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  Protokół Nr VIII/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 26 maja 2015 roku 
 
 
 
 
 
 
Obecni na VIII 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 VIII sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  
2. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego wprowadzenia opłat  

za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej. 
II WERSJA 

 
6. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej dotycząca przeprowadzonych w dniu 10 maja 

2015 roku wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej. 
 

7. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 marca 2015 roku. 
SPR. NR 13 
 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca  
2015 roku. 
SPR. NR 14 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 109 + KOREKTA 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 110 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 111 + KOREKTA 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek  
i kredytów. 
DRUK NR 112 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
DRUK NR 99 - II WERSJA 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.  

DRUK NR 113 - II WERSJA 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami 
publicznymi. 

DRUK NR 114 - II WERSJA 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi. 

DRUK NR 115 - II WERSJA 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu 
Gospodarczego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 116 
 

 
17a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca  
  2007 roku w sprawie opłaty targowej. 

DRUK NR 120 
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia  

Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
DRUK NR 108 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty. 
DRUK NR 100 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności. 
DRUK NR 103 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 
2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej oraz 
nadania Statutu. 
DRUK NR 102 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 101 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 107 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” 

Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108. 
DRUK NR 104 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty nieuiszczonej opłaty  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej. 
DRUK NR 105 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1049/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. 
DRUK NR 106 
 

26a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
  26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy 
 Rzecznej 2 w drodze przetargu.  
 DRUK NR 121 

Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2015 r. Pani G_____ P____ na Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 117 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2015 r. Pana B______ L______  
na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 118 
 

29. Sprawy różne. 
 

30. Zakończenie obrad. 

 
 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2015 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny Radny Przemysław Drabek – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.07 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył VIII sesję Rady Miejskiej. 
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  
w sprawie zmian w porządku VIII sesji Rady Miejskiej. 
  
1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 17a, Druk Nr 120: Podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku  
w sprawie opłaty targowej.  

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 17a:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej. 

 
2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 26a, Druk Nr 121: Podjęcie uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze 
przetargu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 26a:  
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  
w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu. 

 
Uzupełniając informacje dotyczące porządku VIII sesji RM, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
przypomniał, że Rada Miejska obradować będzie: 
▪ w punkcie 5 nad II wersją Stanowiska Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego 

wprowadzenia opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej, 
▪ w punkcie 9 nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

– Druk Nr 109 wraz z korektą, 
▪ w punkcie 11 nad projektem 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 111) wraz  
z korektą, 

▪ w punkcie 13 nad II wersją projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 99 – II wersja). 

▪ w punkcie 14 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej (Druk Nr 113 – II wersja), 

▪ w punkcie 15 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi (Druk Nr 114 – II wersja), 

▪ w punkcie 16 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  
z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi (Druk Nr 115 – II wersja). 

 
Przyjęty porządek VIII sesji RM, str.: 1-3.   
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek 
Pana K______ J______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 do protokołu.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a    g ł o s u   Panu  K_______ J______ w punkcie  
29 porządku obrad: Sprawy różne. 

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił wniosek „w sprawie rozważnie możliwości wywozu śmieci tzw. mokrych co dwa tygodnie”. 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „budowy chodnika dla pieszych na ulicy Grawerskiej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „tzw. dzikich reklam”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

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

 
Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Adamem Ruśniakiem oraz Radnym Dariuszem Michasiów 

„w sprawie ustalenia terminu modernizacji boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dywizji 
Kościuszkowskiej 2”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Jedności w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu.  

Interpelacje dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  
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Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie rozwoju strefy podstokowej dotyczącej Szyndzielni”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Wniosek, który nie został wygłoszony przez Radnego Romana Matyję na sesji RM: 
▪ Wniosek „w sprawie zamontowania ławek wzdłuż ciągów komunikacyjnych, tzn. ulicy Andersa i Chłodnej”. 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu. 

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

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „przebudowy ul. Pocztowej”. 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Bystrzańskiej”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 

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

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „organizacji ruchu na ul. Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej 

progów zwalniających”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 

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

 
Radny Karol Markowski  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu boiska szkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym 

nr 1 w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 

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

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację „w sprawie poprawy dostępu do udziału mieszkańców Bielska-Białej  

w poprowadzonych procedurach planistycznych”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu. 

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

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie „zmiany trasy niektórych 

kursów autobusów linii nr 8”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu. 

Interpelacja 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 przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży na terenie miasta Bielska-

Białej”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 

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

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie roszczeń gminy w stosunku do właścicieli lokali o zawarcie przeniesienia 

na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej 
części w oparciu o przepis art. 209a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.)”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację „w sprawie zorganizowania na terenie osiedla Wojska Polskiego w Bielsku-Białej Klubu 
Samopomocy dla Osób Starszych jako placówki wsparcia dziennego w ramach Środowiskowego Centrum 
Pomocy w Bielsku-Białej”. 
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.  

 
Radny Grzegorz Puda  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie zaprzestania prac przy zagospodarowaniu Bulwarów Młodości 

(Straceńskich)”. 
Interpelacja stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu. 

 

Interpelacja, która nie została odczytana przez Radnego Grzegorza Pudę na sesji RM: 
▪ Interpelacja „w sprawie inwestycji na północnym stoku Dębowca”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 26 do protokołu. 

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

 
Radny Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację „w sprawie zmiany lokalizacji słupa energetycznego przy ulicy Energetyków”. 

Interpelacja stanowi Załącznik Nr 27 do protokołu. 

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

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Bronisław Szafarczyk, Radna Grażyna Nalepa, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Radny Konrad Łoś, Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 5 
Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego wprowadzenia opłat  
za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją stanowiska. 
Stanowisko przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt stanowiska (wersja I i II) – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej 
w sprawie planowanego wprowadzenia opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej. 

 
Przyjęte przez Radę Miejską Stanowisko – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Ad 6 
Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej dotycząca przeprowadzonych w dniu 10 maja 
2015 roku wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotową informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Radny Roman Matyja, Radny Piotr Ryszka, Radna Grażyna Nalepa, Radny Maurcy Rodak, Radny 
Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław Szafarczyk. 
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Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 marca 2015 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku według stanu na dzień  
31 marca 2015 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 13) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 13. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2015.BJ Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku 
według stanu na dzień 31 marca 2015 roku. 

 
Ad 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 
2015 roku 

 
O godz. 12.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres  
od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  
 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
Sprawozdanie (SPR. Nr 14) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 14. 
  
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 29 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-
Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 109 wraz z korektą) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 109. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/96/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 
 

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

 
Ad 10 
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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 110) 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 110. 
  
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 29 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VIII/97/2015 
 

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

 
 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

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

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

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wraz z korektą),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 111 wraz z korektą) 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 111. 
  
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 29 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/98/2015 
 

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 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 112) 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 112. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/99/2015 
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku  

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  
pożyczek i kredytów 

 
 

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



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

  

RM.0002.8.2015 
 

  Strona 14 z 30 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki.  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 99 – wersja I i II) 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 99. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/100/2015 
 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych  
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Wojciech Waluś – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Bogna Bleidowicz, Pan Wojciech Waluś – Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg, Radny Marcin Lisiński, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maurcy Rodak. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 113 – wersja I i II) 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 113. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/101/2015 
 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami 
publicznymi 

 
O godz. 12.30 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosławowi Klimaszewskiemu. 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 114 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Gołyszny – Dyrektor Miejskiego Zakładu 
Gospodarczego. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Małgorzata Zarębska, Pan Dariusz Gołyszny – Dyrektor Miejskiego 
Zakładu Gospodarczego, Radna Bogna Bleidowicz, Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Jędrusiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 114. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/102/2015 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich  
położonych poza drogami publicznymi 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 115 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 15 porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawarty w Druku Nr 115. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/103/2015 
 

w sprawie określenia wysokości opłat  
za korzystanie z parkingów miejskich położonych  

poza drogami publicznymi 
 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu 
Gospodarczego w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Henryk Juszczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu 
budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 116) 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 116. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/104/2015 
 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego  
- Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej 

 
Punkt 17a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 120) 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 120. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/105/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku  

w sprawie opłaty targowej 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie 
realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu  
nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy  
w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz informacje  
o autopoprawce, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 108) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
 

Autopoprawka – Załącznik Nr 28 do protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 108. 
  
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 29 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr VIII/106/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej  
o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 100) 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 100. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 2 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/107/2015 
 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  
w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 103) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Piotr Ryszka, Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 103. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/108/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/548/2001  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r.  

w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 
 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Maderak-Hoza – Dyrektor Zespołu 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.  
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 102) 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 102. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/109/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r.  

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

 
 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 101) 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 101. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/110/2015 
 

w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel, Radny Maurcy Rodak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-
Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 107) 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 107. 
  
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 29 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/111/2015 
 

w sprawie utworzenia  
Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

 
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 podwyższenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 104) 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 104. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/112/2015 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej  

z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty nieuiszczonej opłaty 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie  
do rozłożonej na raty nieuiszczonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 105) 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 105. 
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/113/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie  
do rozłożonej na raty nieuiszczonej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1049/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa 

 
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 zmiany uchwały nr XLIII/1049/2014 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 106) 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 106. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/114/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1049/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  
w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu  

 
Punkt 26a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
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 uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 121) 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 121. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/115/2015 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  
w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu  

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2015 r. Pani G____ P____  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 117) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Pan B_____ M_____ – Pełnomocnik Skarżącej, Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Radna Katarzyna Balicka.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawarty w Druku Nr 117. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/116/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2015 r.  
Pani G______ P_____na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

 
 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2015 r. Pana B______ L______  
na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 118) 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 118.  
  
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 29 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/117/2015 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2015 r. 
Pana B______ L______ na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych 

im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 29 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Pan K_____ J____ – wnioskodawca (w sprawie zmiany godzin otwarcia 
noclegowni w Bielsku-Białej), Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Piotr Ryszka, Radna Agnieszka Gorgoń-Komor, Radny Konrad Łoś, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radny Karol Markowski, Radny Dariusz Michasiów, Radna 
Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Szczepan Wojtasik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk.  

 
Ad 30 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 14.32. 
 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ryszard Batycki 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych na VIII sesji RM + usprawiedliwienie 
Załącznik Nr 2 –  Lista obecności gości na VIII sesji RM  
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg VIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 maja  
   2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe VIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
    26 maja 2015 roku 
Załącznik Nr 6  –  Wniosek Pana K______ J____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej  
Załącznik Nr 7  –  Projekt Stanowiska Rady Miejskiej i i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego  
    wprowadzenia opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej  
    (wersja I i II) 
Załącznik Nr 8  –  Przyjęte przez Radę Miejską Stanowisko 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 10 –  Interpelacja Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 11 –  Interpelacja Radnego Dariusza Michasiów 
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnych: Marcina Lisińskiego, Adam Ruśniak, Dariusz Michasiów 
Załącznik Nr 13 –  Interpelacja Radnego Marcina Lisińskiego 
Załącznik Nr 14 –  Interpelacja Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 15 –  Wniosek Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 16 –  Wniosek Radnej Doroty Piegzik-Izydorczyk 
Załącznik Nr 17 –  Interpelacja Radnej Doroty  Piegzik-Izydorczyk 
Załącznik Nr 18 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 19 –  Interpelacja Radnego Karola Markowskiego 
Załącznik Nr 20 –  Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 21 –  Interpelacja Radnych: Grażyny Nalepy i Radnego Romana Matyi  
Załącznik Nr 22 –  Interpelacja Radnej Agnieszki Gorgoń-Komor  
Załącznik Nr 23 –  Interpelacja Radnego Konrada Łosia 
Załącznik Nr 24 –  Interpelacja Radnego Konrada Łosia 
Załącznik Nr 25 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 26 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 27 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 28  –  Autopoprawka BFE do Druku Nr 108. 
Załącznik Nr 29  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 30  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 31 –  Uchwały podjęte na VIII sesji RM (dokumenty z parafami naczelników wydziałów)
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Szczegółowy przebieg 
VIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 26 maja 2015 roku 
 

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram VIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1  

Bardzo dziękuję.  

Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Państwa Radnych, witam Pana Prezydenta, 
naczelników wydziałów, dyrektorów, szefów spółek miejskich. Witam również media, które będą 
transmitować i relacjonować naszą sesję. Witam mieszkańców obecnych na dzisiejszej sesji.  

Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do porządkowania dzisiejszej sesji, chciałem skorzystać z tej okazji, 
bo jest to pierwsza sesja po ważnym wydarzeniu, a mianowicie całkiem niedawno Prezydent Miasta 
Bielska-Białej – Jacek Krywult został (...) Przewodniczącym Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,  
i przy tej okazji chciałem mu serdecznie pogratulować. Jest to sukces naszego miasta (...). Podkreśla  
to pozycję naszego miasta na mapie województwa śląskiego, jak również osobisty sukces Pana 
Prezydenta. Serdecznie gratuluję – mam nadzieję, że w imieniu wszystkich Radnych.” 

 
Oklaski.     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Szanowni Państwo, przechodzimy do porządkowania dzisiejszej sesji. Są proponowane zmiany.  

Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej. Proponuję, aby wprowadzić ten 
punkt w punkcie 17a.  

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

Punkt został wprowadzony jednogłośnie.  

Kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały uchylenia uchwały  
nr XLIV/1068/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu. 
I proponuję, aby ten punkt umieścić w punkcie 26a.  

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

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.  

Jeżeli nie zobaczę głosów z sali uznam, że po tych zmianach porządek obrad dzisiejszej sesji został 
uchwalony.  

Nie widzę takich sygnałów.  

Informacyjnie dodam, że w punkcie 5. obradujemy nad drugą wersją stanowiska Rady Miejskiej  
i Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Mam nadzieję, że ta druga wersja dotarła do Państwa. Ten dokument 
jest krótki i myślę, że nie budzi zastrzeżeń.  

                                                           
1 Godz. 10.07. 
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W punkcie 9 będziemy obradować nad projektem w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
– Druk Nr 109 wraz z korektą. W punkcie 11 – Druk Nr 111 również wraz z korektą oraz w punkcie 13 nad 
drugą wersją projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Jak również w punkcie 14 – Druk Nr 113 nad drugą wersją uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego 
parkowania dla pojazdów samochodowych. Zwrócę tylko uwagę, że zmiany i wersje dotyczą tego,  
że po prostu Komisje pracują, wnoszą do uchwał swoje uwagi, które są w tym wypadku akceptowane 
przez ogół, w związku z tym (...) taka dzisiaj ilość tych drugich wersji.  

W punkcie 15 również będzie druga wersja (...) uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania  
z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi, tj. Druk Nr 114.  

I [Druk Nr] 115 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystania z parkingów miejskich położonych poza 
drogami publicznymi – również wersja druga.  

W ten sposób mamy porządek obrad przyjęty.” 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Wypada nam jeszcze przyjąć protokół z poprzedniej sesji.  

Zgodnie z procedurą protokół był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Dotychczas nie wpłynęły żadne 
uwagi. Jeżeli teraz żadna się nie pojawi, uznam protokół za przyjęty.  

Nie widzę żadnych uwag, w związku z tym przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.” 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

A przepraszam jest jeszcze wniosek o zabranie głosu w punkcie Sprawy różne Pana K____ J___ (...). 
Zgodnie z procedurą przegłosujemy ten wniosek.  

Kto jest za udzieleniem Panu J_____ głosu?”  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej 
„W jakiej sprawie?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„No właśnie nie zgłosił na piśmie natomiast z tego co wiem dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy…” 
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Pan K_______ J____ (wnioskodawca)  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale nie, (…) teraz Pan nie ma głosu. Teraz głosujemy [wniosek] – i musi Pan czekać na swoją kolej, bardzo 
przepraszam – w sprawie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i głosujemy w tej chwili.  

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

Rada jednogłośnie udzieli głosu Panu K________ J_____ w punkcie Sprawy różne i do tego momentu 
proszę zaczekać.  

Bardzo dziękuję.  

Przechodzimy do punktu nr 3 porządku obrad: Interpelacje i wnioski Radnych.  

Jako pierwszego swoje wnioski i interpelacje bardzo proszę o przedstawienie Pana Radnego Dariusza 
Michasiów: pierwsza w sprawie tzw. dzikich reklam i dotyczącej budowy chodnika dla pieszych przy ulicy 
Grawerskiej.  

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Mam jeszcze wniosek. Czy mógłbym ten wniosek w tej chwili przedstawić?...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Oczywiście, wszystko proszę Radnym przedstawić.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
„Dziękuję uprzejmie.” 

Radny przedstawił poniższy wniosek w sprawie: 
� „rozważenia wywozu śmieci tzw. mokrych co dwa tygodnie”.  

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

 
Radny Dariusz Michasiów 
Radny Dariusz Michasiów przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Adamem Ruśniakiem 
w sprawie: 

� „budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Grawerskiej”. 

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

„Mogę kontynuować?  

Tak?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Tak, tak, jak najbardziej.  

Bardzo proszę o ciszę na sali.” 
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Radny Dariusz Michasiów 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „dzikich reklam”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Radny, proszę zmierzać do końca, bo czas minął.” 

 
Radny Dariusz Michasiów 
Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Przypominam, że od dzisiejszej sesji łączny czas wystąpień jednego Radnego, w zgłaszaniu interpelacji, 
wynosi 6 minut.  

Mam kolejną interpelację – złożoną pierwszy raz, ale myślę, że to może i dobry sposób – jednocześnie 
przez 3 Radnych: Pana Marcina Lisińskiego, Pana Adama Ruśniaka i Pana Dariusza Michasiów.  

Ponieważ Pan Radny Michasiów wyczerpał czas, to nie wiem, który z Panów pozostałych...  

Pan Marcin Lisiński, bardzo proszę.”  

 
Radny Marcin Lisiński  
Radny Marcin Lisiński przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Adamem Ruśniakiem, Radnym 
Dariuszem Michasiów w sprawie: 
� „ustalenia terminu modernizacji boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dywizji 

Kościuszkowskiej 2”. 

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

„Może od razu odczytam drugą interpelację?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Swoją, tak?”  

 
Radny Marcin Lisiński 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę.” 
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Radny Marcin Lisiński 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „montażu progów zwalniających na ulicy Jedności w Bielsku-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. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie wniosku i interpelacji przez Pana Przewodniczącego Romana 
Matyję.” 

 
Radny Roman Matyja 
„(...) Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  
odczytam tylko interpelację. Wniosek – rozumiem, że zostanie udzielona odpowiedź pisemna.”   
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
� „rozwoju strefy podstokowej dotyczącej Szyndzielni”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

A teraz proszę o przedstawienie swojego wniosku i interpelacji Panią Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk.” 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
Radna przedstawiła poniższe wnioski w sprawie: 

� „przebudowy ulicy Pocztowej”, 
� „bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Bystrzańskiej”.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

A teraz proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Bronisława Szafarczyka.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „organizacji ruchu na ulicy Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej progów zwalniających”. 

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

Myślę, że nikt na tej sali, albo prawie nikt, nie zdawał sobie sprawy jak ważną kwestią jest 
współwystępowanie znaku B-33 i tabliczki T-20, ale są to sprawy bezpieczeństwa i należy je traktować 
poważnie.  

Bardzo proszę Pan Radny Karol Markowski. Bardzo proszę o wygłoszenie swojej interpelacji.” 

 
Radny Karol Markowski 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „remontu boiska szkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Proszę Panu Radnemu nie przeszkadzać. Bardzo dziękuję.  

I interpelacja w sprawie poprawy dostępu do udziału mieszkańców Bielska-Białej w prowadzonych 
procedurach planistycznych. Bardzo proszę, Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 

� „poprawy dostępu do udziału mieszkańców Bielska-Białej w prowadzonych procedurach planistycznych”. 

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 proszę o przedstawienie interpelacji dotyczącej zmiany tras niektórych kursów autobusów linii nr 8.  

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Radna Grażyna Nalepa przedstawiła interpelację złożoną wspólnie z Radnym Romanem Matyją w sprawie: 

� „zmiany trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo. 

A teraz interpelacja w sprawie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży na terenie miasta Bielska-
Białej. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.” 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 

� „przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży na terenie miasta Bielska-Białej”. 

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.  

Proszę o wyłączenie telefonu. Czekamy. Dziękuję.  

Proszę o przedstawienie swoich interpelacji, pierwsza w sprawie zorganizowania na terenie osiedla Wojska 
Polskiego w Bielsku-Białej Klubu Samopomocy dla Osób Starszych jako placówki wsparcia dziennego  
w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej i druga w sprawie roszczeń gminy  
w stosunku do właścicieli lokali o zawarcie przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania  
im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części w oparciu o przepis – i jest 
podana podstawa prawna. Autorem tych interpelacji jest Pan Radny Konrad Łoś.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Radny Konrad Łoś 
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawach: 

� „roszczeń gminy w stosunku do właścicieli lokali o zawarcie przeniesienia na ich rzecz własności lub 
oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części w oparciu  
o przepis art. 209a ust. 3 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  
z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.)”, 

� „zorganizowania na terenie osiedla Wojska Polskiego w Bielsku-Białej Klubu Samopomocy dla Osób 
Starszych jako placówki wsparcia dziennego w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy 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  
„Panie Radny, proszę zmierzać do końca.  

Panie Radny, bardzo proszę, bo...”  

 
Radny Konrad Łoś 
Radny kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

W tej chwili bardzo proszę, aby swoje interpelacje przedstawił Pan Radny Grzegorz Puda. Pierwsza  
w sprawie zaprzestania prac przy zagospodarowaniu Bulwarów Młodości i druga w sprawie inwestycji  
na północnym stoku Dębowca.  

Bardzo proszę, Pan Radny Grzegorz Puda.” 
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Radny Grzegorz Puda 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „zaprzestania prac przy zagospodarowaniu Bulwarów Młodości (Straceńskich)”. 
 

„W sprawie drugiej interpelacji Panie Prezydencie bardzo proszę o odpowiedź w formie pisemnej. 

Dziękuję.” 

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 Panie Radny. 

I ostatnia już interpelacja, Pana Przewodniczącego Maurycego Rodaka w sprawie zmiany lokalizacji słupa 
energetycznego przy ulicy Energetyków.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 

� „zmiany lokalizacji słupa energetycznego przy ulicy Energetyków”.  

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. 

Bardzo proszę, czy Pan Prezydent chce się odnieść do przynajmniej części interpelacji?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, po kolei. (...) Może inaczej. Proszę Państwa, zanim zacznę 
odpowiadać, to chcę powiedzieć tak, że znacząca część spraw, które Państwo dzisiaj podnieśli – zresztą nie 
tylko dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie – to myśmy już podjęli o wiele wcześniej działania; to wyjdzie przy 
moich odpowiedziach. Czasami rok, 2 lata wcześniej podjęliśmy działania – Państwo dzisiaj te sprawy (…) 
podnoszą. Druga sprawa – takie trzy uwagi mam. Uważam, że większość z tych spraw można wyjaśnić,  
nie trzeba koniecznie na sesji interpelację składać, tylko można bezpośrednio wyjaśnić w danym wydziale 
czy w danej instytucji uzgodnić, wyjaśnić i za 5 minut. A trzecia sprawa, a może pierwsza powinna być,  
to jest to, co już mówiłem na wszystkich poprzednich sesjach, ale to jest tak: mogę sobie mówić,  
a Państwo w ogóle nie biorą tego pod uwagę, udają, że nie słyszą. Nikt z Państwa nie powiedział skąd 
wziąć na to wszystko środki. Bo wszyscy Państwo postulujecie o jakieś działania – trzeba zrobić to, tamto, 
siamto – tylko nikt z Państwa nie mówi skąd wziąć środki. Budżet został zatwierdzony przez Radę Miejską. 
Ten budżet jest realizowany i z tego budżetu jestem ja rozliczany, natomiast Państwo uważają, że jest 
jakiś drugi budżet jeszcze oprócz tego budżetu, w którym można (...) apelować do mnie i wtedy będziemy 
mieli boiska, drogi i wiele innych rzeczy będziemy robić. Proszę Państwa, ani jeden z Państwa nigdy nie 
powiedział skąd wziąć środki na to wszystko. Jak nie ma środków, to są pobożne życzenia po prostu tylko.  

A teraz wracając do interpelacji. Pan Radny Michasiów – budowa chodnika na ulicy Grawerskiej.  

Będzie odpowiedź, dostanie Pan oczywiście odpowiedź – to się mieści w tym, co powiedziałem ostatnio,  
że wszyscy chcą wszystkie chodniki naraz zrobić, wszystkie drogi, wszystkie boiska. Nie ma takiego 
państwa i miasta, które by było miastem szczęśliwości żeby wszystko naraz się dało zrobić.  
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Sprawa „dzikich reklam. 

