradycyjnie Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Balicka, Skarżący  
i ewentualne wystąpienia. 

Bardzo proszę Pani Przewodnicząca o zabranie głosu.” 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. rozpatrywała skargę z dnia 12 stycznia 

2015 roku Pana P_____ B_____ na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej, przekazaną Komisji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania według 
właściwości. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zarzutami Skarżącego, jak również z wyjaśnieniami pisemnymi  
i ustnymi Skarżącego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja ustaliła, że zarzuty, które zostały podniesione w skardze Pana P_____ B_____ dotyczą, zdaniem 
Skarżącego, pozbawienia go „wszelkich środków do życia” na skutek „bezpodstawnych i bezzasadnych 
decyzji” Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Ponadto Skarżący podnosił,  
iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarzuca mu brak współpracy z pracownikiem socjalnym, jak również 
brak woli w podpisaniu kontraktu socjalnego. 

Komisja w szczególności poddała analizie zarzuty Skarżącego pod kątem ewentualnego zaniedbania  
lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy oraz naruszenie interesów Skarżącego. 

Krótko chciałabym wskazać na stan faktyczny, jaki w tej sprawie Komisja ustaliła. Mianowicie Skarżący  
we wrześniu, dokładnie 24 września 2014 roku, złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Niemniej 
jednak, w momencie kiedy stawił się po odbiór decyzji, dnia 10 października, nie poddał się 
proponowanemu mu badaniu alkomatem, które to badanie zostało mu wskazane przez pracownika MOPS  
i jako konieczne z uwagi na wyczuwalny zapach alkoholu. Mimo prośby o kontakt w celu zawarcia  
tzw. kontraktu socjalnego, Skarżący nie stawił się i dlatego też MOPS decyzjami z dnia 24 października 
odmówił zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych, odmówił zasiłku celowego na zakup opału, 
jak również zmienił decyzję w sprawie zasiłku stałego dla Skarżącego. Od powyższych decyzji Skarżący 
wniósł odwołanie do SKO. SKO uchyliło zaskarżone decyzje, przekazało sprawę do ponownego 
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rozpatrzenia, na co powoływał się Skarżący, wskazując iż przedwcześnie doszło do odmowy udzielenia 
pomocy, bowiem fizycznie nie został przedstawiony Skarżącemu projekt kontraktu socjalnego. W związku  
z tym, projekt tego kontraktu został przedstawiony Skarżącemu w dniu 11 grudnia i tego dnia Skarżący 
odmówił podpisania już przedstawionego kontraktu, jak również podtrzymał swoje stanowisko w dniu  
23 grudnia – w protokole podtrzymał stanowisko o odmowie zawarcia tego kontraktu. W związku z tym  
po raz kolejny MOPS wydał decyzje 23 grudnia, od których kolejny raz Skarżący się odwołał, ale już w tym 
przypadku SKO utrzymało te decyzje. W związku z tym, w ocenie Komisji, czynności podejmowane przez 
Dyrektora MOPS były zgodne z prawem. Z okoliczności po prostu sprawy wynika, że Skarżący  
nie zdecydował się na podpisanie kontraktu społecznego, również po przedstawieniu mu tego kontraktu  
w formie pisemnej, co potwierdza jego oświadczenie zarówno z dnia 11 grudnia, jak i protokół przyjęcia 
strony z dnia 23 grudnia. 

Komisja również zwracała uwagę na zarzut dotyczący jakby pozostawienia bez jakiejkolwiek pomocy 
Skarżącego, w tym okresie odwoławczym – i tutaj Komisja, uznała że Skarżący nie został bez tej pomocy, 
bowiem w tym okresie, kiedy trwały odwołania od decyzji, MOPS udzielił dwukrotnie zasiłku celowego  
na zakup leków Skarżącemu.  

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi  
z dnia 12 stycznia 2015 roku, Pana P______ B_______ za bezzasadną. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 

Czy Pan P____ B_____ jest na sali lub w okolicy, słyszy nas – czy chce zabrać głos? 

Nie widzę. Czyli w braku Pana P___ B_______ kontynuujemy bez niego. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 93? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.” 

 
 

Ad 23 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23: Sprawy różne.  

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim odnośnie organizacji wydarzeń kulturalnych  
w mieście, w tym (…) m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. 

Miałem przyjemność uczestniczyć w tym i ilekroć wychodziłem już po koncercie, to wielu ludzi gratulowało 
tak doskonałego występu i dobrania repertuaru. Dlatego też dołączając się do słów tych mieszkańców,  
jak również w swoim [imieniu], pragnę podziękować Panu Prezydentowi za to, że (…) [objął] honorowym 
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patronatem, a zarazem doprowadził do tak wielkiego wydarzenia kulturalnego w mieście. Byłbym jednak 
wielkim niewdzięcznikiem, gdybym z miejsca tego również nie podziękował Panu Naczelnikowi Wydziału 
Jerzemu Pieszce, jak również Dyrektorowi Bielskiego Centrum Kultury Władysławowi Szczotce, jak 
wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w to wydarzenie. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Ja myślę, że można by było podziękować jeszcze proboszczom, gdzie odbywały się te skądinąd – zgadzam 
się tu z Panem Radnym – bardzo ciekawe wydarzenia. 

Bardzo proszę – Pan Radny Karol Markowski.” 

 
Radny Karol Markowski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Tak jest. Bardzo dziękuję. 

Tu była taka prośba do MZD jeszcze – w związku z oddaniem do użytku inwestycji przy ul. Grażyńskiego – 
chodzi o deptak wzdłuż rzeki Białej. Proszę o uzupełnienie pasa zieleni między chodnikiem a rzeką Białą;  
w tej chwili panuje tam ogólnie nieład, gruz, kamienie. Wiem, że jest to jeszcze okres gwarancyjny,  
w związku z tym proszę o zmobilizowanie wykonawcy do poprawy obecnego stanu, byśmy w przyszłości 
nie ponosili kosztów z tym związanych.  

Przy okazji również chciałbym podziękować Panu Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej, Panu 
Adamowi Grzywaczowi za natychmiastową reakcję służb i uprzątnięcie śmieci wzdłuż deptaka przy rzece 
Białej. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

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

„Tak, ja też podziękuję.  

Chciałem podziękować Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg za szybką reakcję na wniosek, prośbę 
społeczeństwa o uporządkowanie dwóch przejść dla pieszych, którymi dzieci uczęszczają do szkoły.  

Jedno przejście na ulicy Wyzwolenia, na którym to kończą się roboty – chyba dzisiaj zostały już 
zakończone, mam nadzieję, a jeśli nie to w najbliższych dniach. A drugie przejście na ulicy Janowickiej  
– to jest związane z budową pewnych fragmentów chodnika, oznakowania itd. Rodzice dzieci 
uczęszczających do szkoły, prosili mnie żeby złożyć takie podziękowanie. 

Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to chciałbym do Pana Przewodniczącego zwrócić się z prośbą  
i zapytaniem. Chciałbym prosić, aby w naszych dyskusjach nie wracać do spraw międzyklubowych, które 
miały miejsce w poprzedniej kadencji, ponieważ choć z wrodzoną zarozumiałością, chciałbym się zaliczać 
do tej grupy, których wystąpienia Pan Przewodniczący ocenia na poziomie naukowym, to jednak nie  
za bardzo jestem w stanie zrozumieć, o co wówczas chodziło i czuję się z tym bardzo niekomfortowo.  
Natomiast…” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„A jakie było pytanie? 

Aha, (…) czy bym mógł to…”  

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

„To była prośba, a teraz pytanie. Czy Pan Przewodniczący zaprzeczy, że Klub Radnych PiS proponował 
zawarcie kompromisowego porozumienia w sprawie trybu składania interpelacji, a Rada Miejska Bielska-
Białej głosami koalicji rządzącej ofertę porozumienia odrzuciła?” 

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

„Dobrze, to po kolei. Tak? 

Nie za bardzo rozumiem pytanie: jaki kompromis, gdzie on jest skonstruowany? Czy jest jakieś pismo, 
które wpłynęło do Rady czy do Klubów?” 