Chcę powiedzieć tak, że myśmy tę sprawę już 2 lata temu podjęli, ten temat, tak że to jest nic nowego dla 
nas. 4 września (...) 2013 roku wydałem zarządzenie w tej sprawie i przygotowaliśmy dokumentację  
i skierowaliśmy m.in. 94 wnioski do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu 
doprowadzenia do likwidacji reklam. I cały zakres działań podejmujemy i będziemy działać. W tej chwili 
wyszła w kwietniu ustawa, która jeszcze nie ma mocy obowiązującej, która nam jeszcze pomoże – ustawa 
sejmowa, która pomoże w porządkowaniu przestrzeni publicznej. I te działania, jak powiedziałem, od 2 lat 
zrobiliśmy, podjęliśmy. Mamy inwentaryzację pełną wszystkich reklam, wszystkich budynków i będziemy  
to z całą bezwzględnością tępić, wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie i będziemy porządkować  
tę przestrzeń publiczną. Myślę, że tylko jedna rzecz w Pana interpelacji – przykład Stanów Zjednoczonych 
nie jest najlepszym chyba. To jest (...), jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, o reklamy, to chyba jest 
przykład bardzo negatywny – tam jest właśnie bałagan, tam każdy może robić na swojej posiadłości  
co chce – i robi. To widać nawet na filmach zresztą, (…) widać, że są obklejone – te wszystkie budynki, 
czy ładne, czy brzydkie są obklejone reklamami. Natomiast jeszcze się takie zjawisko u nas – w związku  
z tym porządkowaniem przestrzeni publicznej – (...) pojawiło, że doprowadziliśmy do zdjęcia już 
dziesiątek, jeśli nie setek brzydkich reklam. Tylko się okazało, że pod tymi reklamami są jeszcze gorsze 
elewacje, zniszczone i teraz jest problem, żeby te elewacje doprowadzić do porządku, bo te reklamy 
zasłaniały to dziadostwo mówiąc krótko. Ale tu, jak powiedziałem, podjęliśmy te działania – działa  
tu zespół i będziemy bezwzględnie te sprawy na pewno egzekwować. To jest zapewnienie, że tej sprawy 
nie zostawimy. Podjęliśmy ją i na pewno dokończymy.  

Pan Radny Marcin Lisiński – boisko Szkoła Podstawowa nr 1.  

Proszę Państwa, mówiłem na jednej sesji – jest program budowy boisk przyszkolnych, 5 boisk chcemy 
każdego roku budować. W tym roku myślę, że będzie 5 boisk, w przyszłym roku 5 boisk. W tej chwili nie 
odpowiem, bo nie pamiętam (…) – Szkoła Podstawowa nr 1, ale jak powiedziałem jest program. Komisja 
była złożona i z Radnych, i z pracowników Urzędu, i ustaliła kolejność potrzeb. I te boiska wykonujemy,  
i nie ma możliwości... – chyba, że ktoś powie, że to boisko wyrzucić i zamiast tego to. To ja jestem gotowy 
robić w każdej chwili, bo cudów nie ma. Natomiast myślę, że komisja niezależna złożona i z Radnych – jak 
powiedziałem – i z (...) pracowników Urzędu przeglądnęła gdzie są największe potrzeby i ustaliła 
kolejność. Ja tę kolejność realizuję. Proszę Państwa, zbudowaliśmy już ponad 22 boiska. W tym roku 
będzie następnych 5, następnych 5 w przyszłym roku – 10, 30. Proszę Państwa, 5 lat temu nie było ani 
jednego z tych boisk i jakoś to życie szło. W tej chwili jest 22 boiska i trzeba wyczekać. Nie da się 
wszystkich zrobić naraz.  

Próg zwalniający na ulicy Jedności. 

To jak w każdej sprawie BRD musi się w tej sprawie wypowiedzieć. To damy na BRD i BRD się wypowie 
czy tam (...) nie jest zasadne budowanie tych progów zwalniających. Wszystkie znaki, wszystkie progi i tak 
dalej, to wszystko Komisja BRD (…) zatwierdza, nie prezydent miasta.  

Pan Radny Matyja – rozwój strefy Szyndzielni: uatrakcyjnienie, konkurs międzynarodowy.  

Chcę powiedzieć taką rzecz, że Pan Radny też się troszeczkę spóźnił. Myśmy już dość dawno podjęli ten 
temat (...) i po pierwsze pracujemy – głównie oczywiście spółka ZIAD – na temat tego, żeby wymienić całą 
kolejkę na nową i myślę, że w przyszłym roku się uda ta sprawa; musi się udać po prostu w przyszłym 
roku to zrobić. A oprócz tego chcemy jeszcze w inny sposób uatrakcyjnić – ale ja bym nie chciał dzisiaj 
o szczegółach mówić. Ja myślę, że do końca lipca będzie okazja zobaczyć co robimy i co zrobimy  
na Szyndzielni po prostu. Ten temat podjęliśmy – jak powiedziałem dawno, a trzecia sprawa to chcę 
powiedzieć, że Szyndzielnia nie jest cała własnością miasta Bielska-Białej – żeby była jasność, czyli  
my możemy tylko na własnej własności coś robić. To nie jest własność Gminy Bielsko-Biała.  

Pani Radna Piegzik – ulica Pocztowa.  

To nie jest tak, że wpisać do programu. Pani dostała już odpowiedź raz na tę interpelację. Sprawa ulicy 
Pocztowej to jest kwota ok. 7 mln zł – to trzeba wiedzieć skąd wziąć, trzeba powiedzieć co nie robić,  
co zrobić, na przykład którego boiska przy szkole nie robić (...), której drogi nie robić (...) a zrobić tę,  
bo to nie jest tak, że dodatkowo 7 mln (...) na tę i (...) na kilka innych ulic, które dzisiaj tutaj były. 
Pocztowa jest zrobiona do pewnego momentu, a w pewnym momencie ją trzeba przerobić, ale jak 
powiedziałem to jest ok. 7 mln. Ona oczywiście jest u nas w polu widzenia, natomiast jak powiedziałem  
to jest bardzo poważna inwestycja (...) ok. 7 mln zł i to na pewno będziemy tę sprawę pilnować.  

Jeśli chodzi o ulicę Bystrzańską, to ta sprawa jest zasadna, mamy analizę zrobioną i ta sprawa będzie 
realizowana (...), być może jeszcze w tym roku. 
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A z kolei sprawa dodatkowego przejścia, to z kolei również będzie sprawa BRD. Jak BRD uzna, to będzie  
to zrobione.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk.  

Pan się martwi, dwukrotnie Pan się tu martwi w tej interpelacji. Ja się też martwię. Ja się martwię tym,  
że po prostu złe interpelacje są, bo 2 czy 3 sesje temu złożył Pan interpelację, że nie ma długości, że jest 
podane zwolnienie a nie ma długości. Wymusił Pan praktycznie, że napisano długość. Napisano  
7 przedmiotów, to Pan znowu zaraz (...), że tyko 500 m jest po prostu. Więc można tak powiedzmy robić, 
ale ja myślę, że byłoby lepiej i prościej – ja nie wiem, czy to interes mieszkańców całego miasta w tym 
leży, w tego typu interpelacjach? Myślę, że byłoby lepiej gdyby się Pan umówił z komunikacją miejską, 
wydziałem, który Pan na pewno zna bardzo dobrze – MZD – umówiłby się Pan na kawę i wszystkie 
sprawy, które są w mieście, a mamy 600 km dróg (nie wszystko jest na pewno idealnie zrobione), 
jakbyście sobie omówili, to byłoby na pewno z większym pożytkiem dla mieszkańców i całego miasta,  
niż tutaj mówienie, że przepis mówi, że tylko do 500 m można podawać, a tu jest 700 m. Sam Pan 
praktycznie wymusił na jednej sesji ten znak, a teraz Pan mówi, że on jest niewłaściwy. Myślę, że to nie 
tak powinno być, to nie jest chyba interpelacja. To się powinno usiąść i uzgodnić pewne rzeczy jak się  
ma wiedzę – ma Pan tę wiedzę – a nie (…) powiedzmy w ten sposób sprawę stawiać, bo my tu nie 
będziemy rozstrzygać, czy 500 m, czy 700, czy przepis taki. My nie znamy się po prostu na tym, bo nie 
jesteśmy specjalistami od tego. Od tego są odpowiednie służby i jakby usiąść, porozmawiać, to byłoby  
to dawno załatwione dobrze, a tak to można w nieskończoność takie interpelacje składać i za chwilę nawet 
500 m się okaże, że znowu coś nie tak jest. Nie można dać 500, bo tam jest 700 m – to trzeba powiedzieć 
co zrobić żeby to było dobrze.  

Pan Radny Karol Markowski – boisko przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1.  

Tą interpelacją jestem trochę zaskoczony, bo w 2012 roku w ramach tej akcji modernizacji, właśnie boisk 
przyszkolnych, wybudowaliśmy przy zespole szkół pełnowymiarowe boisko nawierzchni poliuretanowe  
i to boisko, jedno z pierwszych przy tej szkole, było zrobione i jest oddane. Ja rozumiem, że Pan 
interpeluje żeby drugie boisko zrobić przy tej szkole – to trzeba było powiedzieć, że proszę o drugie boisko 
przy tej szkole. To z góry mówię, że drugiego boiska nie zrobimy, bo najpierw musimy przy wszystkich 
szkołach zrobić pierwsze boisko, a w 2012 roku oddaliśmy nowe boisko przy tym zespole szkół.  

Pani Radna Zarębska. 

Później Prezydent Kamiński odpowie Pani szczegółowo, natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że nie  
do końca wszystko jest to, co Pani tu powiedziała, zgodne z prawem po prostu. My staramy się 
przestrzegać prawa i myślę, że tu Prezydent Kamiński Pani odpowie później na tę interpelację.  

Pani Radna Grażyna Nalepa –to nie jest 2, 3 minuty Pani Radna. To przecież nie jest tak, że sobie autobus 
przesunąć. Strzelam, ile to może być – 100, 200, 300? To jest ok. 500 m. Może zupełnie zmienić trasę 
autobusu? Nawiasem mówiąc nie wiem, czy po ulicy Młodzieżowej w tym zakresie, po tym spadku (...) 
autobusy mogą jeździć. To nie jest tak, że można sobie zmienić autobus, to nie jest 5 minut, to nie jest tak 
prosto. To jest w ogóle zmiana (...) kursowania tych autobusów nr 8. Oczywiście rozważymy, ale to  
na pewno nie jest taka prosta sprawa i nie jest to 2, 3 minuty na pewno, bo to jest kilkaset metrów  
i to jest co najmniej 15, 20 minut. Trzeba dodatkowe autobusy prawdopodobnie, zmiana w ogóle całego 
tam kursowania numeru 8.  

Pani Radna Gorgoń-Komor. Tak, walka z otyłością dzieci i młodzieży.  

W ogóle walka z otyłością jest nie tylko u dzieci i młodzieży, u dorosłych też są programy całe 
ogólnopolskie – tak że to jest pierwsza sprawa. Ostatni punkt interpelacji mówi o podjęciu współpracy  
ze środowiskiem medycznym. Ja myślę, że byłoby dobrze, żeby środowisko medyczne wystąpiło z jakąś 
propozycją do nas, bo my nie jesteśmy specjalistami od tego. My się niedługo wszystkim tutaj będziemy 
zajmować. Ja myślę, że powinna być taka służba zdrowia w kraju, żeby te sprawy załatwiała, a nie Radni, 
nie Rada i nie Urząd Miejski przede wszystkim – ale dobrze, rozumiem, że jest sprawa. Takich spraw, akcji 
jest więcej, bo są kardiologiczne sprawy, bo są nowotworowe sprawy – przecież w wielu programach 
bierzemy udział, przecież finansujemy nawet. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego w mieście załatwić  
i zastępować te służby, które się powinny tym zająć, bo my ciągle chcemy zastępować – jak ktoś czegoś 
nie robi, to żeby miasto zastępowało. Miasto nie jest w stanie. Ja liczę na to, że ten punkt 4., Pani Doktor, 
że wystąpicie – środowisko lekarskie wystąpi z propozycją jakąś do miasta. Oczywiście jak tam będą 
potrzebne środki, to powie skąd te środki również wziąć i będziemy oczywiście realizować, tak jak 
kilkanaście programów, które co roku realizujemy – nowotworowe badania, przesiewowe, kardiologiczne  
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i tak dalej. Robimy takie badania co roku i finansujemy je, ale też mamy ograniczone możliwości 
finansowe. Od 1 września bieżącego roku wejdzie w życie ustawa, która jest już uchwalona, 
wprowadzająca zakaz – tak że niczego miasto nie musi tutaj robić – (...) sprzedawania niezdrowej 
żywności w kioskach, tak że z automatu. Z ustawy nie będzie w kioskach...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„W kioskach szkolnych.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Proszę?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„W szkole.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„W szkołach (...). Mówię o szkołach, nie będzie można sprzedawać. Również realizujemy kilka programów 
na terenie miasta w placówkach oświatowych. Takie 2 programy, m.in.: „Żywienie na wagę zdrowia”, 
„Trzymaj Formę!”. Tu Sanepid (...) pilnuje tych spraw i myślę, że tutaj tę sprawę załatwiamy. Oczywiście 
program edukacyjny jak zwykle jest do rozważenia, bo każdy program edukacyjny jest właściwy i dobry.  

Pan Radny Łoś, pierwsza sprawa: przeniesienie – to jest sprawa o użytkowanie wieczyste i tak dalej.  

Chcę powiedzieć – tak, powiedział Pan...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o ciszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Powiedział Pan, że to urzędnicze jakieś tam te... Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że my jako miasto ani 
jednej takiej posiadłości tak nie sprzedaliśmy. Była ustawa w 80. latach i sprzedawano (...). To proszę nie 
mówić, że urzędnicze... Bo Pan użył sformułowania, że: „urzędnicze jakieś takie działania spowodowały”. 
Nie. Ustawa była taka, że w 80. latach sprzedawano po obrysie, a teraz jest inna ustawa i mówi co innego 
i na poprzednich kadencjach, tu (...) „starzy” Radni mogą powiedzieć, że w odwrotnym kierunku były 
interpelacje do nas. Były rozróby na osiedlu Karpackim, że sprzedano po obrysie, że mamy sprzedać – było 
tak Panowie Radni? No więc dokładnie odwrotnie były interpelacje niż Pan stawia dzisiaj interpelację. 
Można zgłupieć tutaj. Jedni chcą żeby było po obrysie, tak jak Pan dzisiaj, a drudzy absolutnie nie  
i rozróby tu były na sesji. Panie Radny, naprawdę my możemy tu schizofrenii dostać. Nie. Ustawa mówi,  
że ma być (...) również przestrzeń obok budynku i to nie miasto coś wymusza, miasto (...) jakieś konflikty 
z mieszkańcami ma. Są ustawy, które miasto realizuje i jak powiedziałem, jedni mieszkańcy wojnę robili, 
że chcą, a teraz w drugą stronę mówią, że nie chcą. To naprawdę trzeba by się spotkać z tymi 
mieszkańcami jednymi, drugimi dogadać się jak to miasto ma realizować. Na pewno ma realizować 
zgodnie z prawem i tak będzie realizowało.  

A druga sprawa, to sprawa utworzenia placówki (...) na terenie osiedla Wojska Polskiego – Klubu 
Samopomocy. Panie Radny, tu kolejny raz Panu mówię: Pan realizuje postulaty spółdzielni, żeby 
spółdzielnia miała interes po prostu. Myśmy już na ulicy Skargi tak zrobili, że też spółdzielnia dziś interes 
ma, bo miała pusty lokal, stał lata. Myśmy go wyremontowali, wreszcie użytkujemy i płacimy dzierżawę  
i teraz Pan chce żeby taki następny lokal powiedzmy spółdzielnia nam dała i my żebyśmy utrzymywali. 
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Chcę powiedzieć, że (...) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych negatywnie 
zaopiniowała tę lokalizację (...). Jest to na piętrze, osoby niepełnosprawne nie mają możliwości dostania 
się tam, toalety są nieprzystosowane i nie ma i nie będzie w tym lokalu (...) tej placówki zrealizowanej.  
Ja wiem, że spółdzielnia ma kłopot z lokalem, ale po prostu jest negatywna opinia Powiatowej Komisji  
ds. Osób Niepełnosprawnych na temat lokalizacji tego klubu, o którym Pan tutaj mówi. W związku z tym, 
na pewno przy takiej opinii negatywnej my tego na pewno tam nie (...) zrobimy po prostu.  

Następna interpelacja – Pan Radny Puda, Bulwary Straceńskie. (...)  

Oczywiście my Bulwary Straceńskie zrobimy, bo przecież my tam aplikujemy o środki unijne i dlatego 
przecież to nie jest gotowe, bo to dawno byłoby gotowe. Nie wiem, zobaczymy, bo w tej chwili (...) 
działania cały czas idą, żeby pierwsze pobory były środków. Ja w tej chwili nie umiem odpowiedzieć kiedy 
pobór na to mamy szansę dostać. Natomiast to, że naprzód parkingi zbudowane – to tak się robi. Naprzód 
się zaczyna od parkingów, bo gdybyśmy naprzód zbudowali całą infrastrukturę, która tam jest 
zaprojektowana (jest projekt zrobiony, to nie jest tak, że ktoś sobie tam coś wymyślił, jest cały projekt 
zrobiony), gdybyśmy na przykład zrobili całe Bulwary Straceńskie, a na końcu parkingi i wszystko byśmy 
zniszczyli cośmy tam dotychczas zrobili, to byłoby: no co oni wyrabiają? Robią naprzód infrastrukturę,  
a później parkingi. Nie. Naprzód się robi parkingi. Te parkingi zrobiliśmy, a teraz będzie robiona 
infrastruktura. Oczywiście na te pytania, które Pan podał, szczegółowe, będzie odpowiedź po prostu (...). 

I stok Dębowca – (...) ja myślę, że ostatnią odpowiedź Pan dostał na te swoje interpelacje i myślę, że ona 
Pana zadowala, a tu jakieś nowe pytania, więc będziemy na nowo odpowiadać po prostu. Chociaż nie 
wiem, czy nie zrobimy tak, że na którejś sesji poproszę Pana Przewodniczącego żebyśmy może przeczytali 
– bo zawsze były interpelacje tylko....”                           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To znaczy ja z Panem?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie, nie Panie Przewodniczący. Nie my obydwaj, tylko wszyscy razem, że może Pan Przewodniczący 
pozwoli i może my odczytamy odpowiedź na którąś z interpelacji. Bo może to też wypada żeby raz (...) 
Radni wysłuchali odpowiedzi, której ja nie jestem w stanie przecież z głowy powiedzieć – nie  
ja to przygotowuję. To tak à propos tej interpelacji, jeśli chodzi o Dębowiec.  

Pan Radny (...) Maurycy Rodak. 

Ja jestem zaskoczony, bo ja sądzę, że TAURON chyba zgodnie z przepisami robi wszystko. Oczywiście  (...)  
rozważymy tę sprawę, ale ja myślę, że TAURON robi zgodnie z przepisami i to jest sprawa ewidentnie 
TAURON-u nie nasza – ja przecież nie będę słupów przestawiał, bo przecież nie jesteśmy my od tego.  
To jest ewidentnie nie nasza sprawa, ale oczywiście być może TAURON też nie wszystko dobrze robi  
i sprawdzimy tę sprawę. Jeśli jest coś faktycznie niezgodnie z przepisami to wystąpimy do TAURON-u  
o zmianę tego oczywiście.  

Tyle, dziękuję Państwu.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Mamy 5 głosów ad vocem.  

Jako pierwszy Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 
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Radny Bronisława Szafarczyk (ad vocem)  
„Szanowny Panie Prezydencie, proszę mi pozwolić złożyć krótkie sprostowanie.  

Otóż nigdy nie wskazywałem sposobu oznakowania progów zwalniających ani nie wymuszałem, aby były 
oznakowane w taki czy w inny sposób, natomiast prosiłem, aby to oznakowanie było zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa.  

I druga kwestia, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym to prezydent miasta jest organem zarządzającym 
ruchem, a więc podejmującym decyzje, natomiast Zespół BRD jest ciałem doradczym – a jakże – 
składającym się z fachowców, który ma wypracować te decyzje. I proszę mi wierzyć, jestem w bieżącym 
kontakcie z Miejskim Zarządem Dróg, któremu przekazuję wiele różnych uwag do wykorzystania.  

Dziękuję.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Również ad vocem Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, chciałam tu tylko w wyjaśnieniu podać, że ukształtowanie naszego miasta jest  
na wielu wzgórzach i wzniesieniach i (...) ulice, po których kursują linie autobusowe są z dużo większymi 
spadkami, na przykład ulica Lenartowicza. A także, jeśli chodzi o takie linie okrężne, to przykładem jest 
linia 22 (gdzie parę kursów (...) kursuje do BOSMAL-u) czy linia 1 (też z jakimś tam oznakowaniem, 
że kursuje koło szpitala). Więc nie byłoby to wielką trudnością. Uważam, że warto to rozważyć. 

Dziękuję.”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

A teraz bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
„Panie Prezydencie oczywiście zdaję sobie sprawę, że otyłość to problem globalny i wszystkich ludzi. 
Zastanawiam się tylko nad jednym, że skoro są wdrażane programy, (...) wytoczyliśmy już walkę otyłości  
(zarówno środowiska lekarskie) i jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Do tej pory dotarły do nas 
pewne statystyki i w Polsce do roku 2014 górowała nadwaga, w tej chwili jest to otyłość. Proszę Państwa, 
ludzie umierają na powikłania sercowo-naczyniowe nadal, na drugim miejscu są choroby nowotworowe.  
Ja się zgadzam, że jest wiele akcji prowadzonych przez miasto – sama też jestem zaangażowana w kilka, 
głównie dotyczących kardiologii, gdyż to jest moja specjalizacja. Otyłość wiąże się z kardiologią (...) 
z onkologią, niemniej jednak po prostu bardzo praktycznie chciałabym podejść do tego tematu. 
Środowisko lekarskie jest otwarte oczywiście i my będziemy tutaj wnioskować...”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę zmierzać do końca.” 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
„Okay, dziękuję.  

…natomiast (...) chciałabym, aby edukacją mieszkańców mógł się też zająć Urząd Miasta, ewentualnie 
osoby do tego powołane. I (...) stąd moja interpelacja, jednak globalna (...) dotycząca mieszkańców 
naszego miasta i głównie dzieci, młodzieży, bo to jest nasza przyszłość.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Chciałem przypomnieć, że w Statucie odpowiedź ad vocem musi się mieścić w jednej minucie – taki mamy 
Statut.  

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, interpelacja pierwsza w sprawie roszczeń gminy o wykup udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego czy w prawie własności gruntu została napisana w oparciu o postulaty, które  
do mnie spłynęły od mieszkańców – i to jest rola radnego, przyjmować te postulaty i przekazywać pod 
rozpatrzenie; a przy okazji chciałbym dowiedzieć się jaka jest polityka gminy na dzień dzisiejszy w tej 
sprawie. Taki jest cel tej interpelacji i bardzo proszę, wnikliwie ją w całości przeczytać – być może inne 
tutaj stanowisko wyłoni się z tej lektury.  

Druga sprawa. Panie Prezydencie, ja tutaj absolutnie się nie upieram żeby ten klub powstał w tym 
konkretnym spółdzielczym lokalu. To jest tak, że spółdzielnia wyciąga swoja pomocną dłoń, która jest 
odtrącana. Być może spółdzielnia będzie musiała zrewidować (...)  swoją politykę, swoje stanowisko  
w sprawach współpracy z miastem. Tutaj Pan Pełnomocnik Henryk Juszczyk pewnie potwierdzi, że na ulicy 
Piastowskiej 40 – gdzie spółdzielnia użycza swojego lokalu na Środowiskowe Centrum Pomocy – nie tak 
dawno przecież spółdzielnia poniosła sama wszelkie koszty związane z remontem tego lokalu. Tutaj nie 
chodzi o jakiś interes...”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, proszę zmierzać do końca.” 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Tutaj nie chodzi o żaden interes, tylko o współpracę na rzecz mieszkańców Panie Prezydencie. Jeżeli Pan 
wskaże inny lokal, będę bardzo usatysfakcjonowany. Mnie interesuje tylko to, żeby mieszkańcy 
(wiadomo, że społeczeństwo się starzeje) – chcą, żądają takiego miejsca – żeby mogli się spotykać, żeby 
mogli wspólnie realizować pewne wspólne społeczne...”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

A teraz kolejny głos ad vocem – Pan Radny Karol Markowski.” 
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Radny Karol Markowski (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, odnośnie tego remontu przy zespole szkół. 

Ja bardzo się cieszę, że w 2012 roku zostało oddane do użytku nowe boisko sportowe wielofunkcyjne,  
ale w zeszłym roku bodajże, kiedy zaczynała się budowa komisariatu policji zostało zabrane boisko 
trawiaste. A przy tej szkole, przy zespole szkół, jest boisko, które nadaje się do gry, tylko ja tu napisałem 
w interpelacji: „do doraźnego remontu”. To nie chodzi o to, że chcemy wybudować nowe boisko za milion 
czy 2 mln zł, tylko po prostu wymalować linie, dać 2 nowe bramki i mamy 2 boiska, które służą młodzieży 
z osiedla Norwida.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

I również ad vocem – Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, cieszę się, że miasto podejmuje działania na stoku Szyndzielni – mam tego 
świadomość i oczywiście sekunduję temu, niemniej jednak wiem o tym, że ZIAD jest już na etapie jakiegoś 
pomysłu i tu całą swoją siłą popieram. Natomiast mi chodzi o bardziej kompleksowe zagospodarowanie niż 
to, co proponuje (...) ZIAD polegające na tym, że być może powrócić do tematu kołowrotu, być może 
sposób zagospodarowania Sahary. Na pewno doświadczenia europejskie czy nawet ościennych krajów  
– Słowacji – są duże w tej dziedzinie i nie boją się w cudzysłowie oczywiście „Natury 2000”. To jest 
naprawdę skarb naszego miasta i chciałbym żeby to było kompleksowo rozwiązane, bo mam świadomość, 
że samo rozwiązanie i naprawienie czy odnowienie wyciągu nie rozwiąże tego tematu, ponieważ nie będzie 
takiego magnesu przyciągającego. To, że się będzie dobrze podróżowało to fakt, natomiast co dalej robić 
oprócz oczywiście pięknej przyrody i podróżowania?”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, dziękuję.  