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

„Klub Prawa i Sprawiedliwości proponował doprowadzenie do sytuacji kompromisowej…”  

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

„To jak ona miała wyglądać?” 

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

„Proponuje się wycofanie punktu itd., to od czego zaczęło się dzisiejsze nasze spotkanie i później długa 
dyskusja.” 

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

„Ale dotyczy czego?  

Panie Radny, trochę Pan miesza. Pozwoli Pan, że zapytam, jaki to był kompromis zaproponowany i kiedy… 

Nie, to był wniosek formalny Panie Radny o zdjęcie z porządku obrad. Trudno to nazwać kompromisem.  
A Rada Miejska przegłosowała to, co miała prawo przegłosować i bym nie wracał do tego.  

Co do Pana pierwszej informacji – dotyczącej poprzednich kadencji – nie zgadzam się z Panem i nie 
powstrzymam się od pewnych przemyśleń. A dlaczego? Ponieważ budżet obywatelski realizowaliśmy  
w poprzedniej i w tej kadencji. A zespół (…) – była propozycja dla Klubu PiS – do współpracy w ramach  
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zmiany Statutu został odrzucony w poprzedniej kadencji. Natomiast ja rozumiem, że dalej to jest ta sama 
partia i jakby jest ciągłość. Tak że my, jako Platforma, odpowiadamy za swoje decyzje z poprzednich 
dwóch kadencji – tak myślę, bo jest jakaś ciągłość – i wydaje mi się, że Państwo również.  

Bardzo proszę, ad vocem Pan Przemysław Drabek.” 

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

„Ja się odniosę tylko do powołania właśnie zespołu. 

Problem polega na tym, że w takich zespołach, tak jak mówię, powinniśmy się spotykać i rozmawiać  
na poziomie klubowym. I w tak ważnych punktach, jak ograniczenie wypowiedzi w punkcie interpelacje, 
powinniśmy dochodzić do konsensusu, a nie powoływać zespół, w którym też będzie większość  
i mniejszość, czyli potem będzie prosty wytyk: zespół przegłosował.” 

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

„Ale tak zadecydowali mieszkańcy.” 

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

„Taka sama była sytuacja na posiedzeniu Komisji, gdzie Pan Przewodniczący w trakcie dyskusji sam złożył 
wniosek o zamknięcie dyskusji na ten temat, teraz złożył Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej 
wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Czyli mniej więcej tak wygląda dyskusja na zespołach  
i Komisjach.  

Dziękuję.” 

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

„Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący nie zarzuca, że coś było niezgodne z procedurą lub ze Statutem, 
bo wszystko było zgodne.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Dlatego mówię, że Pan nie zarzuca. Mamy prawo, wszyscy Radni, korzystać ze Statutu w taki sposób, jak 
on przewiduje. Komentowanie tego, że ktoś zachowuje się zgodnie ze Statutem chyba nie jest zarzutem. 

Kolejna rzecz. Szanowni Państwo – a tutaj w wypadku Pana Przemysława Drabka ta uwaga myślę jest 
jeszcze bardziej zasadna niż w wypadku Pana Bronisława Szafarczyka – ja naprawdę myślałem,  
że zakończyliśmy tego typu rozmowy. Ale powtórzę jeszcze raz: Tutaj skarżycie się na brak kompromisu,  
w zeszłej kadencji nie przystąpiliście do zespołu, mimo zaproszenia, co więcej, przez trzy czwarte kadencji  
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nikt z Radnych PiS-u nie chciał uczestniczyć w obradach (…) Komisji samorządu i bezpieczeństwa, gdzie 
porusza się sprawę i budżetu obywatelskiego, jak również sprawy dotyczące Statutu przede wszystkim,  
bo te Komisje opiniują. Tak że wydaje mi się to dziwne. 

Drugi raz ad vocem Panu nie udzielam, Panie Przewodniczący.  

Bardzo proszę, następny Pan Szczepan Wojtasik – również zgodnie ze Statutem.” 