Szanowni Państwo, punkt: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta uważam  
za wyczerpany...”    

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie, nie (...), moment.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„A chyba, że Pan Prezydent chciał jeszcze coś dodać.  

Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(...) Ja muszę się odnieść do pewnych spraw tutaj.  

Pani doktor mówi, że miasto ma się zająć edukacją – nie, miasto nie jest od prowadzenia edukacji 
naprawdę żadnej, oprócz szkolnej i przedszkolnej, a na pewno nie zdrowotnej. Miasto nie jest od tego, nie 
ma sił i środków i jedyne co może zrobić, to może zlecić lekarzom tylko, żeby prowadzili edukację – chyba, 
że o to chodzi to (...) rozumiem. To jest tylko jedna rzecz.  
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Pan Radny Łoś. Panie doktorze, (...) nie tak do końca jest. Dałem Panu przykład z ulicy Skargi, tak  
że niech Pan tu nie rozdziela (...), że spółdzielnia jest taka, że tylko chce wspomagać, rękę wyciąga a my 
(...) odtrącamy tę rękę – no nie. Spółdzielnia wyciąga tę rękę, a drugą ręką bierze po prostu (...).  

Ulica Skargi – (...) dałem Panu przykład ulicy Skargi, Panie doktorze. Nie mówię z sufitu, tylko dałem Panu 
przykład konkretny. Ile spółdzielnia dzisiaj bierze od miasta dzierżawy za ulicę Skargi? Ile lat stało  
to zamknięte? Przecież naprawdę ja wiem co mówię, bo znam lepiej od Pana pewne rzeczy w tej 
spółdzielni, tak że proszę mnie tutaj nie ciągnąć (…) Panie doktorze. Dałem przykład Panu konkretny  
i dlaczego Pan nie odnosi się do tego, tylko Pan mówi o czymś innym?  

Pan Radny Markowski. Panie Radny nie wiem, zobaczymy, ale naprzód musimy w każdej szkole, żeby  
po jednym było boisku, a nie, że jeden chce mieć 2 boiska, a jeszcze cała litania szkół nie ma ani jednego 
boiska –  jakaś rzetelność, uczciwość tu musi być. Ten zespół szkół dostał jako jeden z pierwszych (...) 
boisko – ja wiem, że chce mieć drugie, trawiaste, ale naprzód – przepraszam – są szkoły, które w ogóle 
nie mają żadnego boiska. Jakaś musi być uczciwość. Chyba, że ktoś powie: Proszę dogadać się z innymi 
Radnymi, że nie robimy któregoś boiska, tylko to zrobimy. I jeszcze jedno, żadne boisko ani milion, ani 
dwa nie kosztowało – żeby jasność była. Bo Pan powiedział: „milion, dwa miliony” – (...) nie budujemy 
takich boisk.  

Pan Radny Matyja, Szyndzielnia – nasz skarb. Nie do końca ten skarb jest nasz – powtarzam, bo Pan nie 
chce przyjąć tego do wiadomości. Skarb nie jest nasz, schronisko nie stoi na terenie miasta Bielska-Białej 
na przykład, tylko kolejka stoi. Tak że nie możemy zagospodarowywać nie naszego terenu po prostu.  
Nie możemy zagospodarowywać, robić planów ani koncepcji zagospodarowania nie swojego terenu, 
którego nam nikt nie odda, bo i Gmina Wilkowice, i Nadleśnictwo, i Gmina Szczyrk tam jest po prostu.  
Tak że przepraszam my robimy to, czego jesteśmy właścicielem i tam to robimy. To robimy. I (...) jak 
powiedziałem w najbliższym czasie – koniec lipca – będzie pierwszy myślę widok tego, co zrobiliśmy,  
a w przyszłym roku będzie koniec.  

Tyle. Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję…” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam, jeszcze (...) Pan Prezydent Kamiński (...).”  

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński 
„Dziękuję bardzo.  

Panie Przewodniczący, Pani Radna,  

ja w odniesieniu tutaj do tej interpelacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego chciałbym 
zauważyć kilka kwestii. Otóż obowiązek ustawowy zamieszczania na stronie internetowej projektu uchwały 
dotyczy tylko i wyłącznie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i taki jest publikowany. Natomiast na stronie internetowej są zamieszczane jedynie obecnie uchwały 
dotyczące przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych oraz załączniki graficzne, które obrazują 
granice tego planu. Dyskusja publiczna, o której Pani wspomina, a mianowicie o tych godzinach (...), jest 
jednym z elementów tak naprawdę wyłożenia planów do publicznego wglądu. Przypomnę, że (...) 
wyłożenie planu trwa 21 dni roboczych, czyli mieszkańcy również mogą m.in. w czwartki do godziny  
17.00 w Biurze Rozwoju Miasta takie informacje uzyskać...” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński 
„Tak, (...) już dojdę Panie Prezydencie do tego. Natomiast praktyka jakby wykazuje, że te publiczne 
dyskusje nie sprzyjają rozwiązywaniu indywidualnych spraw, a (...) z takimi głównie musi się zmierzyć 
zespół autorski planu. Ale, tak jak właśnie tutaj Pan Prezydent wspomniał, zmienimy godziny tego 
publicznego wglądu, żeby (...) była (...) większa przystępność.  

Dziękuję bardzo.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Rozumiem, że w tej chwili już punkt: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta 
został wyczerpany.” 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Kolejny punkt, czyli „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości” jest nieaktualny w związku  
z brakiem tego typu osób.”  

 
Ad 5 
Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego wprowadzenia 
opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„I przechodzimy do punktu numer 5, tj. Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
w sprawie planowanego wprowadzenia opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej.  

Szanowni Państwo, razem z Panem Prezydentem pozwoliliśmy sobie przedstawić Wysokiej Radzie 
propozycję takiego stanowiska – myślę dosyć istotnego dla naszego miasta. Pozwólcie, że je w tej chwili 
odczytam. 

Szanowna Pani Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów. 

Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego wprowadzenia opłat  
za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Miasta Bielska-Białej.  

Z ogromnym niepokojem śledzimy doniesienia medialne o planach wprowadzenia opłat dla samochodów  
o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej. 

Oddana do użytku przed niespełna czterema laty Obwodnica to droga, o budowę której kolejne władze 
naszego miasta zabiegały przez ponad trzy dekady. Stała się ona znakomitym uzupełnieniem inwestycji 
drogowych zrealizowanych przez Gminę, w tym przede wszystkim Zachodniej Obwodnicy Miasta oraz 
wiaduktu wzdłuż ul. Wyzwolenia w ciągu Drogi Krajowej nr 52.  
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Dzięki tym przedsięwzięciom udało się wyprowadzić poza ścisłe centrum poważną część ruchu 
tranzytowego i ciężkiego, co w znakomity sposób unormowało i upłynniło ruch w samym mieście. 
Pragniemy przypomnieć, że Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej stanowi część Drogi 
Ekspresowej S1 – na dalszym odcinku dwujezdniowej DK1 – łączącej aglomerację śląską z naszym 
miastem i biegnącą dalej w kierunku granicy z Czechami oraz Drogi Ekspresowej S69 łączącej Bielsko-Białą 
z Żywcem i biegnącą następnie w kierunku granicy ze Słowacją.  

Na wszystkich tych kierunkach występuje bardzo duże natężenie ruchu. Są to bowiem bardzo popularne 
szlaki komunikacyjne zarówno wśród mieszkańców Śląska oraz Małopolski, jak i kierowców z innych części 
Polski.  

Drogi te są obciążone zwłaszcza w weekendy i dni świąteczne, kiedy turyści z wielu zakątków naszego 
kraju udają się na wypoczynek do beskidzkich miejscowości turystycznych. W dni powszednie z kolei 
przejeżdżają tędy tysiące samochodów ciężarowych, gdyż Obwodnica jest częścią szlaku transportowego 
łączącego przemysłowy Górny Śląsk z ośrodkami gospodarczymi północnych Czech i Słowacji.  

Po wprowadzeniu opłat na Północno-Wschodniej Obwodnicy Bielska-Białej spodziewamy się lawinowego 
powrotu ciężkiego ruchu tranzytowego do śródmieścia, co nie tylko utrudni samochodom poruszanie się  
po mieście i doprowadzi do komunikacyjnego paraliżu, ale także wpłynie na degradację lokalnych dróg.  

Ze względu na charakterystyczną zabudowę Bielska-Białej obawiamy się również, że zwiększenie natężenia 
ruchu w centrum miasta będzie miało destrukcyjny wpływ na jego zabytkową substancję architektoniczną 
oraz wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również wzrost emisji spalin i hałasu.  

W związku z powyższym wyrażamy swój stanowczy i zdecydowany protest przeciwko projektowanym 
zmianom i oczekujemy uwzględnienia naszych argumentów przy podejmowaniu decyzji w tej tak ważnej 
dla mieszkańców Bielska-Białej i całego regionu sprawie.  

Bardzo proszę Wysoką Radę o jednogłośne przyjęcie tego stanowiska – jest ono dla nas istotne.  

Bardzo proszę kto jest za? Proszę jeszcze raz nacisnąć. Pan Radny zagłosował zgodnie ze swoją wolą? 
Dobrze.  

Informuję, że mimo drobnych kłopotów technicznych stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  
Ma to swoją wymowę, bardzo wszystkim Radnym dziękuję.”  

 
Ad 6 
Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej dotycząca przeprowadzonych w dniu  
10 maja 2015 roku wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu nr 6, tj. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej dotycząca 
wyborów w dniu 10.05.2015 roku, wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej.  

Szanowni Państwo, pozwólcie że przedstawię, ponieważ pierwszy raz tego typu wybory miały miejsce  
w naszym mieście i myślę, że wskazują na to – podobnie jak wysoka frekwencja w drugiej turze wyborów 
prezydenckich – że nasze społeczeństwo coraz bardziej angażuje się w działalność dla siebie,  
tak naprawdę.  

W dniu 10 maja 2015 roku odbyły się wybory do Rad Osiedli. Po raz pierwszy przeprowadzone były  
w oparciu o nowy Statut Osiedla w formie wyborów bezpośrednich – równocześnie były przeprowadzone  
z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego, i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu prac  
do Rad Osiedli, respektującego przestrzeganie zasady ich odrębności od wyborów prezydenckich oraz 
ułatwienie mieszkańcom Bielska-Białej udziału w tych wyborach, podjęto m.in. następujące działania 
organizacyjno-informacyjne. Przeprowadzona została zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna 
mająca na celu uświadomienie wyborcom, że jednego dnia odbywać się będą 2 odrębne głosowania.  
W ramach tej kampanii ukazały się ogłoszenia w: prasie, internecie, ogłoszenia lokalne i w lokalnych 
telewizjach, jak również w rozgłośni radiowej. Akcja informacyjna zachęcała do udziału w wyborach, 
charakteryzowała się takim skoncentrowaniem przekazywanej informacji, aby mogły dotrzeć  
do jak największej liczby mieszkańców.  
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W pierwszym etapie tej kampanii podjęto starania, aby zachęcić kandydatów i mieszkańców  
do kandydowania. W drugim etapie tej kampanii – była ona skierowana na to, aby uczestniczyć w tych 
wyborach. Uruchomiono specjalną stronę internetową w domenie: www.radyosiedli.bb.pl gdzie zawarto 
wszelkie niezbędne informacje na temat wyborów do Rad Osiedli oraz (...) wyniki ustalenia Miejskiej 
Komisji ds. Wyborów Rad Osiedli. Dodatkowo na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej 
sukcesywnie zamieszczano najważniejsze informacje związane z przebiegiem kampanii. Opracowano 
również ulotki, które jako tzw. insert umieszczono w przedwyborczym wydaniu Magazynu 
Samorządowego.  

Miejska Komisja Wyborcza zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli, zarządzonych 
na dzień 10 maja bieżącego roku realizowała przy współpracy z Biurem Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego 
oraz zespołem powołanym w tym celu przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli, ustalającą tożsamość granic osiedla z granicami okręgu 
wyborczego, na terenie Bielska-Białej utworzono 30 okręgów wyborczych, w ramach których 
wyodrębniono 63 obwody do głosowania oraz wyznaczono siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.  

W 10 okręgach wyborczych wybory nie odbyły się, w tym, w przypadku 3 osiedli (tj.: Biała Śródmieście, 
Dolne Przedmieście, Karpackie) wybory nie zostały przeprowadzone, w związku ze zgłoszeniem mniejszej 
niż minimalna liczba kandydatów; w tych osiedlach przez najbliższą kadencję Rady Osiedla nie będą 
funkcjonowały. Natomiast w 7 osiedlach gdzie zgłoszono równo 15 kandydatów, tj.: Beskidzkie, Biała 
Północ, Biała Wschód, Grunwaldzkie, Kopernika, Mieszka I i Piastowskie, głosowanie nie zostało 
przeprowadzone, ponieważ ogólna liczba zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla była 
równa liczbie przewidzianych dla tych osiedli mandatów. Za wybranych do poszczególnych Rad Osiedli 
zatem uznani zostali zgłoszeni kandydaci. W związku z powyższym, z planowanych 63 Obwodowych 
Komisji Wyborczych powołano 47 do przeprowadzenia glosowania w 20 okręgach wyborczych, czyli 
pozostałych poza tymi, które były wymienione wcześniej.  

W 47 obwodach do głosowania, czyli w 20 osiedlach, w których wybory przeprowadzono, ogółem 
uprawnionych do głosowania było (...) 100 tys. 903 osoby. Liczba ważnie oddanych głosów  
to 19 tys. 27 głosów. Na szczególną uwagę w odniesieniu do innych miast na terenie kraju zasługuje 
wysoka frekwencja w wyborach do Rad Osiedli w Bielsku-Białej, która wyniosła średnio 20,36%.  
We wszystkich 20 osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja pozwoliła na wyłonienie Rady 
Osiedla, ponieważ minimalny, statutowy wymóg to 3%. Informacyjnie dodam, że największą frekwencję 
wyborczą odnotowano w Radzie Osiedla Mikuszowice Krakowski, tj. 32,60%; na drugim miejscu Rada 
Osiedla Lipnik – 32,10%; i na trzecim miejscu Komorowice Śląskie – 31,43%. Najniższą frekwencję 
odnotowano w (...) osiedlu Śródmieście Bielsko, tj. niecałe 11%. Najwięcej kandydatów do Rady Osiedla 
zgłoszono w Starym Bielsku, gdzie zgłosiło się 31 kandydatów. Największą ilość głosów w wyborach 
otrzymał kandydat do Rady Osiedla Lipnik – Pan Roman Kubica z ilością 1031 głosów.  

Miejska Komisja Wyborcza przyjęła i zarejestrowała łącznie ogółem 542 kandydatów, z których 405 zostało 
wybranych w skład Rad Osiedli – będą oni reprezentować interesy mieszkańców osiedli przez najbliższe  
4 lata. Zgodnie z § 43 ust. 1 Statutu Osiedla w ciągu 14 dni od wyborów wyborca może wnieść protest 
przeciwko ważności wyborów. Miejska Komisja Wyborcza nie odnotowała w przewidzianym terminie 
żadnego protestu.  

Miejska Komisja ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej do dnia 26 maja bieżącego roku odbyła  
10 posiedzeń. Ponadto upoważnieni przez Komisję Wyborczą członkowie komisji zwołają i poprowadzą 
pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad Osiedli. W ramach ustalonego porządku obrad wręczone 
zostaną zaświadczenia o wyborze do Rady Osiedla oraz przeprowadzone zostaną tajne wybory w skład 
zarządu osiedla oraz do komisji rewizyjnej. Harmonogram pierwszych posiedzeń Rad Osiedli zostanie 
udostępniony na stronach urzędu miejskiego – przypominam, że komisja zbiera się po sesji, aby to ustalić.  

Podsumowując, Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli stwierdza, że w przewidzianym 
terminie wykonane zostały wszystkie procedury i czynności wyborcze. Jednocześnie chciałem przy tej 
okazji podziękować całej Miejskiej Komisji Wyborczej – wszystkim Radnym, którzy ze mną współpracowali, 
ale przede wszystkim członkom (...) Obwodowych Komisji Wyborczych za ich pracę nieraz do późna.  

Bardzo dziękuję.  

Ad vocem – Pani Radna Małgorzata Zarębska, bardzo proszę.” 
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Radna Małgorzata Zarębska 
„Ja postaram się krótko, chodzi o kwestię, którą stowarzyszenie, którego mam przyjemność być 
przewodniczącą zrobiło. A mianowicie, à propos wyborów pozwoliliśmy sobie zamieścić na stronie 
internetowej ankietę online, jak również w formie tradycyjnej rozpowszechniać ją. Oczywiście próba nie 
jest bardzo duża, aczkolwiek już autorytatywna i zadawaliśmy (...) kilkanaście pytań. Natomiast  
ja chciałabym Państwu powiedzieć o czterech, które wydają mi się są tutaj (...) warte poruszenia.  

Co do zgłaszania kandydatów i zbierania podpisów respondenci nie mieli pretensji, uważali że to jest 
właściwie żadna bariera administracyjna – o to również obawialiśmy się, tymczasem nie sprawiało  
to problemu. Jeśli chodzi o kampanię informacyjną Urzędu Miasta została ona oceniona negatywnie. 
Według kandydatów informowanie o sposobie zgłaszania kandydatur do Rad Osiedli było bardzo słabe  
i zdecydowanie przeważają oceny negatywne. Mogło to mieć znaczny wpływ na liczbę zgłoszonych 
kandydatur. Jeżeli chodzi o kwestie rozmieszczenia komisji tutaj też głosy były podzielone  
– 60% ankietowanych uważało, że były dobrze rozmieszczone, 40% że źle. I co do motywacji bycia 
członkiem Rady mówiono o chęci integracji osiedla, poprawy jego stanu bezpieczeństwa, estetyki, a także 
wpływu na remonty dróg, tworzenie chodników i poprawie w ogóle infrastruktury osiedla. Chciałam 
odnotować, że posiadamy takie ankiety i gdybyśmy kiedyś wracali do tematu ordynacji wyborczej do Rad 
Osiedli to oczywiście służymy takimi opracowaniami – to jedna sprawa.  

I druga sprawa – Pan Przewodniczący mówił o tym umocowaniu społecznym, które teraz z racji ordynacji 
wyborczej mają Rady Osiedla, i ja chciałam zapytać, czy to oznacza zwiększenie kompetencji tych Rad  
i równocześnie zapytać Pana Prezydenta, czy może to mieć związek z planami budżetowymi na przyszły 
rok, zagwarantowania większych kwot finansowych na działalność tych Rad Osiedli?”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Pozwolę sobie odpowiedzieć jako szef Miejskich Komisji Wyborczych do Rad Osiedli. Oczywiście każde 
uwagi żeby te wybory za 4 lata wypadły jeszcze lepiej są zawsze mile widziane, natomiast tak mnie trochę 
zastanawia, bo czy nie chodziło Pani o próbę autorytatywną tylko reprezentatywną? – taką mam nadzieję. 
Więc przy takim założeniu, że próba nie jest reprezentatywna – ta ankieta, a się nią zajmujemy, to jest 
takie (...), ale wszelkie oczywiście informacje przyjmujemy.  

Bardzo dziękuję za ten głos.  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja       
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

powiem szczerze – byłem dosyć sceptyczny na początku co do frekwencji jaka będzie i tu zostałem mile 
zaskoczony, za co dziękuję wszystkim mieszkańcom, to znaczy, że jest chęć pracy, a na pewno głosowania 
i to jest ten pozytyw, z którego się bardzo cieszę.  

Natomiast chciałbym żebyśmy się wspólnie – może dzisiaj tak na początek – zastanowili czy nie należałoby 
w związku z tak dobrą frekwencją zastanowić się nad chociaż w części rozszerzeniem kompetencji, a przy 
tym być może finansów. To jest pierwsza rzecz, która według mnie jest po prostu bardzo ważna i wynika  
z tego, że zainteresowanie jest bardzo duże.  

I drugi temat, który też gdzieś tam się pojawia to jest temat związany z tym, że m.in. na Karpackim nie 
odbyło się głosowanie w wyniku tego, że nie było chętnych. Wczoraj miałem takie spotkanie, jeszcze 
miałem parę dni temu kilka spotkań – być może w związku z właśnie tą dobrą frekwencją gdzie indziej – 
i mieszkańcy, nie tylko Karpackiego, tylko jeszcze tych miejsc, gdzie też nie odbyły się wybory,  
się zreflektują i być może należałoby się Panie Przewodniczący zastanowić, czy w jakimś krótkim czasie nie 
można by było zrobić (...) dodatkowego głosowania (...) umożliwiającego jak gdyby zweryfikowanie 
swojego stanowiska. Oczywiście to jest z dużym znakiem zapytania, ale to są takie moje wołania.”      
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. 

To odpowiadając, bo tu też jakby nie odpowiedziałem Pani Radnej wcześniej, à propos kompetencji.  
Z mojej wiedzy i myślę, że tu Pan mecenas to potwierdzi, daliśmy Radom maksymalne kompetencje  
– wszystkie są wpisane, bo ta dyskusja jak sobie przypominam dotyczyła tej frekwencji. Tutaj były obawy 
jak wiemy, a (...) skupiliśmy się tak naprawdę na załączniku do uchwały jakim jest Statut Osiedla, a nie 
wczytaliśmy się w to, co tam było wcześniej – a wcześniej były pełne, maksymalne przewidziane prawem 
kompetencje dla Rad Osiedli. Więcej – jeżeli jest inaczej to jest to do sprawdzenia, ale tak nie jest – (…) 
kompetencji nie możemy dać.  

Co do środków, tutaj zawsze można dyskutować, natomiast kompetencje są pełne. Nie można  
na dzisiejszy stan prawny tym Radom Osiedli dawać większych kompetencji i chciałem żeby to wybrzmiało. 

Co do jakby powtórki wyborów tam gdzie nie było chętnych, oczywiście możemy dyskutować. (...) Moje 
zdanie jest takie: wszyscy mieli równe szanse w tych wyborach, wszyscy mieszkańcy. I tak jak – nie wiem 
– jest niska frekwencja w wyborach do Rady Miejskiej to powtarzamy tam wybory? – też nie.  
Tak że ja rozumiem, że istota jest taka, że nie jest dobrze. Ja się zgadzam, jeżeli nie ma Rady Osiedla  
w 3 osiedlach, to nie jest dobre zjawisko, ale biorąc pod uwagę frekwencję i zaangażowanie w innych 
osiedlach, trzeba popracować (...) w tych rejonach nad tym, co się tak ładnie nazywa społeczeństwo 
obywatelskie.  

Bardzo proszę, Pan Radny Piotr Ryszka.”          

 
Radny Piotr Ryszka 
„Panie Przewodniczący, moje pytanie jest krótkie: czy jest Pan w stanie odpowiedzieć o koszty 
przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli?  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Tak, oczywiście.  

Suma wszystkich kosztów to jest ok. 200 tys. zł, w tym jest również cała akcja informacyjna, bo media nie 
pracują za darmo. Myślę, że to jest koszt warty poniesienia. Mniej więcej tyle samo, jeżeli mam dobre 
informacje, wydajemy w tym mieście na dokarmianie kotów w skali roku.  

(...) Bardzo proszę, Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
„Panie Przewodniczący, ja tu mam takie pytanie (...) szczegółowe, ponieważ w budżecie miasta mamy 
przewidzianą kwotę na 30 Rad Osiedli, co będzie z tymi Radami, które po prostu nie powstały? Czyli czy  
te 3 Rady, czy ta pula pieniędzy będzie jakoś dla mieszkańców tej części przeznaczona? – bo tam (...)  
na różne rzeczy mogą przeznaczać, czy to będzie rozdzielone na inne Rady?”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ja będę wnioskował tak, że tam gdzie nie ma Rad to nie ma pieniędzy – to jest oczywiste. Natomiast  
są takie sygnały – bo myślę, że też Pani Radna nie słyszała – że Rady poprzednie działały do pewnego 
momentu i ponosiły jakieś koszty i tutaj trzeba będzie to jakoś rozwiązać – myślę, że proporcjonalnie.  
Już z Panem Sekretarzem, z Panem Prezydentem będziemy to ustalać.  

Bardzo proszę, Pan (...) Przewodniczący Maurycy Rodak.” 
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Radny Maurycy Rodak  
„Dziękuję.  

Ja chciałem tylko jeszcze dodać swoją uwagę. Też byłem członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej, cieszę 
się, że większość Rad Osiedli powstało w naszym mieście, nasze obawy nie do końca, na szczęście się 
sprawdziły, aczkolwiek żałujemy, że tych 3 Rad Osiedla nie będzie. Chciałbym zwrócić tylko jeszcze (...) 
uwagę, może dla ostudzenia entuzjazmu: nie wszystkie Rady Osiedla mają to umocowanie społeczne,  
o którym Pan Przewodniczący powiedział, bo w tych Radach Osiedla, a było ich 7, gdzie było tylko  
15 kandydatów żadne wybory się nie odbyły, więc to umocowanie tak naprawdę jest zerowe, nawet 
mniejsze niż było w poprzedniej ordynacji. (...) Mam nadzieję, że przy następnych wyborach będziemy 
starać się jakoś może zapobiec takiej sytuacji, żeby dzień przed wyborami kandydaci wykreślali się w taki 
sposób, żeby zostało 15 kandydatów i żeby wybory się nie odbywały, bo to troszkę ośmiesza całą ideę 
wyborów do Rad Osiedla.  

Chciałbym też zwrócić uwagę, że wybory prezydenckie, z którymi były połączone te wybory do Rad 
Osiedla, są wyborami w Polsce popularnymi, natomiast za 4 lata będziemy mieli wybory do Parlamentu 
Europejskiego – tam już na pewno ta frekwencja będzie gorsza, więc w tych lokalach gdzie w jednym 
budynku nie będzie Obwodowej Komisji Wyborczej obawiam się, że tej frekwencji jednak może nie być. 
Więc też myślę, że warto wcześniej podjąć kroki, żeby te warunki lokalowe lepsze jednak zapewnić.  

Dziękuję.” 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem do wypowiedzi, ale najpierw sobie pozwolę udzielić głosu.  

Oczywiście, że zjawisko, trzeba to nazwać „kombinowania” – ale tak to wyglądało z ilością członków –
miało miejsce, natomiast (...) Rada Miejska nie jest od zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, tylko  
do proponowania. I tutaj to jest nasza sprawa żeby budować tę świadomość. I tak jak Państwo 
pamiętacie, szczególnie Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy delikatnie mówiąc mieli duże obawy  
i (...) byliście Państwo przeciwni nie nowym Statutom, nie uprawnieniom, tylko sposobowi wybierania tych 
Rad, okazało się, że to wyszło. Mam nadzieję, że fakty Państwa przekonały i dziękuję, że dzisiaj jakby 
mówicie o tym już w innym świetle, ale doświadczenie i fakty są najbardziej przekonywujące – tak. 
Błogosławieni ci, co nie widzieli a uwierzyli. (...)  

Jeszcze wracając do (...) reprezentacji, którą zgłosił Pan Maurycy Rodak. Otóż nie zgadzam się, bo to jest 
kwestia matematyki, bo z tych 15 kandydatów każdy musiał dostarczyć 15 popierających, czyli 15 x 15  
w uproszczeniu, oczywiście to mogło być na 3 kandydatów, to jest (...) 1/3 tego poparcia, którą miały 
wszystkie Rady Osiedli w całym mieście, w poprzednich wyborach. Przypomnę jedną rzecz, że wszystkie 
30 Rad w zeszłym sposobie głosowania było wybranych przez 1.413 osób, a w tych wyborach 20 Rad, czyli 
2/3 zostało wybranych przez prawie 20 tys. osób. Różnica – tutaj nie ma o czym mówić. 

Dlatego (…) oczywiście złym zjawiskiem – potwierdzam – jest, że nie ma Rad Osiedla tam gdzie nie było 
kandydatów. Jest gorszym zjawiskiem, ale już mającym większą reprezentację, ten wypadek z 7 Rad, 
gdzie w większości dało się zauważyć – Pan był członkiem komisji, to Pan w tym uczestniczył –  
takie do końca zgłaszanie się kandydatów, rezygnowanie, sprawdzanie ilu tych kandydatów jest 
zarejestrowanych, co wskazywało ewidentnie na to, że było to planowane unikanie konkurencji.  
Bo tak naprawdę, ja pamiętam było takie spotkanie, gdzie było 30 szefów Rad Osiedli i z nimi 
rozmawiałem na ten temat i kiedy się zorientowałem – już kończąc temat żeby nie przedłużać – (...)  
że naprawdę warto to robić, kiedy byłem już na 100% pewien, że to jest dobra ścieżka? Ano wtedy, kiedy 
jedna z Pań przewodniczących Rad Osiedli powiedziała mi, że jeżeli ja sobie wyobrażam, że ona będzie 
chodzić i prosić o głosy to jestem w dużym błędzie – i to był ten moment.  

Bardzo proszę, ad vocem Pan (...) Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik (ad vocem) 
„Ja chciałbym tylko przypomnieć działania Miejskiej Komisji, które podjęła. W przypadku Rad, gdzie ilość 
członków była 15 oraz mniej, przedłużyliśmy termin zgłaszania oraz wystąpiliśmy do wielu instytucji o (...) 
dodatkowe ogłoszenia. Przykładem jest Stare Bielsko, gdzie z 15 zrobiło się 31 chętnych do pracy  
w Radzie Osiedla.  
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I taka druga uwaga, która też mi się nasunęła, patrząc na frekwencję, że rzeczywiście w dzielnicach 
peryferyjnych, tych których działania Rad są określone pod kątem działań w społeczności danej dzielnicy, 
ta frekwencja jest o wiele większa. Myślę, że Rady zadziałały tu też żeby rozbudzić to zainteresowanie 
wśród kandydatów.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę, drugi raz ad vocem – co jest niezgodne, ale ja mogę Panu dać zgodę – bardzo proszę,  
Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
„Wcześniej zgłaszałem się do wypowiedzi, teraz jest pierwsze ad vocem.  

Panie Przewodniczący...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Inny był znaczek, ale to nieważne. Proszę kontynuować.” 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
„To może jakiś mój błąd, przepraszam.  

W każdym bądź razie chciałem tylko nawiązać do tej matematyki. Nie chcę oczywiście odbierać niczego 
tym członkom Rad Osiedli, którzy weszli do Rady bez głosowania – są na tych samych prawach 
co wszyscy – natomiast tylko zwrócę uwagę, że 3 kandydatów mogło być na jednej liście z tymi  
15 podpisami. Więc to nie jest taka matematyka, że 15 x 15 – troszkę jednak mniejsze to poparcie było, 
ale to już tylko na marginesie.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Okay, dziękuję bardzo.  

Bardzo proszę, ad vocem Pan Radny Bronisław Szafarczyk.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk (ad vocem) 
„Dziękuję.  

Nawiązując do tego co powiedział Pan Radny Wojtasik chciałbym podkreślić duże zaangażowanie  
Rad Osiedli do tego aby spopularyzować te wybory, aby zmobilizować mieszkańców do startowania  
w wyborach, do zgłaszania się jako kandydaci do Rad Osiedli. To na prawdę była duża praca, ciężka praca, 
bo początkowo mało kto się kwapił do kandydowania. Wraz z upływem czasu i tej pracy właśnie, 
szczególnie zarządów osiedli, te listy się wydłużały.  

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

Na koniec (...) jedna kwestia taka samokrytyczna, bo tutaj też były uwagi, akurat myślałem, że ktoś  
z Państwa je przedstawi. Były dwie zasadnicze. 

Pierwsza – i tutaj rzeczywiście to jest łatwe do uniknięcia w przyszłości – że lokale wyborcze w wyborach 
do Rad Osiedli były otwarte później i zamykały się wcześniej niż w tych wyborach, z którymi jakby były  
w towarzystwie. Jeżeli tak będzie w kolejnych wyborach, czyli za 4 lata – wygląda na to, że Rada, pewnie 
która wtedy będzie, będzie to robiła razem z wyborami do Europarlamentu – warto o to zadbać. Tutaj 
wytłumaczeniem jest tylko to – w imieniu komisji – że w momencie uchwalania naszej ordynacji wyborczej 
jeszcze te informacje nie były publicznie ogłoszone, jeśli chodzi o (…) Państwową Komisję Wyborczą.  

Druga rzecz, która jest trudniejsza do wyeliminowania, to że – bo prowadzimy takie analizy – pewnym 
utrudnieniem było, jeżeli ta komisja do wyborów do Rad Osiedli nie była w tym samym budynku  
co komisja drugiego typu, co zawsze jest mniej komfortowe, jeżeli trzeba gdzieś podejść. Tutaj będziemy 
myśleć na ten temat, mamy troszkę czasu – prawda – natomiast myślę, że tego problemu nie da się 
całkowicie wyeliminować. (…)  

To wszystko, jeśli nie ma głosów w sprawie.  

Bardzo dziękuję jeszcze raz przede wszystkim mieszkańcom za udział w tych wyborach, za to że nasze 
miasto okazało się liderem na mapie kraju – nie było takiej frekwencji, mimo że też były z różnymi innymi 
wyborami te wybory przeprowadzane. Średnia w innych miastach to jest do 10% – myśmy to podwoili  
i nie ukrywam, że jestem dumny z naszych mieszkańców, że tak licznie uczestniczyli.”      

 
Ad 7 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2015.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku według stanu na dzień 31 marca  
2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, tj. punkt numer 7 – Sprawozdanie nr 13 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2015 roku według stanu  
na dzień 31 marca 2015.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.” 

 
Sekretarz Miasta Grzegorz Tomaszczyk 
„Wysoka Rado,  

proszę o przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta regularnie składanego na tym forum w cyklach 
kwartalnych, tym razem za I kwartał bieżącego roku. 

 Sprawozdanie to zawsze składa się z części ogólnej, gdzie podana jest statystyka różnorakich działań 
Prezydenta, i załączników. W tym przypadku mamy do czynienia z jednym załącznikiem, w którym opisane 
są zarządzenia Prezydenta Miasta (…) omawiane na sprawozdawczym okresie, usytuowane branżowo  
tak jak realizowały je poszczególne Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki organizacyjne. 

A teraz kilka szczegółów z tego sprawozdania. Otóż można z niego m.in. wyczytać, że w omawianym 
okresie Prezydent wydał 279 zarządzeń, w tym 126 z zakresu gospodarowania mieniem i 43 z zakresu 
gospodarowania budżetem miasta; że – to tak obrazowo nazwę – że przedłożył Radzie Miejskiej  
59 projektów uchwał, 9 sprawozdań i 55 zarządzeń do zaopiniowania; że przyjął i rozpatrzył 154 Państwa 
wnioski i opinie z poszczególnych Komisji – jest tutaj wyspecyfikowane ile, z jakiej Komisji tych wniosków, 
opinii było; że również przyjął, rozpatrzył 47 interpelacji; że odbył 8 spotkań konsultacyjnych ze swoimi 
Zastępcami i współpracownikami; że Urząd w omawianym okresie wydał 69 tys. 201 decyzji 
administracyjnych i 1.667 postanowień; że wpłynęło 15 skarg – mamy tutaj specyfikacje w jaki sposób 
zostały one rozpatrzone, bądź jeszcze są w trakcie rozpatrywania; że Wydział Audytu i Kontroli – nasz, 
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Urzędu – przeprowadził 7 kontroli: 3 kompleksowe, 1 doraźną i 3 sprawdzające – podajemy w materiale  
w jakich jednostkach organizacji te kontrole były przeprowadzane i jakie najważniejsze uchybienia 
stwierdzono; że sami byliśmy kontrolowani przez instytucje zewnętrzne – przez instytucje dwie: Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, który kontrolował realizację kilku tematów z poprzednich okresów 
z dofinansowaniem środków unijnych, m.in. elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie, m.in. inwestycje 
pod tytułem „Połączenie ulicy Partyzantów z ulicą Żywiecką”, a Wojewoda Śląski kontrolował z (…) zadań 
systemu wykrywania i alarmowania; i wreszcie, że w omawianym okresie, czyli w I kwartale wpłynęło  
50 wniosków o udzielenie informacji publicznej – rodzajowo one są tutaj pogrupowane, jakiej problematyki 
dotyczyły, na wszystkie udzielono terminowych odpowiedzi.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Dodam, że sprawozdanie to przyjęła Komisja Edukacji i Kultury, [Komisja] 
Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, [Komisja] 

Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, i [Komisja] Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – czyli wszystkie Komisje. Opinie są pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.” 

 
Ad 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
31 marca 2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 8, a ja pozwalam sobie przekazać prowadzenie obrad Panu 
Przewodniczącemu Batyckiemu.2” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.  

Przechodzimy do punktu nr 8 – Sprawozdanie Nr 14 (…) z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku.  

Proszę, w imieniu Prezydenta, Panią Skarbnik Łakomską o przedstawienie.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, to sprawozdanie obrazuje wykonanie dochodów i wydatków w I kwartale.  

Jeżeli chodzi o dochody one zostały wykonane w wysokości 34,10%, wydatki 21,40. W zakresie dochodów 
jest to wykonanie wyższe niż wynika z upływu czasu – głównie jedną z przyczyn jest to, że w I kwartale 
otrzymujemy wyższe wpływy, np. z subwencji oświatowej z uwagi na wypłatę 13 pensji – są to 4/13; 
jak również niektóre wpływy, które są realizowane w I półroczu, w I kwartale – dotyczy to np. opłat  
za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, a także innych wpływów, które nie są cykliczne, tylko  
są jednorazowo, bądź w 2 ratach uiszczane, w tym jedna rata w I kwartale. Jeśli chodzi o wydatki jest to 

                                                           
2 Godz. 12.02. 
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21,40%, jeśli chodzi o wydatki bieżące 23,80, czyli prawie zgodnie z upływem czasu. Natomiast wydatki 
majątkowe jest wykonanie w sumie 6,30% – jest to niskie jak zwykle w I kwartale, gdzie te wydatki  
są z reguły ponoszone dopiero w III, IV kwartale i to wykonanie w zasadzie w I kwartale nie daje obrazu 
wykonania roku.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  
i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”    

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Przechodzimy do punktu numer 9 – Druk Nr 109 z korektą: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2015 rok.  

Proszę bardzo, Pani Skarbnik Łakomska – z podaniem przyczyn korekty.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Tak. Proszę Państwa, korekta wynika z tego, że po przedłożeniu uchwały (…) do Rady, zostało podjęte 
zarządzenie przez Pana Prezydenta w związku z otrzymaniem dotacji przez miasto i wobec tego zaistniała 
konieczność skorygowania przychodów i rozchodów budżetu, które są w tej uchwale, ale dokładnie 
mówiąc dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych dotacji.  

Jeśli chodzi o uchwałę, w tej uchwale proponuje się zwiększenia w zakresie „Oświaty” (…) na kwotę  
68 tys. – to są różne wpływy: z darowizn, z różnych środków, które uzyskały placówki oświatowe  
z przeznaczenie dla tych placówek. Ta sama sytuacja dotyczy „Pomocy społecznej”, gdzie na 124 tys.  
137 zł i 15 gr. zwiększają się dochody (…) z darowizn między innymi, jak również z wyższych wpływów 
uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej z przeznaczeniem dla tych placówek.  

Proponuje się również tą uchwałą wprowadzić do budżetu darowiznę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt i środki, które miasto otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia za rok ubiegły 
środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska – 425 tys. z przeznaczeniem na wydatki 
związane z ochroną środowiska. Wprowadzenie do budżetu środków, które wynikają z aneksu do umowy  
o dofinansowanie projektu „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” – (…) 268 tys. 938 zł  
i 1 gr. I zwiększenie wydatków budżetu o 1 mln 670 tys. 513 zł 29 gr. – (…) tutaj główne zmiany dotyczą 
również środków z roku ubiegłego, a mianowicie też środki pochodzące z „Ochrony środowiska”. I środki, 
które pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami w latach 2013-2014 – przeznaczenie tych środków 
oczywiście na cele, na jakie zostały one zebrane. Jak również przeznaczenie środków dla Wydziału 
Komunikacji – również związane to jest z wydatkami ubiegłorocznymi. I te środki – ponieważ to są środki,  
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które z ubiegłego roku pozostały nam, proponuje się je wprowadzić po stronie wydatków, natomiast 
źródłem pokrycia są wolne środki. I w związku ze zmianą, z aneksem do umowy na zadanie „Budowa 
strefy aktywności ruchowej”, proponuje się wprowadzić zmiany w załączniku, w którym mamy zadania 
inwestycyjne – zadania realizowane z udziałem środków – jest to załącznik nr 4 do tej uchwały.  

Dziękuję.”    

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Bardzo dziękuję.  

Powyższa uchwałę opiniowały Komisje, w obszarze których nastąpiły zmiany, tj. Komisja Edukacji i Kultury 
Rady Miejskiej, [Komisja] Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, [Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska, [Komisja] Bezpieczeństwa i Samorządności, [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz 
[Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. Wszystkie Komisje zaopiniowały  
ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”    

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Przechodzimy do punktu nr 10 – Druk Nr 110: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok. Proszę bardzo, Pani Skarbnik Łakomska.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, uchwała przenosząca. Tu są trzy zmiany, jeśli chodzi o przeniesienie: 
� przeniesienie środków, którymi dysponuje Wydział Inwestycji na uzupełnienie środków koniecznych  

do zrealizowania zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – chodzi o teren Bulwarów Straceńskich 
� i przeniesienie środków pomiędzy działami, którymi dysponuje „Oświata”, czyli 801, 854,  
� i przeniesienie środków również z „Gospodarki komunalnej” – środków, którymi dysponuje Biuro 

Zarządzania Energią, w związku z (...) realizacją projektu „EURONET 50/50 MAX” do Szkoły 
Podstawowej nr 52.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki    
„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, [Komisja] Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa oraz [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – i zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”    
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska- 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki    
„Przechodzimy do punktu numer 11 – Druk Nr 111: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku – Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej wraz z korektami do załączników: nr 1, (...) 3 i uzasadnieniem korekty.  

Bardzo proszę, Pani Skarbnik Łakomska.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, tu również jest korekta i ta korekta jest związana (...), tak jak z tą wcześniejszą uchwałą, 
czyli ze zmianą dochodów i wydatków wynikającą z wprowadzenia do budżetu dotacji. Żadnych innych 
zmian poza tymi zmianami nie ma i wobec tego musiał ulec zmianie załącznik nr 1 do uchwały, gdzie 
wprowadzamy inną kwotę dochodów i wydatków.  

Jeśli chodzi o samą uchwałę zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu skutków związanych z podpisaniem 
aneksu do budowy dotyczącej zadania „Budowa strefy aktywności ruchowej”, projektu „EURONET 50/50 
MAX” i zmiany są związane również z wnioskami Miejskiego Zarządu Dróg w wyniku otrzymania środków 
na zadanie dotyczące remontu ulicy Sikornik waz z ulicą Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jak 
również remontu tego zadania od Rejtana do ulicy Sikornik i do ulicy Partyzantów.  

Otrzymaliśmy tutaj środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – po prostu proponuje się 
je wprowadzić, natomiast własne środki proponuje się przeznaczyć na inne cele, zgodnie z wnioskiem 
MZD. I to samo dotyczy oszczędności wynikających z zadania „Budowa chodników przy podstawowych 
ciągach” – przesunięcie tych środków na zadania remontowe również realizowane przez Miejski Zarząd 
Dróg, m.in. ulica Sabały.  

Zmiana dotyczy również zadania „Wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy 
Leszczyńskiej”, gdzie zmienia się po prostu realizatora – dotychczas był to Urząd Miejski, będzie (...) 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i również proponuje się wprowadzić do tego środki, które 
mamy uzyskać z powiatu bielskiego na współfinansowanie tego zadania.  

I również jest zmiana związana właśnie z zadaniem „Budowa strefy aktywności ruchowej” – część tych 
środków przeznacza się na modernizacje miejskich placów zabaw.  

Dziękuję.”             

                                                                      
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki                               
„Bardzo dziękuję.  

Projekt uchwały opiniowały: Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, Komisja Bezpieczeństwa  
i Samorządności, [Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego. Wszystkie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie głosami Radnych – 21.”    
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki                               
„Proszę bardzo, przechodzimy do punktu numer 12 – Druk Nr 112: Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bielska-
Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

Proszę uprzejmie o przedstawienie treści uchwały Panią Skarbnik Łakomską.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa,  

w budżecie mamy zaplanowany deficyt, którego źródłem pokrycia jest kredyt w  wysokości 48 mln.  
W tej uchwale proponujemy żeby Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu o wysokości 39 mln. 
Oczywiście będzie ogłoszony przetarg i zawarta umowa, natomiast wykorzystanie kredytu będzie zależne 
od konieczności, od potrzeb.  

Dziękuję.”     

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, i zaopiniowała  
ją pozytywnie.  

Przechodzimy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: przy 2 głosach wstrzymujących się, 19 głosami Radnych uchwała została 
przyjęta.”      

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi                       

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Przechodzimy do punktu numer 13 – Druk Nr 99 II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Bardzo proszę o przestawienie treści uchwały, proszę uprzejmie.” 

 
Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak  
„Dzień dobry.  

Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejszy projekt wprowadza zmianę w zakresie 
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sposobu uiszczania opłaty, tj. dotychczasowego sposobu uiszczania opłaty z góry na uiszczanie opłaty  
z dołu do 20 (...) następnego miesiąca po upływie 2 miesięcy, których dotyczy opłata.  

Zmiana taka obowiązywałaby wszystkich właścicieli nieruchomości począwszy od 1 lipca tego roku, 
natomiast od 1 stycznia 2016 roku właściciele nieruchomości, którzy składają deklarację DGO-1 oraz 
właściciele nieruchomości, którzy składają deklarację DGO-2 uiszczaliby opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z dołu do 20 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.  

Dziękuję.”     

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Bardzo dziękuję.  

(...) Projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, 
[Komisja] Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz 
jest załączony protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej, 
jeżeli chodzi o konsultacje społeczne.  

Bardzo proszę, nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Jednogłośnie uchwała została przyjęta głosami 21 Radnych.” 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Przechodzimy do punktu nr 14 – Druk Nr 113 - II wersja tego projektu uchwały: Podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
na obszarze miasta Bielska-Białej.  

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

projekt uchwały zawiera sposób pobierania opłat i ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach Bielska-Białej. Wynika to z zakwestionowanego sposobu, który do tej pory był 
realizowany na drogach publicznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę ten sposób czy status quo, jeśli 
chodzi o wysokość opłat, wielkość strefy, na której w tej chwili ten pobór się odbywa, biorąc pod uwagę 
zapisy ustawy o drogach publicznych, proponuje się ustalić na terenie Bielska-Białej strefę płatnego 
parkowania na obszarze, na którym będzie pobierana opłata za postój pojazdów samochodowych.  
Tę strefę określa się opisowo w § 2 określając ulice ograniczające tę strefę, jak również pokazujemy  
tę wielkość strefy na załączniku graficznym (...) nr 1. 

Strefa (...) płatnego parkowania ujednolica sposób pobierania opłat w obszarze całej tej strefy. Będzie 
obowiązywała w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Za postój w tej strefie będą 
pobierane następujące opłaty – kwestia stawek (…) i zróżnicowania wynika wprost z zapisów ustawy.  
Ta bazowa, podstawowa opłata za pierwszą godzinę to 2 zł, następne zróżnicowano biorąc pod uwagę 
zapisy ustawy w taki sposób, że za drugą rozpoczętą godzinę proponuje się opłatę 2,30 zł; za trzecią  
2,50 zł; za każdą następną 2 zł. Jedna uwaga dotycząca tej pierwszej godziny – wprowadza się inną 
opłatę za pierwsze rozpoczęte 30 min postoju i będzie to 1 zł, za drugie rozpoczęte 30 min będzie  
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to ta druga złotówka z opłaty podstawowej. Ustala się stawkę zerową dla: pracowników służb, (...) osób 
niepełnosprawnych, (...) wszystkich tych podmiotów, które ustawowo nie są zwolnione w ustawie  
o drogach publicznych i ten wykaz znajduje się w § 7. Wprowadza się również możliwość opłat 
abonamentowych dotyczących mieszkańców, przedsiębiorców, jak również właścicieli pojazdów z napędem 
elektrycznym. Sposoby pobierania opłaty określone są w załącznikach nr 2 i 3. Wprowadza się ten 
podstawowy, standardowy sposób opłaty poprzez wykupienie za gotówkę biletu parkingowego  
od inkasentów, którzy będą tę strefę płatnego parkowania obsługiwali. Będzie również możliwe wniesienie 
opłaty w sytuacji kiedy nie nastąpi wykupienie biletu za gotówkę, po wniesieniu wezwania przez inkasenta. 
Tę opłatę będzie można uiścić albo w kasie Miejskiego Zarządu Dróg lub przelewem na rachunek. Jeżeli  
ta opłata nastąpi w ciągu 14 dni – ona będzie pozbawiona opłaty dodatkowej. Po takim okresie, jeżeli  
na podstawie wezwania ta opłata nie zostanie wniesiona będzie też w wysokości ustawowej pobierana 
opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. W przypadku braku uregulowania tej opłaty dodatkowej zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne.  

To podstawowe regulacje dotyczące strefy płatnego parkowania. Proszę o przyjęcie tego projektu  
i uchwalenie w tej wersji przedstawionej.  

Dziękuję bardzo.”    

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Walusiowi.  

Proszę bardzo, otwieram dyskusję.  