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

„A ja mam prośbę do dwóch Panów Dyrektorów, którzy siedzą obok siebie.  

Ja myślę, że najpierw do Pana Dyrektora MZD.  

Długo i zbyt długo ciągnie się sprawa przystanku czy miejsca przystankowego na ulicy Księdza Brzóski,  
tuż obok ulicy Górskiej. Myślę, że coraz więcej mieszkańców korzysta z linii 35 i naprawdę wiele 
krytycznych uwag słyszę od nich, że nie mamy pomysłu, nie mamy jeszcze zrealizowanego miejsca, gdzie 
ten autobus spokojnie będzie mógł się zatrzymywać. To naprawdę wymaga już zdecydowanych działań, 
żeby to miejsce wyznaczyć, zwłaszcza że było kilka konsultacji już w terenie z Radą Osiedlową, w której 
brałem też udział i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach taka decyzja powstanie. 

A do Pana Dyrektora MZK.  

Zauważyłem, że pojawiają się na dolnej części Księdza Brzóski, czyli od Lipnika, wiaty przystankowe  
i takową widziałbym, jeśli będzie możliwość, na górnej części ul. Księdza Brzóski, gdzie mieszkańcy właśnie 
Straconki w liczniejszej już grupie czekają na autobus, przy tym, że (…) są tam dwie osoby 
niepełnosprawne. 

To dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Panie Przewodniczący,  

ja w związku z tym, że została powołana Rada Osiedla Biała Wschód – a w zeszłej kadencji tejże Rady  
nie było – i są oni pozbawieni zaplecza, tzn. nie mają miejsca gdzie mogliby się spotkać. Chciałabym 
zapytać i poprosić o taką możliwość zapewniania im takiego zaplecza.” 

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

„Oczywiście jest to jak najbardziej zasadna sprawa, z tym, że to będzie następowało po zakończeniu 
wszystkich wyborów, ponieważ wtedy tak naprawdę prawomocnie wszyscy członkowie Rad, tych które 
zostały już wybrane, czyli było idealnie piętnastu, po wyborach wszyscy będą otrzymywali zaświadczenia  
o wyborze i wtedy jest podstawa prawna, aby to robić, ale oczywiście będziemy o tym pamiętać. 

Pozwalam sobie odpowiadać, bo to pytanie do mnie. 

Następny – bardzo proszę Pan Przemysław Drabek.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

No właśnie w tej wypowiedzi, w której Pan powiedział, właśnie zgłosiłem tę uwagę, że…” 

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

„W której wypowiedzi, bo znowu…” 

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

„W poprzedniej, bo nie udało mi się odpowiedzieć…” 

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

„Wypowiadałem się cztery razy. O którą wypowiedź Panu chodzi?” 

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

„Ad vocem tej wypowiedzi Panie Przewodniczący, w której Pan powiedział, że nie chcieliśmy uczestniczyć 
w jakichś grupach itd.” 

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

„Już rozumiem.” 

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

„Dlatego mniej więcej tak dyskusja wygląda, jaki był przykład na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, gdzie 
Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej w tak ważnym, istotnym punkcie złożył wniosek formalny  
o zamknięcie dyskusji. Taki sam wniosek o zamknięcie dyskusji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa  
i Samorządności złożył Pan osobiście, Panie Przewodniczący, żeby nad (…) tym punktem i Drukiem Nr 94 
dyskusja się skończyła i skończone było obradowanie. Dlatego mówię, że…” 

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

„Skończone było.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.:    

„…my musimy w tak ważnych sprawach szukać jednak takiego konsensusu, nie rozwiązań siłowych  
w takiej formie. I o to apeluję. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Panie Przewodniczący,  

wnioski formalne zawsze mogą padać i padły po bardzo długiej dyskusji. Jeżeli Pan – bo tak to rozumiem – 
uważa, że należy dyskutować dopóki nie będzie Państwa zdanie nas przekonywało, to trochę jest nie tak, 
bo można na jeden temat dyskutować godzinami. Jeżeli ktoś, każdy z Radnych uzna, że już wypowiedzi 
zaczynają się powtarzać – a jak tak uznałem przy swoim wniosku, nie wiem jak inni – to uważam, że taki 
wniosek jest jak najbardziej rozsądny.  