Pani Bogna Bleidowicz – bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja bym prosiła o wyjaśnienie różnic pomiędzy pierwszymi wersjami uchwał objętych Drukiem: 113, 114  
i 115, ponieważ wczoraj o godzinie 14.00 na branżowej Komisji pracowaliśmy na pierwszych wersjach tych 
uchwał, a dziś dopiero podczas sesji otrzymaliśmy ich drugie wersje. Co do Druku 113, czy on różni się 
czymś poza tym, że w § 1 zamiast parkowanie jest użyte słowo postój? To samo w § 5 i poprawione  
są ulice?  

Dziękuję.”     

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Ja już wyjaśniam...” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo Panie Dyrektorze.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Różnica pomiędzy pierwszą a drugą wersją – dotyczy rzeczywiście w większości i ma tak charakter 
porządkowy – ujednolica używanie (...) pojęcia „parkowanie” i „postój” i wszędzie tam gdzie jest mowa  
o poborze opłat za parkowanie, właściwym określeniem jest „postój” i ta zmiana również w większości 
tego dotyczy.  

Zostały wprowadzone korekty do nazewnictwa ulic zgodnie z wykazem ulic i placów miasta Bielska-Białej, 
zostały również usunięte pewne niezgodności zapisu, dotyczące oznakowania strefy płatnego parkowania  
– tam chodziło o określenie znaku wynikające z Kodeksu drogowego. Został (...) uściślony zapis dotyczący 
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pojazdów elektrycznych – jest tutaj doprecyzowane, że będzie to dotyczyło jednego pojazdu dla jednego 
właściciela. (…) Również, te zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu, którego nie było w pierwszej wersji  
– o bezpłatnym postoju taxi na wyznaczonych do tego miejscach, stosownymi znakami. I był 
doprecyzowany też zapis o możliwym a nie obligatoryjnym fakcie rejestracji, nieuiszczania opłat w formie 
zdjęć. To są zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do wersji pierwszej.”               

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki      
„Proszę uprzejmie kontynuować w takim razie, bardzo proszę Pani Radna.”   

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Dziękuję.  

Dobrze, a czy moglibyśmy uzyskać wyjaśnienia co do Druku 114 i 115 przy okazji? Czy to przy kolejnym 
głosowaniu?” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Nie, (...) to przy kolejnym głosowaniu.”    

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Dobrze.  

To na przyszłość bardzo proszę paragrafami te poprawki.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Dziękuję.  

Proszę bardzo, widzę że koło (...) Radnego Szczepana Wojtasika siedzi Pan Marcin Lisiński i ustalił chyba 
pierwszeństwo (…), bo głos ad vocem ma pierwszeństwo.  

Proszę bardzo.” 

 
Radny Marcin Lisiński (ad vocem) 
„Mam pytanie o punkt 3 Regulaminu i ten pierwszy zapis o tym, że „pojazd zasilany energią elektryczną”. 
Mamy pojazdy hybrydowe i teraz pytanie, czy nie należy tutaj wpisać w ten punkt: „kserokopię dowodu 
rejestracyjnego pojazdu samochodowego zasilanego wyłącznie energią elektryczną”? Pojazdy hybrydowe 
w myśl tego zapisu też będą mogły chyba jakby uzyskać (...) taką kartę pojazdu elektrycznego.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Znaczy w opinii...” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Pół na pół.” 
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„…osób, z którymi konsultowaliśmy ten zapis, on w takim brzmieniu, że dotyczy: „korzystających  
z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy, posiadający kartę pojazdu 
elektrycznego” (...) – to właśnie dotyczy. Według tych osób jest to precyzyjny zapis – ja nie potrafię się  
do tego odnieść. Wydaje się, że rzeczywiście to jest wystarczający zapis.”        

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Dziękuję.  

Proszę bardzo, Pan Radny Szczepan Wojtasik – bardzo proszę.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
„Ponieważ nie jestem członkiem Komisji chciałbym dopytać z (…) § 2 pkt 2: „Karta mieszkańca uprawnia 
do postoju oznaczonego w niej pojazdu w ciągu postojowym położonym w miejscu zameldowania 
mieszkańca.”. Ja mam pytanie dotyczące, czy MZD ma już rozeznanie jak dużo mieszkańców jest 
pozbawionych takich możliwości? – bo przypomnę tylko, że z tego co do mnie się mieszkańcy zgłaszali – 
ulicy Piastowskiej i 3 Maja, gdzie nie ma rzeczywiście możliwości udostępnienia im miejsc postojowych.”    

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Jak Państwo pewnie wiecie, ten deficyt miejsc parkingowych jest tak duży, że nie ma możliwości żeby 
można było wszystkim mieszkańcom mieszkającym w strefie zapewnić to miejsce. Tak jak wcześniej 
powiedziałem – może tego wyraźnie nie zaakcentowałem – punktem wyjścia do projektu tej uchwały jest 
pewien status quo, który istnieje na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy te uregulowania, bo one też mają 
w sobie takie narzędzia jak: abonament mieszkańca czy karta przedsiębiorcy i te reguły, które funkcjonują 
od ładnych paru lat (...) – nie chcemy tego zmieniać, z uwagi na to, że to rodzi zbyt daleko idące zmiany, 
co do których nie potrafimy jeszcze powiedzieć jak to będzie funkcjonowało w tym nowym kształcie.  

Punktem wyjścia było więc zachowanie wszystkich uregulowań które są, wychodząc naprzeciw tam gdzie 
było to możliwe. I stąd tutaj ta propozycja żeby te pierwsze 30 minut było odrębną opłatą – tą złotówką –  
jak również to, że w granicach tej określonej strefy będzie możliwość korzystania z opłaconego postoju  
na wszystkich innych miejscach, nie tylko w tym miejscu gdzie tę opłatę uiścimy.  

Tak jak wcześniej rozmawialiśmy i to przedstawiałem, ja zakładam, że my po pół roku funkcjonowania 
strefy będziemy już mieli na tyle danych, że będziemy mogli usiąść, zweryfikować i ewentualnie 
modyfikować te zapisy, zarówno w układzie finansowym jak i tym technicznym dotyczącym możliwości 
korzystania z jakiś innych rozwiązań, które w tej strefie są.”      

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Dziękuję.  

Proszę bardzo, jeszcze ad vocem – Pani Bogna Bleidowicz.  

Proszę Pani Radna.”  

 
Radna Bogna Bleidowicz (ad vocem) 
„Dziękuję.  

Ja w kwestii wyjaśnienia Panu Radnemu Wojtasikowi. Otóż informuję, że wczoraj na Komisji zgłosiliśmy 
wniosek o przeanalizowanie tej możliwości zapewnienia mieszkańcom ulic, na których nie mam możliwości 
zaparkowania, udostępnienia im miejsc postojowych na ulicach przyległych – i liczymy na rzetelną  
i bezstronną analizę.  

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

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Maurycy Rodak – bardzo proszę.” 

 
Radny Maurycy Rodak 
„Panie Dyrektorze, ja chciałem zapytać o inkasentów, którzy pracują na co dzień na parkingach, zwłaszcza 
w centrum miasta, czy z nimi zostało jakoś skonsultowane tematy norm, które oni mają wyrobić?;  bo oni 
pracują (...) według jakichś dziennych norm: ile samochodów muszą obsłużyć, jakie kwoty muszą zarobić. 
Czy to, że teraz zostaną wprowadzone opłaty za pierwsze 30 min., za drugie 30 min. postoju, czy to,  
że oni teraz będą musieli wydawać resztę w związku z tym, że będą wprowadzone stawki: 2,30, 2,50 
– to wszystko fizycznie zajmuje czas – czy te normy zostaną im jakoś zmienione? Czy oni będą musieli  
po prostu więcej, szybciej pracować? 

Dziękuję.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Proszę bardzo.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
„Przejmujemy z całym dobrodziejstwem inwentarz z tym związany, z tym funkcjonowaniem w tym  
obecnym kształcie parkingu. Na pewno będziemy się zastanawiali nad takimi rozwiązaniami, które będą 
służyły i tym ludziom, którzy się tym zajmują i jak gdyby celowi, który przyświeca wprowadzeniu tych 
stref. Na pewno co do warunków one nie będą gorsze, bo przejmujemy ich w takim stanie i na tych 
warunkach na jakich do tej pory pracują, natomiast na pewno będzie kwestia dodatkowych szkoleń  
i pewnych uregulowań w postaci regulaminów i sposobów zachowywania się tych pracowników. Będzie  
to trochę inaczej, niemniej na pewno nie będą to warunki gorsze niż do tej pory. (...) Takie rozmowy – 
one się zaczęły, będziemy je kontynuowali.  

Jak Państwo wiecie, (...) jesteśmy w trakcie procedowania i na dzień dzisiejszy są pewne założenia. Myślę, 
że w najbliższym czasie te wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione nie tylko w odniesieniu do pracowników, 
ale też takie informacje, z którymi na zewnątrz wyjdziemy w momencie kiedy ta uchwała stanie się 
prawem lokalnym.”           

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki   
„Bardzo dziękuję. 

Dyskusja została wyczerpana. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej oraz Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Uchwała podlegała 
konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w dniach 21-25 maja, w wyznaczonym terminie. 
Wniesiono uwagi o sposobie rozstrzygnięcia tych uwag – jest informacja na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Podaję wyniki głosowania: przy 4 głosach wstrzymujących uchwała została przyjęta głosami 17 Radnych.”  
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza 
drogami publicznymi 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję bardzo, zwrotnie przekazuję prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu Klimaszewskiemu  
w punkcie 15.”3 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Jesteśmy w punkcie 15., Druk Nr 114 – II wersja, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.  

Przypomnę, że Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa wystąpiła do Prezydenta z wnioskiem  
o uzupełnienie w projekcie uchwały zapisu w § 4 pkt 1.  

Bardzo proszę, kto ze strony Pana Prezydenta?  

Bardzo proszę.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarczego Pan Dariusz Gołyszny      
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

pragnę Państwu tutaj przedłożyć dwa projekty uchwał, które bezpośrednio są związane z projektem 
uchwały, o której wcześniej mówił Dyrektor Waluś, a mianowicie uchwały o strefie płatnego parkowania.  

Na dzień dzisiejszy Miejski Zakład Gospodarczy obsługuje parkingi płatne, które są zarówno w pasie 
drogowym drogi publicznej, jak również poza tym pasem. Uchwała o strefie płatnego parkowania bazuje 
na przepisach ustawy o drogach publicznych i ta ustawa reguluje kwestie parkowania tylko na drogach 
publicznych, natomiast wśród tych parkingów, które na dzień dzisiejszy są obsługiwane przez Miejski 
Zakład Gospodarczy znajduje się kilka parkingów na drogach wewnętrznych, których status należało 
uregulować, a jednocześnie włączyć je w cały system poboru opłat w ramach płatnych parkingów. W tym 
celu przygotowano dwa projekty uchwał.  

Pierwszy dotyczący zasad korzystania z parkingów miejskich położonych (...) poza drogami publicznymi – 
projekt ten jest zbieżny, jeśli chodzi o zapisy, z przepisami dotyczącymi kwestii parkowania w strefie 
płatnego parkowania zarówno co do stawek i gradacji jak również stawek zerowych oraz abonamentu, 
które funkcjonują w ramach strefy – one również zostaną objęte, te parkingi, które są na drogach 
wewnętrznych. Drugi projekt dotyczący stawek określa właśnie stawki, które będą obowiązywały na tych 
parkingach wewnętrznych – one również są dostosowane do tych stawek jakie będą funkcjonowały  
w strefie płatnego parkowania. Ponadto kwestie już dokładnego doprecyzowania tych godzin, zakresów 
wyznaczenia tych parkingów, będą one uregulowane w zarządzeniu Prezydenta Miasta, jak również wzory 
tych abonamentów – one również będą dookreślone zarządzeniem Prezydenta Miasta w chwili już podjęcia 
uchwały.  

Chciałbym dodać, że zarówno jeden jak i drugi wniosek podlegał konsultacjom społecznym. I tutaj 
pozwolę sobie krótko nadmienić, że przedmiotowe konsultacje ogłoszono 14 maja. Ogłoszenie w sprawie 
konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Urzędu 
Miejskiego, na plakatach rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim oraz w Magazynie Samorządowym w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu wskazano: 
przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje te (...) były 
przeprowadzone w dniach od 21-25 maja. W trakcie tych konsultacji wpłynęły – jeśli chodzi o projekt 
dotyczący zasad i trybu korzystania z parkingów miejskich – 2 wnioski, w tym jeden został uwzględniony, 
drugi (...) został potraktowany jako bezzasadny. Jeśli chodzi o projekt uchwały dotyczący wysokości opłat, 
wpłynęły 4 wnioski mieszkańców, w tym jeden wniosek został uwzględniony, pozostałe zostały 
nieuwzględnione.  

                                                           
3 Godz. 12.30. 



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

RM.0002.8.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr VIII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 26 maja 2015 roku 

 
 

Strona 36 z 77 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Jeżeli jestem już tutaj przy temacie konsultacji społecznych pozwolę sobie jeszcze (...) nawiązać  
do projektu uchwały o strefie płatnego parkowania, o której mówił Dyrektor Waluś, ponieważ projekt tej 
uchwały również podlegał konsultacjom społecznym. One były przeprowadzone w tym samym czasie  
i w tym samym trybie jak konsultacje społeczne dotyczące wnioskowanych w tej chwili dwóch projektów 
uchwał. I wpłynęło w trakcie tych konsultacji 7 wniosków mieszkańców, w tym jeden wniosek został 
uwzględniony w całości, pozostałe zostały nieuwzględnione.  

W nawiązaniu tutaj jeszcze do tego o czym wspominała Pani Radna Bleidowicz, jeśli chodzi o zmiany,  
bo mówimy o drugiej wersji w tej chwili tych projektów uchwał – one dokładnie dotyczą tych samych 
kwestii, o których tutaj wspomniał Dyrektor Waluś, ponieważ przenosimy je dokładnie do tych projektów 
uchwał żeby po prostu współgrały te dwa projekty uchwał z (...) projektem uchwały o strefie płatnego 
parkowania.  

Proszę o przyjęcie projektów uchwały.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska (ad vocem) 
„Chciałam zapytać tylko, czy istnieje konieczność przeprowadzania konsultacji w takich ważnych 
sprawach? Jeżeli Pan mówi, że od 21 do 25 maja to ja tutaj widzę w kalendarzu, że 23 i 24 to jest sobota, 
czyli raptem te konsultacje były 3 dni...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Znaczy 23 – sobota, 24 – niedziela?”  

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Dwa dni nie mogą być sobotą.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Okay, przepraszam.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„To takie moje pytanie.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo proszę o odpowiedź Pani Radnej.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarczego Pan Dariusz Gołyszny      
„Konsultacje również obejmują tryb w formie zgłaszania wniosku w formie elektronicznej, więc nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby również te wnioski były składane w sobotę i w niedzielę.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Rozumiem. Natomiast rozumiem, że intencja pytania Pani Radnej jest, że jeżeli w ramach konsultacji, 
które są...” 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarczego Pan Dariusz Gołyszny      
„Pozwolę sobie tylko dodać, że oprócz tutaj urny, w której były składane głosy, w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego był podany adres poczty elektronicznej, do której cały czas można było 
składać wnioski w formie elektronicznej.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę, Pani Radna Bogna Bleidowicz.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Tak, dziękuję.  

Ja jeszcze tylko w uzupełnieniu, tak jak już wcześniej prosiłam, jeśli można to bardzo proszę nam 
przytoczyć konkretne paragrafy, które zostały zmienione od wczoraj, bo jeśli Panowie wyjaśniają  
to w sposób opisowy, to ciężko jest teraz znaleźć to w tekście. I na przyszłość, żebym już nie musiała się 
zgłaszać ad vocem przy Druku 115 – to się również jego dotyczy.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Dobrze, czyli pytanie konkretyzując: czym się różni wersja pierwsza od drugiej? Ponieważ myślę,  
że toczymy łączną dyskusję, ale głosować będziemy rozdzielnie te punkty, czyli proszę o przedstawienie 
różnic w zakresie Druku 114 i 115.” 

 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarczego Pan Dariusz Gołyszny      
„Postaram się, ponieważ samym zwrotem, tutaj zamianą pojęcia „postój” a „parkowanie” – to jest 
praktycznie 35 miejsc chyba w projekcie uchwały o strefie płatnego parkowania, więc nie wiem czy 
będziemy tutaj wymieniali każde to miejsce, w którym forma „parkowanie” ulega...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„A pytanie zadała Pani Radna. Pani Radna oczekuje takiej odpowiedzi – tak?” 
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Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarczego Pan Dariusz Gołyszny     
„Tak.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo proszę, tak?” 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Pani Radna oczekuje takiej odpowiedzi, tak że lecimy.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
„Tak, tylko chodzi mi o Druk 114 i 115, bo 113 już mamy przerobiony. Teraz jesteśmy przy... chyba nie 
będziemy tu mieli...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Spokojnie proszę się przygotować. Ja wiem, że to jest pewna komplikacja.  

Bardzo proszę, Pan Prezydent Jędrusiński.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
„Jeżeli można Panie Przewodniczący,  

Szanowna Radna, czyli tak jak było mówione i na Komisji, i tutaj już, tam gdzie był „parking”, 
„parkowanie” jest słowo „postój”. I tak w § 2 pkt 1: „przez postój pojazdu” – na samym początku było 
parkowanie: „przez parkowanie pojazdu”. W dalszej części „osoba korzystająca z miejsca postojowego” 
tam było „parkingowego”. W ust. 2 § 2: „korzystająca z miejsca postojowego” było „parkingowego”. 
Analogicznie w (...) ust. 3 tego paragrafu, analogicznie w ust. 4 tego paragrafu, 5 i 6. W § 4 ust. 1  
w linijce 2 było „parkowanie samochodu”, tu jest „postój samochodu”. I jest jeszcze korekta w § 6 
„mieszkańcy miasta Bielska-Białej” – to jest małą literką. I w § 7 linijka 1, ust. 1 – tam gdzie było 
„parkowanie pojazdu” jest „postój”. W ust. 1 tego paragrafu, w drugiej linijce, gdzie było „miejsc 
parkingowych” jest „miejsc postojowych”. I na szczęście już koniec, w § 8: „realizacja postoju może 
odbywać” jest „parkowanie może odbywać się”.  

To były te zmiany, chyba nic nie pominąłem, bo to śledziłem bardzo uważnie.  

Ja rozumiem, że o to chodziło.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Czy Pani Radna jest usatysfakcjonowana?  

Widzę z mowy ciała, że tak.  

W takim razie czy są jeszcze jakieś pytania w tej kwestii?  

Dodam, że obradowały nad tym Komisje – nie można powiedzieć, że wszystkie opinie były pozytywne,  
bo były wnioski, ale one zostały uwzględnione. Dyskusja odbyła się w zakresie punktu nr 15 i 16. 
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Przypominam, że jeżeli ktoś chce zabrać głos to teraz jest czas, a głosujemy rozdzielnie.  

W takim razie nie widzę głosów, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w Druku Nr 114 – II wersja? – proszę o podniesienie 
ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta.”  

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich 
położonych poza drogami publicznymi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu – już bez dyskusji – numer 16, Druk Nr 115 – wersja II.  

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

Informuję, że Rada podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 115 – II wersja.”   

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego 
Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 17 porządku obrad – Druk Nr 116, tj. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej. Dodam,  
że głosujemy wersję II – tutaj mam informację, więc od razu ją podam, tj. autopoprawka dotycząca 
zapisów § 7, tj., że: „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku”.  

Bardzo proszę o przedstawienie uchwały.  

Bardzo proszę, Pan Pełnomocnik Henryk Juszczyk.” 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk  
„Proszę Państwa, przedsiębiorstwo, które miało w swoich zadaniach prowadzenie zarówno parkingu,  
jak i obsługę dawnych ZOZ-ów, jak również i inkasentów, którzy pobierali opłaty na miejscach 
przeznaczonych do handlu – te 3 funkcje zaprzestały. Pracownicy przejdą – ci, którzy obsługiwali parkingi 
miejskie – w całości do Miejskiego Zarządu Dróg, natomiast te osoby, które zajmowały się 
administrowaniem dawnych ZOZ-ów przejdą do Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast 2 inkasentów, którzy 
prowadzili tę działalność również w ramach Miejskiego Zakładu Gospodarczego przejdą do Wydziału 
Budżetu Urzędu Miejskiego. W związku z tym, z dniem 1 czerwca 2015 roku likwidujemy Miejski Zakład 
Gospodarczy w Bielsku-Białej. Oczywiście zapewniamy warunki płacowe wszystkim pracownikom takie jak 
dotychczas, na tych samych warunkach zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przypomnę, że opinia Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa jest pozytywna  
i Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego również. Przeprowadzono konsultacje społeczne  
w dniach 21-25 maja.  

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 116? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta.” 

 
Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 17a wprowadzonego dzisiaj na sesji – Druk Nr 120, tj. Podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku  
w sprawie opłaty targowej.  

Bardzo proszę, Pani Naczelnik Skoczeń.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Szanowni Państwo,  

zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej jest konsekwencją likwidacji Miejskiego Zakładu 
Gospodarczego. Miejski Zakład Gospodarczy jest inkasentem tej opłaty na targowiskach przy ulicy 
Broniewskiego czy ulicy Żabiniec oraz w pozostałych miejscach prowadzenia działalności handlowej.  
W związku z tym dokonano zmiany w § 5, ust. 1, litera b – uchwały w sprawie opłaty targowej, gdzie  
w miejsce Zakładu powołano na inkasenta...”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę o ciszę.” 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
„Urząd Miejski w Bielsku-Białej. W § 6 w którym ustala się inkasentom wysokość prowizji wykreślono 
Miejski Zakład Gospodarczy. Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku. Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, jak również 
Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej – opinie są pozytywne.  
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Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 120? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie 
realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 18 – Druk Nr 108, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 11 marca 2015 roku w Bielsku-Białej  
o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Tak jak wspomniałem jest to Druk Nr 108.  

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną pod warunkiem 
wprowadzenia autopoprawki. Rozumiem, że głosujemy uchwałę już z tym autopoprawkami, Pani 
Naczelnik? – Tak?  

Bardzo proszę, Pani Naczelnik Kania.” 

 
Naczelnik Biura Funduszy Europejskich Pani Izabela Kania  
„Szanowni Państwo – tak jak Pan Przewodniczący przywołał tytuł projektu uchwały – projekt dotyczy 
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia, które zostało zawarte 11 marca bieżącego roku  
w sprawie współpracy przy realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, jako takiego nowego 
instrumentu finansowego, który będzie wdrażał fundusze europejskiej w obecnym okresie programowania. 

 Na konieczność zawarcia tego aneksu wskazało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jak również 
instytucja zarządzająca jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zwracając uwagę, że przede 
wszystkim trzeba uzupełnić albo nawet dokonać zmian w zapisach porozumienia w trzech obszarach. 
Przede wszystkim wskazanie na wzmocnioną rolę miasta Bielska-Białej jako instytucji pośredniczącej i jej 
organu wykonawczego, którym jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, zwłaszcza w zakresie zatwierdzania 
strategii regionalnej. Bardzo istotne tutaj jest również wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o doprecyzowanie 
sposobu (...) realizacji tej strategii i doprecyzowanie zadań miasta jako tej instytucji pośredniczącej.  

Ponieważ zmiany tak liczne dotyczą zawartego porozumienia zdecydowaliśmy, że nadamy nowe 
brzmienie.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo. 

Myślę że wszystko jest jasne. Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 108? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”  
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej 
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu numer 19 – Druk Nr 100, tj. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
oświaty.  

Bardzo proszę, Pan Dyrektor Jan Solich.”  

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Jan Solich 
„Szanowni Państwo,  

w przygotowanym projekcie uchwały wymieniono enumeratywnie wszystkie zadania z zakresu 
administracji publicznej wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także te, które wynikają z ustawy  
o finansach publicznych. Każde z tych zadań kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. We wszystkich 
powyższych sprawach przepisy ściśle określają wymogi, które muszą spełniać wnioskodawcy, aby uzyskać 
decyzję pozytywną, a także przepisy te określają sytuacje, w których wydaje się decyzje odmowne. Jeśli 
sytuacje są wątpliwe to analizowane są także przez prawnika i w oparciu o jego opinię wydawana jest 
ostateczna decyzja. Nie ma tutaj żadnego pola do uznaniowości, chodzi tylko o skontrolowanie, wydanie 
decyzji zgodnie z przepisami prawnymi. Pan Prezydent uznał, że MZO dysponuje zarówno kompetentną 
obsługą prawną, jak i pracownikami, którzy potrafią to zadanie sprawnie realizować, stąd wniosek,  
aby decyzje te były podejmowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – opinia jest pozytywna.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 100? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta.”  

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 20 – Druk Nr 103, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia 
gminnego programu przeciwdziałania bezdomności.  

Bardzo proszę, Pani Dyrektor Ciaciura.” 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura  
„Szanowni Państwo,  

w proponowanym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do gminnego programu 
przeciwdziałaniu bezdomności, tj. Regulaminie Noclegowni przy ulicy Krakowskiej 2a, w rozdziale „Zasady 
przyjęć” – pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Noclegowania jest czynna codziennie w następujących godzinach: 
w okresie od 31.10 do 31.05 od godziny 17.00 do godziny 8.00”. Wcześniej było: „do 31.03” – czyli 
wydłużyliśmy tutaj o 2 miesiące. „W okresie od 1.06 do 30.10 od 19.00 do 8.00 rano”, a było: „od 1.04.”, 
„We wszystkie soboty w roku czynna jest od godziny 14.00 i we wszystkie niedziele oraz dni wolne czynna 
jest całodobowo z przerwą sanitarną od godziny 12.00 do godziny 14.00”.  