Bardzo proszę – ad vocem Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

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

„Ja odniosę się ad vocem do Pana Przewodniczącego, bo usłyszałem…” 

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

„Jestem zaskoczony.” 

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

„Tak, bo usłyszałem tu już w Pana wypowiedzi jako rolę prezydenta, ponieważ Pani, nasza Pani Radna 
Zarębska zadała pytanie odnośnie lokalu dla Rady Osiedlowej. Pan jako osoba tworząca uchwały 
– przy pełnym szacunku do tego kwalifikacyjnie, znaczy kwalifikacje pewnie [Pan] ma, ale uprawnień nie – 
ja myślałem, że na to odpowiedź udzieli Pan Prezydent. Więc nie wiem, czy nastąpiła zmiana  
na stanowisku Prezydenta?” 

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

„Nie, nie nastąpiła i o tym wszyscy wiemy. Natomiast nie zgadzam się z Panem Radnym – Rady Osiedla  
są jednostkami pomocniczymi Rady Miejskiej a nie Urzędu Miasta…”  

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

„No, ale lokale użytkowe…” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„A mogę dokończyć? 

Dziękuję, bo ja słuchałem cierpliwie. 

Chodziło o to, że ja tylko udzieliłem Pani Radnej odpowiedzi, w jakim terminie to będzie możliwe i będzie 
podstawa prawna żeby takie zapewnienie uzyskać. I potem dodałem jeszcze coś takiego: odpowiadam 
dlatego, że pytanie było skierowane do mnie. A Pan Prezydent zapewne jak będzie chciał, na pewno się 
wypowie, Panie Radny.  

Dziękuję.  

Proszę bardzo, ad vocem. Jeżeli do mnie to jestem naprawdę dzisiaj zaszczycony.  

Bardzo proszę Pani Małgorzato.” 

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

„Ja chciałam powiedzieć, że ja czułam się usatysfakcjonowana odpowiedzią Pana Przewodniczącego.  

Natomiast gwoli wyjaśnienia, serdecznie dziękuję za to, że Pan Przewodniczący Matyja mówi o mnie 
„nasza Radna”, aczkolwiek jestem z „Niezależnych BB”. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Tak. Myślę, że wszystkie Radne są nasze, tutaj na tej sali – nasze, naszej Rady – więc myślę, że to miał 
na myśli Pan Roman Matyja. Jeżeli coś się zmieni na pewno dostanę informację od Pani Radnej na piśmie  
i będziemy o tym wszyscy wiedzieli. 

Ad vocem, do czego Panie Radny? 

Ad vocem do ad vocem dopuszczam ze względu na dorobek Pana Radnego.” 

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

„Użyłem słowa świadomie „nasza”, ponieważ jesteśmy w gronie 25 Radnych i to miałem na uwadze. 
Oczywiście szanuję Panią jako bardzo dobrą Radną.” 

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

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – Pan Bronisław Szafarczyk. 

Bardzo proszę.” 
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Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dziękuję. 

Króciutka informacja. Na rondzie w Hałcnowie, u zbiegu dwóch ulic Janowicka – Hałcnowska ustawiono 
drogowskaz informacji lokalnej, ten taki brązowy, który uległ zniszczeniu. Ja to zgłaszałem raz mailowo, 
raz telefonicznie do odpowiedniej komórki Urzędu – niestety nadal ten drogowskaz jest złamany. Być może 
został naprawiony i uległ ponownemu złamaniu, ponieważ jest ustawiony zbyt blisko krawędzi jezdni, czyli 
w skrajni drogowej. Bardzo bym prosił o jego odbudowanie i ustawienie tak, aby nie był narażony  
na złamanie.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – czy Pan Prezydent zechciałby się odnieść do poruszanych spraw?” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Znaczy, może ja chciałem podziękować za docenienie i za uczestnictwo w tych szeregu imprezach, które 
odbywają się na terenie miasta Bielska-Białej. 

I jeżeli chodzi o informację czy postulat Pani Radnej Małgorzaty Zarębskiej, to tak jak powiedział Pan 
Przewodniczący Rady, który czuje się odpowiedzialny, jest odpowiedzialny osobiście za Rady Osiedla 
również, Prezydent Miasta oczywiście nigdy nie pozbawił żadnej Rady Osiedla, a doświadczenie wskazuje 
na to, że wprost przeciwnie, że pomaga, jeżeli chodzi o pomieszczenia czy o inne (…) sprawy.  

(…) To ostatnie pytanie Pana czy zapytanie Pana Radnego Szafarczyka „drogowskaz i że kolejny raz 
zniszczony” – nie wiemy, czy to był wypadek drogowy, czy to było zniszczenie, czy to ktoś po prostu  
go wywrócił.  

I są jeszcze dwa pytania: Pana Radnego Karola Markowskiego co do ulicy Grażyńskiego i (…) [Szczepana] 
Wojtasika, jeżeli chodzi o przystanek na Księdza Brzóski. Ja bym prosił tutaj o pomoc Pana Dyrektora.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Pan Wojciech Waluś  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Znaczy odnośnie tych zatok autobusowych, ja przypomnę, że przecież koncepcje są zrobione i Pan Radny 
doskonale o tym wie. To jest kwestia (…) inwestycji, którą trzeba podjąć i zrealizować. Więc to nie jest 
temat taki, że my o tym nie wiem, my się tym nie zajmujemy. Tak, temat jest otwarty. Jeżeli będzie tutaj 
to zadanie zapisane w planie realizacji, to na pewno będzie wykonane.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Ten punkt, wydaje mi się, też już jest wyczerpany. Pozwolę sobie jeszcze…” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.:    

„Ja jeszcze…” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„O przepraszam Panie Henryku. 

Bardzo proszę. (…)” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Panie Przewodniczący,  

ja chciałem dwa słowa wyjaśnienia do jednej z interpelacji Kolegi – Pana Grzegorza Pudy w sprawie tablic 
informacyjnych na studni.  

Otóż tak, te tablice są wymienione, one są stare…” 

 
Śmiech. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.:    

„…ale ja tego nie (…) zrobiłem, proszę mi wierzyć…” 

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

„W trakcie sesji.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Henryk Juszczyk  
Powiedział m.in., cyt.:    

„…w czasie sesji, natomiast zauważyłem – to jest ewidentna nasza (…) wina – miesiąc temu w czasie 
przeglądu takiego pozimowego Rynku, zauważyłem, się wkurzyłem, że tablice są nadal niezmienione.  
Co się okazuje? Miał to zrobić rzemieślnik, który wygrał przetarg na większą robotę i mówi „ja Wam  
to zrobię za darmo”. Faktycznie nie wpłynęła żadna faktura za tę usługę i faktycznie to zrobił za darmo, 
ale po trzech miesiącach. Przepraszam za to, bo to jest ewidentna nasza (…) wada, ale stąd się wzięło,  
że zapomnieliśmy o tym. Tablice są wymienione. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Czyli po prostu nie zajrzeliśmy darowanemu koniowi w zęby. Czasem tak bywa. 

Szanowni Państwo,  

Radnym chciałem jeszcze przypomnieć, że zaraz po sesji, myślę zrobimy 5 minut tylko przerwy i mamy 
spotkanie z niezwykle miłą Panią Naczelnik Sabiną Dutką, na które wszystkich Radnych zapraszam. 
Informacyjnie – w sprawie, którą Państwo dostali na piśmie.  

I na koniec chciałem jeszcze wszystkich Radnych i wszystkich, którzy nas oglądają, zaprosić na obchody 
Święta Trzeciego Maja, zapoznanie się z programem i uczestnictwo.” 
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Ad 24 
Zakończenie obrad 

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

„Wobec wyczerpania porządku obrad bardzo proszę o powstanie.  

Zamykam VII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.11  

Dziękuję.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Godz. 16.30. 