Chciałam nadmienić, że powyższa zmiana została wprowadzona w związku z petycją 43 osób bezdomnych, 
skierowaną do Prezydenta Miasta (...), którzy w tej petycji proponowali, aby wydłużyć godziny 
funkcjonowania noclegowni jeszcze w miesiącu kwietniu i w miesiącu maju (...) od godziny 17.00 do 8.00 
rano. Za zgodą Prezydenta Miasta, z dniem 30 kwietnia już wdrożono te zmiany spełniając tym samym 
postulat osób bezdomnych przebywających w naszej noclegowni.  

Bardzo proszę o przyjęcie powyższej uchwały.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski         
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor.  

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu wydała opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy...  

Przepraszam, bardzo proszę Pan Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka   
„Panie Przewodniczący,  

chciałem zapytać, czym podyktowane jest, że od 1.06 do 30.10 noclegownia jest czynna od 19.00  
do godziny 8.00? I czy w ten sposób (...) koszty wzrastają żeby nie mogła być ta noclegowania czynna  
od 17.00 do godziny 8.00? Zresztą niektórzy z tych, którzy się ze mną kontaktowali proponowali jednak 
żeby (...) była czynna od godziny 17.00 przez cały rok, co jest dla nich wielkim ułatwieniem.  

Dziękuję bardzo.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski         
„Dziękuję. 

Pewnie dotyczy to pory roku, ale bardzo proszę Panią Dyrektor o odpowiedź.”   

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

taki był postulat, ale też trzeba nadmienić, że noclegownia nie jest całodobowym ośrodkiem wsparcia, 
natomiast jest tylko miejscem (...) gdzie po prostu można przenocować – noclegiem...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski         
„Jak sama nazwa wskazuje.” 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„Myśmy już rozszerzali przez te ostatnie lata godziny funkcjonowania noclegowni – tutaj spełniając 
postulaty osób bezdomnych, natomiast uważamy, że (...) to są dodatkowe koszty i jest to miejsce 
schronienia – prawda, noclegu, nie całodobowe wsparcie. Mamy funkcjonującą placówkę Dom dla 
Bezdomnych gdzie osoby, które mają różne problemy zdrowotne też mogą taki wniosek złożyć  
o schronienie właśnie w Domu dla Bezdomnych.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski       
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

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

Informuję, że Rada podjęła uchwałę przy jednym głosie sprzeciwu.”     

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”  
w Bielsku-Białej oraz nadania Statutu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski       
„Przechodzimy do punktu 21 – Druk Nr 102, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca tego roku w sprawie utworzenia Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej oraz nadania statutu.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pani Małgorzata Maderak-Hoza 
„Szanowni Państwo,  

ta uchwała jest wynikiem naszej konsultacji z Nadzorem Prawnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach, który przyjął stanowisko, że statut placówki musi być publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. W związku z tym uchwała podjęta (...) 24 marca przez Szanowną Radę, zostaje 
rozdzielona na 2 uchwały.  

Pierwsza uchwała – ta o której w tej chwili mówimy – tj. uchwała o utworzeniu Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej; i do tej uchwały dołączono tylko załącznik, tj. wykaz mienia, które jest w zarządzie tej 
Placówki. Żadne inne sprawy się nie zmieniają. I tak samo ta druga uchwała...”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski      
„Rozumiem. Nadzór Prawy zalecił uporządkowanie tej sytuacji...” 

 
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pani Małgorzata Maderak-Hoza 
„Tak (...).” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski      
„To właśnie robimy. Okay.  

Dziękuję Pani bardzo.  

Czyli dotyczy to tego punktu, jak i następnego, ta Pani informacja jak rozumiem?” 

 
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pani Małgorzata Maderak-Hoza 
„Tak jest (...).” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski      
„Nie widzę (...) głosów w sprawie, dodam że nad projektem uchwały obradowała Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu – opinia jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 102? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zawartą w Druku Nr 102.”       

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny 
Dom” w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski      
„W związku z tym co było powiedziane wcześniej przechodzimy do punktu nr 22 – Druk Nr 10. Informacja 
na ten temat padła w poprzednim punkcie.  

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

W takim razie przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 101? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”         

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski      
„Przechodzimy do punktu nr 23 – Druk Nr 107, tj. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej.  

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności wystąpiła do Pana Prezydenta z wnioskiem o wykreślenie  
z projektu uchwały w § 4 pkt 1 słowa: „jawnym”, natomiast (...) – w § 4 pkt 16 – rodzi to wątpliwości  
co do tego zapisu. Te wątpliwości prawne, za chwilę poproszę Pana Mecenasa – on wyjaśni o co chodzi, 
ale sam projekt tej uchwały – bardzo proszę o przedstawienie – Pan Naczelnik Mrzygłód.” 
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Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,  

zmiana wprowadzona w 2013 roku do ustawy o samorządzie gminnym w art. 5c mówi, iż: „Rada gminy  
z własnej inicjatywny lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć gminną Radę Seniorów”. 
I Zarząd Oddziału Okręgowego Bielskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jeszcze w ubiegłym 
roku wystąpił z propozycją rozpatrzenia takiej możliwości, utworzenia Rady Seniorów. W związku z tym,  
że Prezydent z zainteresowaniem podjął temat, został właśnie przygotowany przedmiotowy projekt 
uchwały, który w dniach od 1 kwietnia do 24 kwietnia bieżącego roku został poddany konsultacjom  
z organizacjami pozarządowymi i (...) wyniki tej konsultacji zamieszczone są w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały, ale w tym samym terminie od 1 do 24 kwietnia został również poddany projekt uchwały 
konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Protokół z tych konsultacji został przekazany również Radzie 
Miejskiej. 

Szanowni Państwo, Rada – przechodząc już do projektu uchwały – ma charakter konsultacyjny, doradczy  
i inicjatywny. Kadencja Rady trwa 4 lata, a w skład Rady wchodzi 15 osób, które ukończyły 16 rok życia 
oraz zamieszkują na trenie... 60. Przepraszam...”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski     
„60. To by nam trochę skomplikowało sprawę tej uchwały.”  

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód 
„Tak, przepraszam, 60 rok życia oczywiście – oraz zamieszkują na terenie miasta i działają na rzecz osób 
starszych.  

Nabór na członków Rady zarządza zgodnie z uchwałą Prezydent Miasta w terminie nie późniejszym  
niż 3 miesiące przed końcem kadencji Rady, a jeżeli chodzi teraz o pierwszą kadencję Rady, to w okresie 
nie późniejszym niż 3 miesiące od wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Na...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Dziękuję bardzo. Myślę, że to wystarczy – była ta uchwała na Komisjach.  

Teraz proszę Pana Mecenasa o przedstawianie tej kwestii prawnej, abyśmy wiedzieli, dlaczego ten wniosek 
Komisji nie może zostać zrealizowany.  

Bardzo proszę Panie Mecenasie.” 

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel  
„Szanowni Państwo,  

Komisja wystąpiła do Pana Prezydenta z takim wnioskiem, aby w § 4 ust. 16 wykreślić słowo: „jawnym”. 
Ja może przeczytam Państwu zapis, aby to było lepiej zrozumiałe. Przepis ten brzmi tak: „Członkowie Rady 
wybierani są przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w głosowaniu jawnym, w którym każdy radny może 
głosować stawiając znak X obok nazwiska nie więcej niż 15 kandydatów”.  

Komisja zaproponowała słowo: „jawnym”, ale jak (...) rozmawiałem potem z członkami Komisji doszło 
chyba tutaj do drobnego nieporozumienia. Otóż pierwsza rzecz podstawowa – przepisy Ustawy  
o samorządzie nie pozwalają na wprowadzanie innego głosowania niż jawne. Tajne głosowanie może być 
wprowadzone tylko wtedy, kiedy ustawa wyraźnie tak stanowi. Wykreślenie słowa: „jawnym” z tego zapisu 
powodowałoby niepotrzebne wątpliwości. Natomiast wątpliwości Komisji, propozycja Komisji wzięła się 
stąd, iż Komisja nie wiedziała o tym, w jaki sposób należy odczytywać ten zapis. Otóż członkowie Rady 
Seniorów będą wybierani przez Radę Miejską w głosowaniu jawnym, ale poprzez głosowanie na imiennych 
kartach do głosowani, czyli każdy Radny dostanie imienną kartę do głosowania, na niej będzie ileś tam 
zgłoszonych kandydatów i spośród tych kandydatów (...) Radny będzie mógł zaznaczyć od 1 do 15 
kandydatów. Czyli sposób wyboru Rady Seniorów będzie podobny do sposobu wyboru, jaki był w Radach 
Osiedli. To...”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję. 

ad vocem Pan Przewodniczący Maurycy Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
„Czy w takim razie potem nasze karty wyborcze – które wypełnimy – imiennie podpisane, będą dołączone 
do protokołu, będą zamieszczone, będą jawne?  

Dziękuję.”    

 
Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel 
„Oczywiście tak, bo głosowanie jest jawne. Każda karta będzie mogła być też opublikowana, jeżeli ktoś  
z Państwa będzie sobie życzył czy na jego prywatnej stronie internetowej, czy w jakiś inny sposób. Będzie 
to po prostu załącznik do protokołu.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Żeby przejść do sedna, po prostu publicznie będzie wiadomo, który Radny na kogo głosował, bo do tego 
to się sprowadza. Ja oczywiście nie chciałbym żeby tutaj tę dyskusję proceduralną przesłonił dosyć istotny 
fakt powoływania takiej Rady w naszym mieście, bo jest to zjawisko pozytywne i myślę, że dzięki temu 
taki organ konsultacyjny, ludzi doświadczonych przecież wiekiem i doświadczonych życiowo, będzie nam 
służył radą. Myślę, że jest to dobre przedsięwzięcie i zakończy się w sposób udany. Dlatego serdecznie 
zachęcam wszystkich Radnych, aby tę uchwałę, jeśli to możliwe, przyjąć jednogłośnie. 

Dodam, że branżowa Komisja wydała opinię pozytywną i w związku z tym przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 107? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.”     

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Przechodzimy do punktu nr 24 – Druk Nr 104, tj. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy 
Grażyńskiego 108.  

Bardzo proszę o przedstawienie (...) Panią Naczelnik Godyń.”  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przeniesienie wkładu niepieniężnego – aportu  
do Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” w postaci węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy 
ulicy Jaskrowej 11 o wartości 79 tys. 102 zł 27 gr. Tym samym (...) Rada Miejska postanawia wyrazić 
zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” poprzez objęcie 
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przez gminę Bielsko-Biała 158 nowych udziałów – każdy o wartości 79 tys. zł. Kwota 102 zł 27 gr. zostanie 
przeznaczona na zasilenie kapitału zakładowego Spółki. Oczywiście wartość aportu zostanie podwyższona 
o należny podatek VAT i jest to kolejna regulacja spraw związanych z THERMĄ. Po przekazaniu węzła 
cieplnego na majątek Spółki, jego eksploatacja będzie należała – i konserwacja, i remonty – oczywiście  
do THERMY. Tak więc zasadnym jest przekazanie tego aportu Spółce.  

Proszę o podjęcie uchwały.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 104? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”     

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty nieuiszczonej 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała innej stopy procentowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Przechodzimy do punktu 25 – Druk Nr 105, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zastosowanie do rozłożonej na raty nieuiszczonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała innej stopy 
procentowej.  

Bardzo proszę o przedstawienie.” 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Panie Przewodnicząc, Wysoka Rado,  

projekt dotyczy wyrażenia zgody na zastosowanie przez Prezydenta Miasta do rozłożonej na raty 
nieuiszczonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Mickiewicza __ oznaczonej jako działka 58/3 o powierzchni 382 m2 
innej stopy procentowej niż jest określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności. Zastosowana stopa procentowa będzie stanowić dwuipółkrotność stopy redyskonta 
weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.  

Chciałam powiedzieć, że zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski. Natomiast ustawa ta również dopuszcza zastosowanie za zgodą Rady innej, niż określona w ust. 4 
tej ustawy, stopy procentowej do nieruchomości stanowiących własność gminy.  

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Nad projektem uchwały obradowały 2 Komisje: Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz (...) 
[Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – obie opinie są pozytywne.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 105? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”        

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1049/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski    
„Przechodzimy do punktu nr 26 porządku obrad – Druk Nr 106, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały nr XLIII/1049/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 24 czerwca zeszłego roku w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”  

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  

projekt dotyczy zmiany uchwały, która została podjęta w czerwcu 2014 w sprawie wyrażenia zgody  
na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu na nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa. W uchwale tej wyrażono zgodę na dokonanie zamiany zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu przy ulicy Słowackiego 15  
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, tj. zabudowaną nieruchomość położoną przy ulicy 
Piastowskiej 44, zabudowaną nieruchomość przy Placu Ratuszowym 9 oraz udział stanowiący lokal 
użytkowy w budynkach przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 20a i 20b i Listopadowej.  

W chwili obecnej proponujemy wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej 
własność miasta na prawach powiatu, położonej przy ulicy Słowackiego, zabudowanej budynkiem 
szkolnym nr 15 wraz z oficyną oraz stanowiącej własność gminy niezabudowanej nieruchomości położonej 
przy ulicy 3 Maja, ulicy Mickiewicza o powierzchni 699 m2 na niżej wymienione nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa, tj.: nieruchomość, jak wcześniej powiedziałam, przy Placu Ratuszowym 
budynkiem 9, na udział wynoszący 0,467 części, zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy 
Grunwaldzkiej i Listopadowej – o której wcześniej mówiłam – również na zabudowaną nieruchomość przy 
ulicy Bystrzańskiej 55a, na zabudowaną nieruchomość przy ulicy Bystrzańskiej 57, na niezabudowaną 
nieruchomość o powierzchni 1.358 m2 i 1.374 m2 przy ulicy Monet Cassino, jak również niezabudowanej 
nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jeździeckiej oznaczonej jako działka 797/36 o powierzchni 349 m2 
oraz 807/2 o powierzchni 453 m2, 802/4 o powierzchni 319 m2 oraz 806/2 o powierzchni 299 m2. Zamiana 
tych nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a miastem na prawach powiatu, gminą nastąpi bez 
dopłat. Dziękuję.  

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski   
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Dodam, że obradowała nad projektem tej uchwały Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska – wydała opinię pozytywną.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 106? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”        

 
Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  
nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski   
„Przechodzimy do punktu 26a – Druk Nr 121, tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
nr XLIV/1069/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia zeszłego roku w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej 2 w drodze przetargu.  

Bardzo proszę o przedstawienie.”  

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

uchwała dotyczy uchylenia uchwały podjętej w sierpniu 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Rzecznej w drodze przetargu.  

Proszę Państwa, powodem uchylenia tej uchwały jest fakt, iż w budynku najemcy lokali, którzy złożyli 
wnioski o ich wykup, zrezygnowali z zakupu. Wobec powyższego, w chwili obecnej – ponieważ nie chcemy 
doprowadzać już do wspólnoty, budynek będzie w całości własnością gminy – zasadnym jest uchylenie tej 
uchwały i również (…) nieprzeznaczanie tego lokalu do sprzedaży. Będzie on zasiedlony w ramach listy 
przez ZGM.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski   
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik.  

Opinia Komisji branżowej, czyli Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa jest pozytywna.  

Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 121? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”        
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2015 r. Pani G_____ P____  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 27, Druk Nr 117, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 23 lutego 2015 r. Pani G____ P_____ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę, najpierw Pani Przewodnicząca Komisji, Pani Katarzyna Balicka przedstawi projekt 
uchwały.”. 

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

„Dziękuję.  

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. rozpatrywała skargę z dnia 23 lutego 
2015 roku Pani G_____ P____, działającej przez swojego pełnomocnika Pana B_____ M____,  
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Urząd Miejski, przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Bielsku-Białej do rozpatrzenia według właściwości. 

Komisja Rewizyjna w takcie postępowania ustaliła, iż zarzuty zawarte we wspomnianej skardze dotyczą 
podziału nieruchomości oraz ustalenia granic nieruchomości, położonych przy ul. 11 Listopada oraz 
związanego z tym ograniczenia obszaru. 

Skarżąca twierdzi, że nie ma decyzji o podziale nieruchomości na nieruchomość budowlaną i gruntową  
i oczekuje na rozgraniczenie zwartej zabudowy. Skarżąca zarzuca również zaniedbania i niejasności  
w gospodarowaniu mieniem gminnym. Skarżąca stwierdza, że dokonując podziału nieruchomości, biegli 
sądowi nie wzięli pod uwagę istniejącej antresoli, która w jej ocenie, znacząco ogranicza walory użytkowe 
wewnętrznego podwórka nieruchomości. Skarżąca zarzuca również, że Urząd Miejski wyraził zgodę  
na wykonanie ocieplenia na ścianie granicznej budynku oraz wykonanie okien w tej ścianie. Skarżąca 
podniosła również, iż w pismach kierowanych do niej nie szczędzono inwektyw. 

Komisja Rewizyjna ustaliła, iż postępowanie w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, toczące się 
zresztą z udziałem samej Skarżącej, zostało prawomocnie zakończone postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 roku. Sąd dokonał rozgraniczenia nieruchomości, 
potwierdzając tym samym prawidłowość decyzji wydanej wcześniej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. 
Zagadnienie to pozostaje zatem, w ocenie Komisji Rewizyjnej, poza rozważeniami Komisji – czynności 
bowiem postępowania skargowego nie mogą zastępować regularnej procedury sądowej  
ani administracyjnej, nie mogą podważać trwałości orzeczeń sądowych ani też decyzji administracyjnych. 

Jeżeli chodzi z kolei o zarzuty dotyczące uregulowania stanu prawnego, to Komisja ustaliła, iż konieczne 
jest ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, jak również ustanowienie odpłatnego 
użytkowania wieczystego dla nieruchomości. W tym zakresie z kolei konieczne jest dokonanie 
inwentaryzacji uproszczonej. Komisja ustaliła, że od 2009 roku podejmowane są bezskuteczne próby 
wykonania takiej inwentaryzacji uproszczonej budynku przy ul. 11 Listopada. 

Początkowo gmina wystosowywała kolejne pisma do Skarżącej z informacją o konieczności zawarcia 
umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów, jak również wskazując, że koszty tego poniesie 
gmina. Z uwagi na to, iż na żadne z tych pism nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi, gmina zwróciła się 
do zarządcy nieruchomości o przedstawienie stanowiska Wspólnoty Mieszkaniowej. Wspólnota 
Mieszkaniowa początkowo wyraziła zgodę, natomiast później pełnomocnik Skarżącej zmienił swoje 
stanowisko i nie wyraził zgody na wykonanie tej inwentaryzacji.  

W związku tym, wobec braku możliwości uregulowania kwestii ustanowienia prawa użytkowania 
wieczystego, sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego o zobowiązanie, w drodze wyroku 
sądu, właścicieli nieruchomości lokalowych do złożenia stosownego oświadczenia woli. 

Komisja ustaliła, iż w ramach tego postępowania został powołany biegły z zakresu geodezji, celem 
opracowania opinii uzupełniających, m.in. w zakresie ocieplenia (…), w kwestii których skarżyła się Pani 
Skarżąca. 
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Do sądu zatem należy rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących stanu prawnego, w związku z ustaleniem 
wysokości udziałów w nieruchomości, jak również ustanowieniem odpłatnego użytkowania wieczystego  
dla nieruchomości (…). W tym zakresie również sąd ustali elementy związane z wpływem ocieplenia 
budynku położonego przy ul. 11 Listopada na wielkość udziałów w użytkowaniu wieczystym, więc w tym 
zakresie Komisja tutaj nie jest władna żeby o tym decydować. 

Komisja uznała również, iż nie posiada dokumentu rozgraniczenia zabudowy wzniesionej  
na nieruchomościach położonych przy ul. 11 Listopada, o co zdaje się wnosić Skarżąca. Obowiązujący 
bowiem stan prawny nie przewiduje istnienia takiego dokumentu, a zatem nie można takiego dokumentu 
przedstawić. 

Komisja ustaliła również, iż jeżeli chodzi o kwestię antresoli i korzystania z niej przez mieszkańców 
nieruchomości, niejako połączonej wcześniej z nieruchomością, w której mieszka Skarżąca, to mieszkańcy 
tej nieruchomości zostali poinformowani przez gminę o tym, że korzystanie z przejścia przez balkon  
i dostęp do lokalu z tej właśnie strony jest niezgodny z istniejącym stanem prawnym nieruchomości  
i zobowiązało mieszkańców do zaprzestania korzystania z tego przejścia. 

Odnosząc się z kolei do zarzutu dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie w ścianie okien granicznych, 
Komisja ustaliła, iż okna te istniały również wcześniej, w związku z tym gmina tutaj nie wyrażała 
dodatkowej zgody na istnienie tych okien. Ponadto Komisja zwraca uwagę, iż nieruchomość ta objęta jest 
opieką konserwatorską, a zatem nie ma możliwości, aby tutaj tak bezpośrednio ingerować w te kwestie.  

Postępowanie skargowe prowadzone przez Komisję w zakresie jej właściwości, nie potwierdziło wobec 
tego zarzutów podnoszonych przez Skarżącą. Pisma Skarżącej kierowane do Urzędu nie pozostawały bez 
odpowiedzi – Skarżąca otrzymywała odpowiedzi, w których członkowie Komisji nie stwierdzili jakichkolwiek 
inwektyw. 

Wobec przedstawionych argumentów, Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej 
uznanie skargi z dnia 23 lutego za skargę bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej, Pani doktor. 

Czy jest może na sali Skarżąca – Pani G____ P____?; bo ma prawo zabrania głosu jako strona w tej 
sprawie. 

Pan jest pełnomocnikiem – tak? 

Czy Pan chce zabrać głos w tej sprawie?”. 

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„A jest pełnomocnictwo w dokumentacji tutaj w Radzie? 

Jest czy nie ma?”. 

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

„Jest pełnomocnictwo, czyli Pan pełnomocnik może zabrać głos w imieniu. 

To bardzo proszę o podejście tutaj do mikrofonu. 

Proszę bardzo podjeść tutaj, bo tam nikt Pana nie będzie słyszał. 

Bardzo proszę tutaj do mównicy i przedstawić swoje stanowisko w sprawie.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja nie jestem mówcą, tak że być może nie będzie mi łatwo tu przemawiać przed takim szanownym 
gronem, niemniej jednak powiem, tylko krótko, że w tych informacjach robi się bardzo duży skrót, taki 
fałszujący dane.  

Jeśli chodzi o ocieplenie, które tak właściwie jest nieważne, to zostało ono wykonane już na działce, jakby 
kosztem działki, która ma przysługiwać tej Skarżącej.  

Jeśli chodzi o antresolę, to jej istnienie (…) ogranicza korzystanie z podwórka, które jest właśnie decyzją 
Urzędu Miejskiego na siłę przypisywane – i zresztą potrzebne mieszkańcom tej nieruchomości i również 
nabywcy tej części nieruchomości, czyli tej Pacyny.  

Jeśli chodzi o okna, to budynek, który został przekazany innemu sąsiadowi, on kiedyś był budynkiem 
wprawdzie być może (…) wybudowanym na terenie należącym do właściciela, ale był budynkiem 
stanowiącym funkcjonalną całość właśnie z tym budynkiem, w którym część ma swój udział Skarżąca. (…) 
I ten fakt, że została ona w tej chwili, ta nieruchomość zmieniona, to zmienia również funkcję. Okna, które 
są wykonane w ścianie granicznej, bo tu wyraźnie jakoś pominięto to słowo „granicznej”, okna zostały 
wykonane już po wykonaniu remontu, bo zupełnie kiedyś ten budynek pełnił inną funkcję, inaczej był 
wykorzystywany, okna w tej chwili zajmują, wymuszają pas przygraniczny, obowiązujący zresztą w oparciu 
o obowiązujące przepisy i tym samym ograniczają możliwość korzystania z podwórka. (…) Ta odległość 
między…, tzn. ta szerokość podwórka jest około 5 metrów w tej części, czyli jednym słowem ten pas 
przygraniczny, który jest konieczny ze względu na tę antresolę i ze względu na te okna sąsiedzkie, gdzie 
się tam normalnie funkcjonuje, jako w pomieszczeniach mieszkalnych, one zajmują po prostu taką część 
podwórka, że podwórko jest nie do użytku. Natomiast gmina wymusza wykupienie tego terenu bez tych 
zastrzeżeń, czyli bez odjęcia tego terenu związanego właśnie z tym pasem przygranicznym i bez 
ograniczenia funkcji tego terenu właśnie poprzez tę antresolę, która powinna być już w tej chwili zerwana, 
bo nie ma już w tej chwili połączenia między tymi budynkami; bo kiedyś te przejścia były – z tym,  
że to była jedna wspólna architektoniczna całość, teraz już to należy do zupełnie innego właściciela.  
Ten właściciel wprawdzie, mimo takiego formalnego zakazu, ma dalej otwarte drzwi, tylko nowe, dalej 
korzysta z tej antresoli jako z przeznaczeniem na balkon i dalej w każdej chwili może korzystać z tego, 
czyli może się nie liczyć z tym, że ktoś mu tam napisał, że nie powinien korzystać, skoro to nie jest 
wyraźnie ustanowione w podziale granicznym i nie jest to wyraźnie zaznaczone, że podział graniczny 
dotyczy nie tylko samego gruntu, ale dotyczy również zabudowy, jako że to jest zabudowa wspólna.  
I ja oczywiście występowałem, występuję tutaj w imieniu Skarżącej, ale to ja byłem nabywcą. Ja kiedyś 
nabywałem ten … – bo to jest moja wnuczka – ja kiedyś nabywałem ten grunt, ja kiedyś nabywałem  
tę część tej zabudowy z określonym przekonaniem, że będzie tak a nie inaczej. Nikt nie uprzedzał,  
że będzie jakaś zmiana, zmiana w układzie własnościowym. Nikt nie uprzedzał, że będzie ograniczenie 
spowodowane tym, że miasto ma jakieś zobowiązania do innego właściciela i ja tylko oczekiwałem,  
że Urząd Miejski da wyraźne decyzje, wyraźne decyzje, na podstawie których będzie można decydować, 
czy powiedzmy uznać te decyzje, czy je wręcz po prostu zaskarżyć. Natomiast Urząd Miejski tutaj dzięki, 
tzn. pod władaniem również Pana Prezydenta unika jakichkolwiek decyzji jednoznacznych. Zresztą  
z wypowiedzi Komisji Rewizyjnej też wynika takie niejednoznaczne, że powinien, nie tego a jest, a nie ma. 
Jednoznaczne decyzje powinny być: co jest stanem prawnym, bo wynika ze stanu prawa i z (…) praw 
własności, a co jest stanem uznaniowym, że akurat Urząd Miejski taką decyzję podjął, bo uważał, że tak 
powinno być – tak jak w tej chwili uznaniowo odnosi się do antresoli, tak jak w tej chwili uznaniowo odnosi 
się do okien. Przecież tam w tych pomieszczeniach…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Panie B______, bo generalnie przedstawił Pan swój punkt widzenia…”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Dobrze.”. 

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

„…ja myślę, że Pan Prezydent może najpierw niech się odniesie, a potem Pani Przewodnicząca Komisji.”. 

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

„Ja przede wszystkim chciałem Panu podziękować, że Pan… 

Nie. Proszę zostać jeszcze chwileczkę tam. 

…Pan mnie wmanewrował w tę sprawę, że Urząd Miejski coś tam nie chce zrobić, prezydent temu 
patronuje. Ja chciałem tylko Panu przypomnieć, że Wspólnota Mieszkaniowa (…) podjęła w każdym razie 
uchwałę o przystąpieniu do inwentaryzacji – i Pan się nie zgodził na tę inwentaryzację, jako jedyny.  
Więc proszę nie mówić, że prezydent czy tam Urząd Miejski na coś się nie zgadza, coś manewruje,  
coś kręci, jak zlecili i jak chciała Wspólnota zrobić inwentaryzację – po której można by (…) to wszystko 
wyjaśnić – to Pan się nie zgodził na to jako pełnomocnik. Czyli kto tu kręci, kto tu nie chce…”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„To jest…”. 

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

„Przepraszam, ja teraz mówię, proszę mi dać skończyć.”. 

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

„Teraz mówi Pan Prezydent. Ja udzielę Panu głosu.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:   

„I to są fakty, że Pan się nie zgodził na (…) inwentaryzację – i to jest pierwsza sprawa. 

Jest sprawa w sądzie i bardzo bym prosił, nie mówić, że „Urząd”, bo sprawa jest w sądzie. Ósmego maja 
była rozprawa i sąd wyznaczył geodetę, który (…) wykonana właśnie taką inwentaryzację; bo można  
to było zrobić wcześniej – na to Pan się nie zgodził – teraz sąd się wziął za to i sąd wyznaczył geodetę, 
który (…) – 8 maja jak powiedziałem była rozprawa – (…) wyznaczy ten podział. Mogło to być dawno 
załatwione, niestety Pan nie pozwolił na to. I proszę nie mówić, że Urząd coś tu kręci, bo Urząd nie ma 
żadnego powodu, żeby coś kręcić, wręcz przeciwnie my chcemy zawsze wyjaśnić wszystkie sprawy  
te terenowo-prawne, właścicielskie, ale niestety, jak Wspólnota tak funkcjonuje, że się nie zgadza ktoś  
– a w tym wypadku Pan się nie zgodził, jako pełnomocnik – to proszę nie obarczać teraz winą wszystkich, 
tylko nie siebie. 

Dziękuję.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Mogę?”. 

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

„Bardzo dziękuję.” 

Może się Pan odnieść – tak – do Pana Prezydenta.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„To są irytujące kłamstwa. Oczywiście Urząd Miejski zwrócił się do Wspólnoty, oczywiście na Wspólnocie 
rozważaliśmy to i oczywiście również jest pismo nie o tym, że ja się nie zgodziłem, tylko ja wnioskowałem, 
aby inwentaryzację rozpocząć nie od mojej części, która stanowi udział zaledwie dziewięcioprocentowy 
– około – udział w nieruchomości, żeby (…) inwentaryzacja została uruchomiona i żeby… natomiast…”.  

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

„Tylko to jakby niewiele wnosi.”. 

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

„Tylko proszę powiedzieć – bo Pan powiedział, że „kłamstwo” – co ja skłamałem, proszę powiedzieć.  
Co ja skłamałem.”.  

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„To, że skutkiem tego została zatrzymana…”.   
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:   

„Tak, bo Pan się nie zgodził.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Nie.”. 

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

„Bo Pan się nie zgodził.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Ja się zgodziłem na…, tylko nie mówiłem o kolejności – to jest różnica – o rozpoczęciu inwentaryzacji  
od osiemdziesięcioprocentowego udziału Urzędu Miejskiego…”. 

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

„To znaczy, tak rozumiemy Pana, bo jeszcze Pani Przewodnicząca chciała wypowiedzieć…”.  

  
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„…to znaczy miasta, natomiast udział…”. 

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

„Panie B_________, bo my rozumiemy jaka jest różnica zdań…”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„To dobrze.”. 

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

„…czy Pan się zgodził, czy Pan się nie zgodził, to znaczy czy Pan się nie zgodził…”. 
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Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Ale… są dokumenty.”. 

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

„…ale ja teraz mówię, przepraszam.  

Ale bardzo proszę nie przerywać i ja tu udzielam głosu i w tej chwili udzielam sobie. Chciałem tylko 
wyjaśnić, że niepełne udzielenie zgody to też nie jest udzielenie zgody i tak czy inaczej skutkiem Pana 
decyzji było zatrzymanie tej procedury, według mnie – ja oczywiście nie jestem członkiem Komisji,  
ale na logiczne rozumowanie.  

I w tej chwili Pani Katarzyna Balicka – Przewodnicząca Komisji.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Pełnomocniku, 

ja chciałam wyraźnie podkreślić, iż wszyscy Radni dostali całą treść projektu uchwały. Uchwała tutaj 
została… – zostały wskazane jedynie najważniejsze elementy, jeżeli Pan sobie życzy, to możemy wszystko 
przeczytać dokładnie, niemniej jednak nie zgadzam się z tym i protestuję przeciwko stwierdzeniu,  
iż Komisja Rewizyjna coś w sposób niejednoznaczny stwierdziła. Komisja nie miała tutaj wątpliwości, 
odniosła się do wszystkich zarzutów, zgodnie ze swoją właściwością. W tym zakresie, w którym Komisja 
mogła się wypowiadać, w którym nie wchodziła w kompetencje żadnego innego organu tudzież innego 
postępowania, to Komisja się wypowiedziała. 

I teraz tak. Jeżeli chodzi o przekazanie tej nieruchomości, to chciałam zwrócić uwagę, iż tutaj nie jest  
to decyzja jakaś subiektywna gminy, tylko była konieczność przekazania, dlatego że byli właściciele, którzy 
się… tutaj Zarząd musiał podjąć taką decyzję i ta nieruchomość musiała zostać podzielona i część tej 
nieruchomości musiała być zwrócona właścicielom.  

Jeżeli chodzi o tę kwestię gruntu tutaj, to też zostało ustalone przez Komisję Rewizyjną, iż błąd…”. 

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

„Jednoznacznie.”. 

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

„…jednoznacznie – tak – iż błąd polegający na oddaniu w użytkowanie wieczyste udziału,  
tylko w nieruchomości oznaczonej jako działka 662 zamiast w działce 662 i działce 642, nie wynikał  
z żadnych zaniedbań pracowników realizujących procedurę sprzedaży. Opierano się bowiem na wypisie  
z rejestru gruntów sporządzonym przez uprawnionego geodetę w dniu 28 czerwca 1990 roku, gdzie 
działka wcześniej oznaczona w ogóle numerem 70, a obecnie obecnie działka oznaczona numerem 662, 
jak i działka 67 obecnie oznaczona jako działka numer 842, od 26 lutego 1990 roku stanowiły formalnie 
odrębne nieruchomości. Działka numer 67 w dacie sprzedaży – czyli obecnie działka numer 842 – w dacie 
sprzedaży ww. lokalu tutaj, który – jak Pan sam wskazał – Pan swego czasu zakupywał, tzn. dokładnie  
z tego, co Komisja ustaliła, to bodajże Pana małżonka – mogę to sprawdzić, jeżeli Pan by to potrzebował – 
niedokładnie Pan, ale z majątku pochodzącego również z dorobku Pana – tutaj, który jest w tej chwili 
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pełnomocnikiem – czyli w dacie sprzedaży figurowała w odrębnej księdze wieczystej, gdzie obecnie 
wpisana jest do zbiorczej księgi wieczystej. I jakby tutaj to nie wynika z błędu pracowników, z błędu 
Urzędu, tylko taki był stan prawny – więc odnosząc się do tego. 

Jeżeli chodzi o ocieplenie budynku, to podwórko jest własnością gminy. I po pierwsze, tutaj – tak jak 
wskazała Komisja Rewizyjna – w tej chwili jest postępowanie, które toczy się przed sądem apelacyjnym – 
tak – i (…) Pana jakby tutaj zarzuty zostały uwzględnione w ten sposób, że sąd dopuścił opinię biegłego, 
która ma uzupełnić te kwestie, które Pan podnosi. W związku z tym tutaj Komisja nie może żadnej 
jednoznaczności czy niejednoznaczności, po prostu nie może się w tym zakresie wypowiadać. Niemniej 
jednak z drugiej strony należy podkreślić, iż podwórko jest własnością gminy…”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Nie przeczę.”. 

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

„Tutaj nie jest Wspólnoty, tylko gminy, w związku z tym kwestia tej zgody nie była konieczna.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Ale ja tego nie przeczę.”. 

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

„Proszę poczekać, Pani Przewodnicząca mówi.”. 

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

„Jeżeli chodzi o antresolę, to ja chciałam zwrócić uwagę wszystkim Państwa, że antresole są przy dwóch 
nieruchomościach, zarówno przy nieruchomości, w której mieszka Skarżąca, jak i nieruchomości, która 
została przekazana – czyli tak naprawdę te tutaj ograniczenia dotyczą mieszkańców zarówno jednej 
nieruchomości, jak i drugiej. Okna kiedyś były – tak jak tutaj mówiłam to już wcześniej. Też Pan tutaj 
kolejny raz podnosi te okna – no trudno jest… Pan kupował, wtedy nie… – ja wiem, bo Pan podnosił tutaj,  
że wówczas mieszkali w tych oknach członkowie Wspólnoty, ale tutaj gmina nie ma na to wpływu,  
że trzeba było jakby oddać tę nieruchomość i że teraz mieszkają tam już członkowie innej Wspólnoty.”.  

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

„To chyba wyjaśnia sprawę, tym bardziej że jest sprawa w sądzie.”. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.:   

„Myślę, że na chwilę obecną wystarczające informacje, natomiast jeżeli coś potrzeba więcej, to jak 
najbardziej Komisja tutaj…”. 

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

„Po udzieleniu wyjaśnień przez Panią Przewodniczącą – tam gdzie Komisja miała prawo się wypowiadać  
i wypowiedziała się jednoznacznie, być może niezgodnie z Pana oczekiwaniami, ale to nie jest znowu taka 
rzadkość – (…) bardzo proszę o 2-minutowe ostatnie wystąpienie.”.   

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Nie zaprzeczałem tego, że grunt jest własnością gminy, ale w tej chwili gmina wymusza jego nabycie – 
więc dlatego w tej chwili jest problem. I nie zaprzeczałem tego, że rzeczywiście antresola jest i okna były, 
tylko że w tej chwili w ścianie granicznej, która jest granicą nieruchomości dla dwóch właścicieli – różnych 
właścicieli – i jeśli rzeczywiście tam jakieś przepisy wymagają, żeby te okna zostały zachowane,  
to powinien być wydzielony pas przygraniczny, bo nie jest możliwe użytkowanie tego terenu, bo ja nie 
mogę pod cudzym oknem postawić grilla i nie mogę słuchać powiedzmy otwartego okna, tam jakichś 
dysput innych właścicieli. (…) Rzeczywiście antresola była, łączyła te dwa budynki…”.  

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

„Rozumiemy.”. 

 
Pełnomocnik Skarżącej – Pan B_______ M____ 
Powiedział m.in., cyt.:   

„…i na części antresoli zostaje, która jest, będzie użytkowana przez nas…”. 

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

„Już te argumenty Pan poruszał, dlatego dziękuję – słowo „dziękuję” Panu bardzo za poświęcony czas  
i obecność z nami.  

Na koniec ostatnie słowo Pani Przewodnicząca i przystępujemy do głosowania.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

Pan Pełnomocnik powraca do tej sprawy, którą już wskazywaliśmy, iż tutaj w tym zakresie postępowanie 
rozstrzygnie (…). I te elementy, które Pan tutaj wskazuje, że w jakimś zakresie to podwórko jest dla niego 
mniej użyteczne, to tutaj to opinia biegłego została powołana.  
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Ja chciałam zwrócić uwagę, iż to, że tutaj w ogóle to podwórko należałby przekazać w użytkowanie 
wieczyste też wynika nie z woli Urzędu, tylko po prostu z opinii biegłego, który wskazał, iż po prostu 
działka 662 o powierzchni 216 m nie stanowi po prostu działki budowlanej. I z uwagi na pewne cechy, 
która ona posiada jest konieczność dokonania tych zmian. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękujemy za rzeczowe i pełne, i wyczerpujące wyjaśnienia Pani Przewodniczącej. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 117? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada uznała skargę za bezzasadną.”.  

 
 

Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2015 r. Pana B________ L______ 
na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 28, Druk Nr 117, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 9 marca 2015 r. Pana B________ L_____ na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława 
Szumca w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji – Panią Przewodniczącą Katarzynę Balicką.”. 

 

 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 29 kwietnia…”. 

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

„Bardzo proszę o ciszę.”. 

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

„…bieżącego roku rozpatrywała skargę z dnia 9 marca 2015 r. Pana B________ L______ na Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, przekazaną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pismem 
z dnia 25 marca 2015 r. do rozpatrzenia wg właściwości. 
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Komisja Rewizyjna ustaliła, iż zarzuty zawarte w skardze dotyczą naruszenia przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych, podejmowania działań niezgodnych z prawem, naruszających ustawy oraz normy 
współżycia społecznego, w związku z wypowiedzeniem Skarżącemu umowy o pracę. Ponadto Komisja 
ustaliła, iż Skarżący domaga się wyjaśnień i zajęcia stanowiska przez Kuratorium Oświaty w Katowicach  
w stosunku do dalszego zatrudnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. 

W skrócie chciałam Państwa poinformować, iż Skarżący był nauczycielem dyplomowanym wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół Ogrodniczych w okresie od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2013. 
Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem stosunku pracy na podstawie ustawy Karta 
Nauczyciela. Przyczyną rozwiązania umowy Skarżącemu były zmiany organizacyjne w Zespole Szkół 
Ogrodniczych, powodujące zmniejszenie liczby oddziałów z 12 do 11 w kolejnym roku. 

Szanowni Państwo, z wyjaśnień, które uzyskała Komisja Rewizyjna, zarówno od Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogrodniczych, jak i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty wynika, iż Skarżący mógł 
podejrzewać, że zostanie zwolniony, dlatego że Pani Dyrektor podejmowała próby mające na celu 
przekonanie nauczycieli, aby zgodzili się na zmniejszenie ilości godzin, tak aby była możliwość utrzymania 
etatów. Również Pani Dyrektor, zgodnie z przepisami prawa poinformowała związki zawodowe, 
wskazywała osoby, które typowała do zwolnienia. 

Skarżący nie odebrał jednak pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę osobiście, a od dnia 11 maja 
2013 roku do 6 czerwca 2013 przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym Pani Dyrektor 
postanowiła doręczyć Skarżącemu pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę za pośrednictwem Poczty 
Polskiej z datą nadania 15 maja 2013 roku. Po siedmiu dniach od nadania listu Dyrektor uzyskała 
informację, że adresat, czyli Skarżący, nie podjął przesyłki poleconej. Dyrektor miała na uwadze, że termin 
drugiego awizo upływa 3 czerwca 2013 roku, tj. w terminie znajdującym się poza możliwym „ruchem 
służbowym”, który zgodnie z Kartą Nauczyciela obywa się w miesiącu maju. Komisja bowiem ustaliła,  
iż rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami można nastąpić jedynie do końca maja.  

Z uwagi na powyższe, Dyrektor podjęła decyzję o dodatkowym doręczeniu pisma Skarżącemu przez 
posłańca. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, przedmiotowe pismo znajdowało się w zaklejonej kopercie, 
na której wypisany został przez pracownika sekretariatu Zespołu Szkół Ogrodniczych adres zamieszkania 
oraz imię i nazwisko Skarżącego. I tutaj w tym zakresie właśnie Skarżący powoływał się na naruszenie 
przepisów o ochronie danych osobowych.  

Komisja w trakcie swojego postępowania zapoznała się z tymi dokumentami, które dotyczyły właśnie tego 
zarzutu. Komisja ustaliła, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zasygnalizował zaistnienie 
w tym zakresie uchybienia i zobowiązał Dyrektora, by do przetwarzania danych osobowych dopuszczone 
były wyłącznie osoby legitymujące się upoważnieniem, a także do tego, aby Dyrektor poinformowała 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o podjętych w tej sprawie działaniach. Zalecenie, 
które tutaj zostało skierowane do Dyrektora, zostało wprowadzone w życie, a o podjętych działaniach 
Dyrektor poinformowała Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w piśmie z dnia 6 marca,  
a zatem w terminie, który został wyznaczony Dyrektorowi przez GIODO, czyli Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty wyjaśnił też,  
iż w niniejszej sprawie nie wyciągnięto konsekwencji dyscyplinarnych wobec Dyrektora, poza 
przypomnieniem zasad postępowania z danymi osobowymi, zgodnie z regulacją przewidzianą ustawą  
o ochronie danych osobowych. Dyrektor zobowiązał się do przestrzegania przepisów i zobowiązał się,  
iż podobne sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości. 

I w tym zakresie tutaj, tego podstawowego zarzutu, Komisja Rewizyjna nie dokonuje ponownej oceny tego 
naruszenia, bowiem w ocenie Komisji uczynił to już organ właściwy, jakim jest Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym Komisja skupiła się na pozostałych zarzutach Skarżącego, 
mianowicie (…) podnoszonych przez Skarżącego zarzutach dotyczących naruszenia norm i zasad 
współżycia społecznego, polegających na nasyłaniu innych nauczycieli do śledzenia, do nasyłania kontroli 
oraz zastraszania innych nauczycieli, jak również w zakresie związanym z przedstawieniem L-4 przez 
Skarżącego i kontrolą z tego tytułu z Zakładu Ubezpieczenia Społecznego. I w zakresie tych dwóch 
zarzutów, Komisja uzyskała – po pierwsze – zapewnienie, że nie miało miejsca żadne nasyłanie innych 
nauczycieli do śledzenia, do kontroli czy do zastraszania Skarżącego. Komisja przyjęła także wyjaśnienia 
właśnie Dyrektora w tym zakresie. Ponadto Komisja ustaliła, że żaden z nauczycieli Zespołu Szkół 
Ogrodniczych nie występował do Dyrektora w omawianej sprawie skargowej, w związku z tym uznała  
ten zarzut za bezzasadny.  
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Jeżeli chodzi z kolei o zarzut dotyczący kontroli zasadności wystawienia L-4, to Komisja uznała, iż Dyrektor 
mógł potencjalnie mieć wątpliwości, czy wystawione długoterminowe zwolnienie lekarskie nie ma na celu 
skutecznego zablokowania doręczenia Skarżącemu pisma o rozwiązaniu stosunku pracy, bowiem wcześniej 
Skarżący nie zgłaszał żadnych kłopotów zdrowotnych, też nie przebywał na żadnym L-4, co więcej, 
Komisja ustaliła, iż Dyrektor zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, iż pracownik może nadużywać zwolnienia 
lekarskiego, stosuje taką procedurę. 

Komisja ponadto uznała, iż nie jest właściwa w zakresie wypowiadania się w imieniu Kuratorium Oświaty  
w sprawie zatrudnienia Dyrektora. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna w głosowaniu zaproponowała 
Radzie Miejskiej uznanie skargi za bezzasadną. 

Nadto chciałam też nadmienić, iż Skarżący skierował również (…) sprawę do sądu i tutaj w tym zakresie 
również powództwo w dwóch instancjach zostało oddalone. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy jest na sali Pan B_____ L_____ jako strona w tej skardze? Jeżeli jest, to ma prawo zabrania teraz 
głosu. Z tego co widzę, to nie ma. 

Pan Prezydent chciał zabrać głos – bardzo proszę.”. 

 

 

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

„Proszę Państwa, 

bo to, co przeczytała Pani Przewodnicząca Komisji to jest bardzo skomplikowane. Ja chciałem w prostych 
słowach powiedzieć na czym polega sprawa; to są dwie sprawy. 

Pierwsza sprawa, to jest kwestia wypowiedzenia z pracy – i to było już w dwóch sądach i w rejonowym,  
i w okręgowym, i obydwa pozwy zostały oddalone przez sądy; ale to jest inna sprawa. Skarga na co 
innego była – proszę Państwa, to żebyście Państwo też wiedzieli, bo to jest nauczka dla nas wszystkich 
może. Pani Dyrektor nie mogła skutecznie dostarczyć Panu listu – Pan nie odbierał, nawet poleconego listu 
nie odbierał. To, co Pani zrobiła? Wysłała posłańca ze szkoły, z kopertą zalepioną z adresem – bo gdyby 
tego nie dostarczyła, to jeden dzień spóźnienia powodowałby, że ten Pan cały rok by siedział w domu  
i brał pieniądze bez pracy, z „Oświaty” – z naszego budżetu; chciała skutecznie doręczyć. I to, że ten 
posłaniec poszedł i zaniósł ten list, a Pani Dyrektor nie napisała upoważnienia, że jest upoważniony,  
to, to jest zarzut – ujawnienie danych osobowych. Czyli listonosz jak donosi nam koperty, listy, to nie jest 
już, bo on jest upoważniony, a jak kogoś innego poprosi żeby zaniósł list, to już jest zarzut, że nie jest 
upoważniony. I to jest zarzut, że Pani Dyrektor nie miała prawa ani upoważnionego człowieka,  
bo zapomniała napisać, że upoważnia tego chłopca, który zaniósł ten list, upoważnia do dostarczenia listu. 
Naruszenie było takie, że list, zaadresowana koperta to też jest naruszenie dóbr osobistych. Nie rozumiem 
tego, przyznam się, że chyba nie tylko ja. A mówię to ku przestrodze, bo się okazuje, że dostarczenie listu 
z adresem też jest naruszeniem – jeśli nie ma upoważnienia – naruszenie danych osobowych jest po 
prostu. Tak zinterpretowano to, przynajmniej tę całą sprawę. I zarzut polega tylko na tym, że ten chłopak, 
który poszedł (…) znieść list, nie miał na piśmie upoważnienia. Zapomniała Pani Dyrektor jedno zdanie 
napisać i do akt u siebie wsadzić po prostu. To to są takie niestety sprzeczności. Z jednej strony jest 
ochrona danych osobowych, a z drugiej strony dostęp do informacji publicznej, gdzie wszystko ma być 
podane. Więc to są takie dwie ustawy, gdzie codziennie się stykamy z tym, że one między sobą się 
zderzają po prostu i są sprzeczne z sobą w wielu punktach. 

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

„Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. 

Nie widzę głosów w sprawie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zawartej w Druku Nr 118? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że skarga jednogłośnie została uznana za bezzasadną.”. 

 
 

Ad 29 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”.  

Na początku, ponieważ udzieliliśmy głosu w głosowaniu Panu K______ J_______, bardzo proszę tutaj  
o zejście na mównicę i przedstawienie swojej sprawy. 

Jednocześnie oczywiście do głosu w „sprawach różnych” można już się zgłaszać. 

Bardzo proszę tutaj.”. 

 
Pan K________ J____ (wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Dzień dobry Państwu. 

Nazywam się J____ K________. Obecnie jestem bezdomny, przebywam na noclegowni. 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przyszedłem tutaj na te obrady, aby Państwu podziękować przede wszystkim za niedziele (…) i święta, 
które tutaj Państwo uwzględnili, że możemy przebywać; za soboty też serdecznie dziękuję w imieniu 
wszystkich przebywających tam na Krakowskiej, na noclegowni. Mamy tylko jedną prośbę do Pana 
Prezydenta, do Pana Przewodniczącego oraz do Państwa. Byłem o 10.00 bez przerwy tutaj na obradach, 
słuchałem wypowiedzi tutaj Pań na temat noclegowni. Mamy prośbę tutaj serdeczną, aby w tygodniu nie 
wchodzono o 19.00, tylko o 17.00. Jest różnica. Mamy jeden piec czteropalnikowy gdzie… – tutaj na tym 
cośmy do Państwa pisali było obecnych 43 ludzi, ale jest na pewno więcej, gdzieś około (…) 
siedemdziesięciu. Jeżeli my wejdziemy o 19.00 każdy chce coś zrobić. Jest jedna kuchenka 
czteropalnikowa; jest problem, każdy leci żeby pierwszy, żeby coś zjeść o tej 19.00. Jest problem później  
z praniem, bo na dole jest automat, na górze też jest, ale wiadomo pięciu naraz nie wypierze. Zużycie 
wody jest takie same. Później ludzie… – jedenasta, dwunasta. Każdy chce umyć się, oprać, żeby wyglądać 
naprawdę jak człowiek, ugotować, coś zjeść – i to się przeciąga w czasie; jedenasta, wpół dwunastej, 
dwunasta.  

Tutaj, któraś z Pań powiedziała, że to są dodatkowe koszty. Ja rozumiem Państwa i tutaj wszystkich 
obecnie zebranych na tej sali, ale jeżeli my wejdziemy o tej 17.00, wtedy oszczędzamy na tym prądzie  
– nie trzeba świecić światła w ubikacji i w łazience, w przedpokojach, wszędzie, bo jest jeszcze na tyle 
widno żeby ci ludzie w tym momencie zdążyli cokolwiek zrobić. Jeżeli wejdziemy o 19.00, to wtedy 
momentalnie każdy pokój, każda ubikacja, każda łazienka świeci się te światła. Myślę, że tutaj dwie 
godziny względem tych portierów, którzy tam przybywają, którzy nas wpuszczają o 19.00 a o 17.00,  
że to nie są być może takie wielkie znowu koszta tutaj dla miasta. I bardzo bym prosił żeby – bo już 
Państwo podjęli tę uchwałę – żeby w tygodniu wchodzić o 19.00. Prosimy…”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo dziękuję Panie K________.”. 

 
Pan K________ J____ (wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Prosimy żeby po prostu o te dwie godziny o 17.00, a nie o…”.  

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

„Jasne. Wszystko jest jasne dla nas.”. 

 
Pan K________ J____ (wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dziękuję serdecznie.”. 

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

„Panie K_________ szkoda, że Pan się nie zgłosił w punkcie, w którym o tym rozmawialiśmy, bo byłoby 
łatwiej…”. 

 
Pan K________ J____ (wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.:    

„No właśnie. Ja byłem wczoraj, ja to zgłaszałem, ale nie wiedziałem…”. 

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

„…bo te argumenty, które Pan przytoczył są, niektóre z nich, przynajmniej dla mnie, logiczne dosyć  
i myślę, że można by się nad tym zastanowić.  

Natomiast bardzo proszę, aby Pan Prezydent może się odniósł do tej prośby Pana K_____ albo Pani 
Dyrektor.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

myśmy się odnieśli do petycji, która została skierowana do Prezydenta Miasta i w związku z tym 
wydłużyliśmy te godziny funkcjonowania noclegowni, przedłużyliśmy ten okres zimowy. A taka propozycja 
to dla mnie jest nowość. To pierwszy raz słyszę, że jeszcze ma być w pozostałych miesiącach, że jest taka 
wola bezdomnych, żeby noclegowania również funkcjonowała w godzinach w tych kolejnych miesiącach.”. 



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

RM.0002.8.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr VIII/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 26 maja 2015 roku 

 
 

Strona 65 z 77 
VII kadencja RM: 2014-2018 

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

„Rozumiem.”.  

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

„Jeśli można.”. 

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

„Ad vocem Pan Prezydent.”. 

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

„(…) To, co Pan powiedział, pewne rzeczy są oczywiście do przyjęcia – bo jeśli jest problem kuchenki  
to zdaje mi się, że nie jest problem kupienie drugiej kuchenki na przykład; to nie jest problem. Natomiast 
myśmy proszę Państwa już tak: soboty, niedziele (…), powiększyliśmy ilość godzin. Ja tylko chciałem 
przypomnieć zasady po prostu pewne. Noclegownia to nie jest hotel (…). To tak samo mamy, taką drugą 
sprawę, nie chcę tu rozszerzać tematu. Tak zwane mieszkania tymczasowe wprowadzono, gdzie pół roku 
może mieszkać bezdomny, a po pół roku obligatoryjnie musi stamtąd wyjść, nawet jako bezdomny,  
a nie może tam mieszkać – nie wolno. Obligatoryjnie musi opuścić mieszkanie – ustawa nam nie pozwala. 
Ja szukałem różnych wyjść, żeby zostawić tych ludzi tam. Nie wolno, nie ma możliwości. Po prostu musimy 
sobie zdać sprawę – noclegownia to nie jest hotel po prostu. I to, co robimy, to w tej chwili właśnie 
idziemy w stronę hotelu – bo w sobotę, niedzielę, godziny rozszerzamy coraz bardziej; i to się robi hotel  
z tego. A ustawodawca, bo to nie ja, ustawodawca miał na myśli, właśnie żeby nie dopuścić do tego, żeby 
(…) właśnie z noclegowni (…) zrobić hotel. Dlatego, jak powiedziałem, pewne sprawy, żeby ułatwić życie, 
staramy się robić, bo (…) sam kazałem przedłużyć soboty, niedziele, przedłużyć godziny, ale nie można  
w nieskończoność tego robić. Co innego jest to, co Pan powiedział, że brakuje kuchenek czy pralki  
– to jest temat, który rozważymy i nie ma tematu żadnego, bo tutaj na pewno te rzeczy załatwimy,  
bo to nie jest problem. To załatwimy. Pierwszy raz się dzisiaj spotykamy, że to jest jakiś problem. 
Natomiast przedłużanie godzin – no nie może być; bo jeszcze będzie 17.00 za chwilę, (…) dwie godziny są 
tam higieniczne, też zostawimy – będzie hotel po prostu. Nie, to nie jest hotel i to nie ma być hotel  
po prostu – żebyśmy tu mieli jasność w tym wszystkim. Są inne formy, bo jest ul. Stefanki (…) – również 
tam całą dobę mieszkają ludzie. Naprawdę są różne formy. Ta forma, która tutaj jest w tym budynku  
– noclegownia – to nie jest hotel, jeszcze raz powtarzam, i pewne elementy naprawdę są do załatwienia  
i załatwimy od ręki praktycznie, a pewne nie załatwimy. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Ad vocem – Pan Radny Piotr Ryszka.”. 
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Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Ja tylko żałuję, że tak niejasno wyraziłem się wtedy, kiedyśmy przed tą uchwałą głosowali, bo jednak mój 
wniosek był – oczywiście nie był to wniosek formalny, za co niestety sam się muszę uderzyć w piersi –  
to żeby te godziny jednak były. Nie, nie, to jest taka sprawa – ja już z tymi ubogimi mam ponad 25 lat, 
może nawet więcej trochę, kontaktu. Wiem, że czasem podanie, tak jak tutaj… – przecież to byłby gest  
ze strony miasta; dwie godziny nikogo nie zbawią. A chcę tylko powiedzieć jedno, że ubogich  
i bezdomnych między sobą mieć zawsze będziemy.  

Dziękuję.”.  

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

„Dziękuję Panie Radny.  

Pan po prostu wtedy sprecyzował pytanie, „co przyświeca, że to jest w tych godzinach?” i otrzymał Pan 
odpowiedź.”. 

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

„Przyjąłem to tak.”. 

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

„Bardzo proszę, jeszcze raz Pan Prezydent.”. 

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

„Kolego Piotrze, to nie o gesty tutaj chodzi, bo myśmy… – Kolega się nie zapoznał z całością sprawy.  
W soboty nie było wolno, w niedziele nie było wolno – zrobiliśmy. Bo to nie o gesty chodzi. (…) Jak jest 
coś logiczne i coś pomaga ludziom, to robimy to. I soboty zrobiliśmy i niedziele zrobiliśmy – Pan mówił  
o tym – tak że, jeszcze raz powtarzam, to nie tak, że ktoś jest nieczuły, bezmyślnie to robi. Nie, nie.  
Tam gdzie jest logika i tam gdzie możemy pomóc ludziom, to robimy. Natomiast to, co powiedziałem  
– za chwilę 17.00, za chwilę będzie dwie godziny żeby zlikwidować te higieniczne też, sanitarne i niedługo 
będzie z tego hotel powiedzmy. Inna jest rola tej instytucji, która się nazywa noclegownią.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Ad vocem – Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.”. 
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Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.:    

„O problemach bezdomności wielokrotnie rozmawialiśmy na posiedzeniach Komisji. Myślę, że należy się 
zastanowić nad tym, nad procesem wychodzenia z bezdomności, a nie przedłużania w nieskończoność 
pewnych przywilejów dla Państwa.  

Tak jak Pan Prezydent powiedział – tutaj troszeczkę może to powtórzę (…) – oczywiście taka drobna 
pomoc socjalna; bo kupienie kuchenki to nie jest jakaś wielka pomoc, tylko żeby Państwu usprawnić pobyt 
w placówce. Ale z tego co wiem i też mnie o tym informowano, że jest duży procent osób, które wychodzą 
z bezdomności. I być może, na którejś z Komisji Zdrowia będziemy pracować kompleksowo nad tym,  
jak z niej wyjść. Oczywiście, jak zawsze, Komisje są otwarte i możemy nad tym tematem pracować.  

Natomiast myślę, że noclegowania spełnia swoje funkcje, usprawnienie jej pracy jest bardzo ważne.  
I na tym chciałam skończyć. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I również ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Dziękuję.  

Być może, Panie Prezydencie, można byłoby się zastanowić nad dokonaniem pewnych przesunięć  
w ramach istniejących godzin. Być może w te soboty lepiej byłoby od godz. 16.00, a później nie od 19.00, 
tylko od 17.00 – należałoby to skonsultować tutaj z Państwem. Być może taka propozycja w ramach tych 
godzin, tylko gdy chodzi o przesunięcia, byłaby do zaakceptowania. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„(…) Bardzo proszę.”. 

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

„(…) Panie doktorze, przecież te soboty, niedziele to nie zrobiliśmy znowu „stając lewą nogą w Urzędzie”, 
tylko na wniosek Panów, którzy tam są, zrobiliśmy to. I te godziny zrobiliśmy na wniosek Panów  
i za to Pan dziękował dzisiaj, a Pan mówi, żeby to zmienić. To Panie doktorze ustalmy coś wreszcie.”. 

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

„Dobrze.  

Szanowni Państwo ja myślę żeby podsumować tę dyskusję, żeby Pan też wiedział, jak ona się zakończyła. 
Jest nowa propozycja. Ja myślę, że problem, który Pan zgłosił dotyczy nie tylko godzin, ale po prostu 
organizacji, tam wykonywania pewnych czynności. Jeśli jest sprawa sprzętu, Pan Prezydent już 
zadeklarował, że ten sprzęt zostanie dokupiony, a jest ważne żeby też jakby promować wychodzenie z tej 
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bezdomności, o czym wspomniała Pani Przewodnicząca Gorgoń-Komor. Tak że myślę, że z każdym rokiem 
pod tym względem jest u nas lepiej. Oczywiście niedobrze, jeżeli są bezdomni, ale tak jak wspomniał Pan 
Radny Piotr Ryszka, jest to immamentna cecha dzisiejszych społeczeństw i takie sytuacje się zdarzają; 
żaden bezdomny nie zostaje w naszym mieście bez opieki, bo to chciałem podkreślić. Czy to jest godzina 
dłużej, czy krócej i ma to mniejsze zdanie, zawsze na temat organizacji tego typu placówek możemy 
rozmawiać. I (…) każdy w tym mieście kto chce, bo to różnie bywa, ale kto chce, ma gdzie się przespać, 
ma gdzie się umyć i nikt nie chodzi głodny i tak pewnie pozostanie. 

Bardzo dziękuję. 

Przechodzimy do dalszych „spraw różnych”. Na początku pozwalam sobie udzielić głosu.  

Coraz więcej jest interwencji u mnie i w ramach przyjęcia stron (…) – to się trochę wiąże z tym, o czym 
mówił w swojej interpelacji Pan Radnych Dariusz Michasiów – jeśli chodzi o odbiór odpadów zielonych  
i te worki. Coraz więcej jest sygnałów – spokojnych bardzo, bo ludzie rozumieją z czego wnika to pewne 
ograniczenie – że jednak to nie wystarcza, ten jeden worek na taką jednostkę czasu, na wywóz tych 
odpadów zielonych, głównie trawy, jeżeli tam dochodzą do tego gałęzie. I moje pytanie nie o to chodzi  
– bo wiemy, dlaczego te zmiany wprowadziliśmy; bo jakby w ramach pewnego solidaryzmu w mieście, 
żeby ograniczyć przede wszystkim dopływ tych zielonych odpadów, aby zlikwidować – co się  
zresztą udało – fetor, który pojawiał się czasami w niektórych okolicach naszego miasta. Natomiast takie 
pytanie ogólne – ja nie oczekuję odpowiedzi nawet teraz: Czy zmierzamy w jakimś kierunku żeby może nie 
przywrócić całkowitej dowolności odbioru wszystkiego, ale żeby powiększać te limity? Teraz jest akurat  
ten okres, gdzie pewnie ten problem jest najbardziej jakby odczuwalny, bo pierwsze koszenia trawników, 
pierwsze przystrzyżenia krzewów – nie wszyscy mają możliwość sobie zrobienia z tymi odpadami 
zielonymi. Czy jest jakaś szansa w związku zwłaszcza z tą inwestycją i modernizacją, która trwa na naszym 
wysypisku, że te limity w jakiejś (…) określonej (…) perspektywie czasowej zostaną powiększone? 

Dziękuję. 

Pan Prezydent od razu czy?…”. 

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

„Pan sobie życzy Panie Przewodniczący, to od razu.”. 

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

„Dziękuję, że mam takie chody. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Pan sam powiedział przed chwilą, że to nie jest pomysł przecież, że zrobiliśmy komuś na złość, tylko 
priorytetem dla nas było i jest, żeby mieszkańcom całego miasta, a szczególnie dzielnic Lipnika, Straconki, 
(…) nie fundować tych złych zapachów – i to była podstawowa sprawa. Jeśli my robimy działania, nawet 
może drastyczne, to (…) zaczyna być w drugą stronę (…) parcie. To proszę Państwa zdecydujmy się  
na coś. (…) Możemy przyjmować dalej, tylko proszę nie stawiać sprawy później, że dalej smród jest  
na wysypisku. My naprawdę robimy dużo w tym zakresie, żeby to zlikwidować. To jest jeden z elementów, 
to nie jest jedyny, tylko jeden z elementów. Inna sprawa jeszcze jest (…) – bo to jest podstawowa sprawa 
dla nas – żeby (…) część zielonych wywieść poza miasto. Niestety na dzisiaj wygląda to tak, że nie ma 
czystych zielonych. Praktycznie w każdym worku, w którym ma być trawa, są worki foliowe, są gałęzie. 
Jest problem, bo mamy dużego odbiorcę, który systematycznie może nam odbierać, ale czyste zielone  
– on ma jeden warunek tylko, to ma być czyste, niezanieczyszczone zielone. I niestety tutaj (…)  
nie odbiera na razie, bo nie ma praktycznie takich odpadów. (…) To jest apel do mieszkańców: zróbmy 
coś, bo jest szansa, że wtedy moglibyśmy wziąć więcej tych zielonych. I nie zamykamy problemu, nie 
zamykamy sprawy, natomiast musimy się nauczyć segregować. Nie może być: worki foliowe z trawą  
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– nie mogą być – czy gałęzie. I tu mamy na co dzień – co przyjdzie na wysypisko, otwiera się, jest taki 
problem  (…). W tej chwili Instytut nam nie chce przyjmować w Kostkowicach, bo pokazuje: nie ma czystej 
trawy. A oni mają urządzenia takie, że mogą przerabiać te duże ilości, ale czystej trawy. Natomiast  
tu zobaczymy. Skończymy, zobaczymy jak to zacznie wszystko funkcjonować i wtedy wrócimy. My cały 
czas monitorujemy tę sprawę. To nie jest coś raz na zawsze. W tej chwili chcemy radykalnie doprowadzić 
do tego, żeby nie było złych zapachów w Lipniku i Straconce – i to jest podstawowa sprawa. 

Proszę Państwa, przecież dwa lata temu nie było tego, nie wywożono zielonych. I co wtedy robiono  
w mieście z tymi zielonymi wszystkimi? Gdzieś te ilości tych zielonych były robione – było kompostowniki, 
gdzieś dawano. A teraz nagle bierzemy i jest źle. Przypomina mi to tę sprawę z boiskami, że nie było boisk 
było dobrze, jest 30 boisk jest źle w tej chwili. To taka podobna sprawa.”. 

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

„Ja myślę Panie Prezydencie, że to jest też tak, że wszyscy ludzie – to jest normalna cecha –  
że do dobrego się dobrze przyzwyczajają i jak trzeba się troszkę cofnąć to pewnie jest to kłopot. Natomiast 
myślę, że jest to też dobry moment, żeby kolejny raz zaapelować do wszystkich, żeby ta segregacja 
przebiegała dokładnie, bo to nam wszystkim pomaga. Ale ja już kończę. 

Bardzo proszę – następny, jeśli chodzi o „sprawy różne” – Pan Karol Markowski. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Karol Markowski  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Dziękuję bardzo. 

Ja też dwie sprawy, bardzo krótko postaram się przedstawić. 

Pierwsza – to też odnośnie właśnie tych odpadów zielonych. Skierował do mnie mieszkaniec „Białej 
Krakowskiej” takie krótkie pismo, które pozwolę sobie przytoczyć, fragment tego listu.  

Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 13 listopada 2014 zostały zmienione zasady odbioru 
odpadów zielonych od mieszkańców (…), pozostawiając przy tym dotychczasowe stawki  
za wywóz odpadów. Według nowych przepisów został ograniczony odbiór odpadów 
zielonych do 120 l worka miesięcznie. Uzasadnieniem dokonanej zmiany były uciążliwości 
zapachowe związane ze wzrostem odpadów oddawanych przez mieszkańców Bielska-Białej; 
chodzi tutaj o odpady zielone.  

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowych, Rada Miejska ograniczyła odbiór odpadów 
zielonych od mieszkańców, na terenie którego znajduje się Zakład Gospodarki Odpadami. 
Tymczasem do tego samego Zakładu Gospodarki Odpadami przyjmowane są bez ograniczeń 
odpady zielone z gmin sąsiednich.  

Mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Kozy mają odbierane odpady mokre, 
do których zalicza się również odpady zielone, bez ograniczeń, co dwa tygodnie,  
z odpłatnością 11 zł od osoby za miesiąc. Podobne zasady obowiązują również w gminie 
Bestwina.  

Przedkładając powyższe – tutaj mieszkaniec zadanie pytanie – czy odpady zielone  
od mieszkańców miasta Bielska-Białej wytwarzają większe uciążliwości zapachowe  
do odpadów zielonych, zwożonych z innych gmin na teren Zakładu Gospodarki Odpadami?  

I teraz mieszkaniec uważa, że zmiana zasad odbioru odpadów zielonych spowoduje 
powstanie nielegalnych wysypisk odpadów zielonych.  

To jest pytanie od mieszkańca. Dziękuję. 

I druga sprawa.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo proszę.”. 

 
Radny Karol Markowski  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Tutaj korzystając z okazji, że jest Pan Dyrektor MZD – Pan Wojciech Waluś – bardzo serdecznie chciałem 
podziękować Panu Dyrektorowi za poszerzenie fragmentu pobocza na ulicy Kryształowej. W ogóle 
współpraca z MZD, wszystkie sprawy, które poruszamy z inż. Rogalą, są załatwiane po prostu super.  

Dziękuję bardzo.”.  

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

„Też dziękuję.  

I przy okazji dołączam się do podziękowań od mieszkańców przy ul. Iglastej gdzie też się wydarzyło parę 
miłych rzeczy, szczególnie dla kierujących pojazdami. 

Bardzo proszę – Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

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

„Panie Prezydencie ja tak nieśmiało chciałem przypomnieć, że…”. 

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

„Można śmiało.”. 

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

„…że przed moimi interpelacjami złożyłem wniosek – i być może to był mój błąd, powinienem go umieścić 
tutaj w „sprawach różnych” na końcu – i Pan Prezydent nie odpowiedział mi na ten wniosek.  
Czy przypomnieć to zapytanie? Tak? 

Moje zapytanie było takie (skierowane od mieszkańców, ale również na podstawie obserwacji mojego 
gospodarstwa domowego): (…) w związku z tym, że w okresie od kwietnia do października cykl wywozu 
odpadów mokrych został wprowadzony cotygodniowo, a nie są odbierane jakby te wszystkie odpady 
zielone – i głównie tu chodzi o trawę – mieszkańcy zgłaszają zastrzeżenia, że w związku z tym nie 
wystawiają co tydzień kubłów z odpadami zielonymi czy tam wystawiają pełne w 1/3…”. 

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

„Mokrymi.”. 
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Radny Dariusz Michasiów  
Powiedział m.in., cyt.:    

„… w 1/4 – mokrymi, przepraszam – natomiast auta SITY mają „puste przeloty”, spalają niepotrzebnie 
paliwo, zanieczyszczają środowisko, jak również na tych małych osiedlowych, w przypadku Starego 
Bielska, małych drogach manewrują, rozjeżdżają te drogi, czy można coś w tej sprawie zrobić, aby 
ujednolić w skali roku wywóz odpadów mokrych i żeby to było razem z suchymi co dwa tygodnie? 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

Bardzo proszę. 

Będzie Pani czytać, bo widzę okulary.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Nie, nie będę czytać.”. 

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

„A nie.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, 

nie będę czytać, tylko powołuję się na to, co składałam 27 kwietnia, na ostatniej sesji. Składałam taką 
interpelację dotyczącą dodatkowego oświetlenia przy ul. Pszczelej – między ulicą Czołgistów a dojściem  
do cmentarza. Prosiłam tam o dwie lampy doświetlające i o taką, dość szybką prosiłam, naprawę łącznika 
między ulicą Laskową a ulicą Długą. Interpelacja była składana 28., odpowiedź dostałam z 24 kwietnia, ale 
to tak myślę, że jakieś przekłamanie. Natomiast (…) chciałam poruszyć taką sprawę i dostać odpowiedź: 
Czy w dniu 28 kwietnia – czyli niemalże po mojej interpelacji – byli pracownicy Wydziału Gospodarki 
Miejskiej na objeździe i sprawdzili to oświetlenie? To jest pierwsze moje pytanie – bo od tego miała być 
zasadność mojej interpelacji i umieszczenia tam dodatkowych lamp. To jest pierwsze pytanie.  

I drugie pytanie – w kwestii właśnie tego pieszego ciągu między ulicą Długą z ulicą Rzeczną i Laskową. 
Kiedy zostanie wszczęta procedura w celu przekazania tego ciągu wewnętrznego w trwały zarząd?  
Kto wykonał łącznik wcześniej – jakieś myślę, że 10 lat temu – i dlaczego by w tej chwili nie mógł  
go naprawić? I kiedy zostanie opracowana dokumentacja w zakresie właśnie przygotowania 
inwestycyjnego do tego, aby ten łącznik naprawić? 

Panie Prezydencie, te ubytki kostki (…) w zasadzie uniemożliwiają, że tak powiem, takie przejście dla 
osoby starszej, która tam może idzie z laską czy idą, ale uważam, że nie jest to aż taka inwestycja 
żebyśmy tutaj robili dokumentację – ja tak myślę. I chciałam [zapytać], ponieważ mieszkańcy słuchali tej 
sesji poprzedniej, słuchali mojej interpelacji i w tej chwili mam telefony: Czy to można w jakiś sposób 
przyspieszyć i jeżeli tak, to kiedy? Jest to dosyć ważna sprawa. Jest to łącznik, który jest bardzo często 
wykorzystywany, jest to dojście do MZK, nie trzeba iść wtedy dookoła ulicą Laskową, tylko właśnie tym 
łącznikiem posłużyć się i krócej iść. 

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

„Dziękuję Pani Radnej. 

A teraz proszę Panią Przewodniczącą Agnieszkę Gorgoń-Komor.”. 

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

„Ja wracam do tematu śmieci, mianowicie mam takie pytanie: Zostały wybrane nowe Rady Osiedli,  
czy w kwestiach edukacyjnych (…) – bo rozumiem, że jak problemem jest jakość śmieci zielonych, mamy 
odbiorcę, tylko nie potrafimy segregować – czy możemy w ramach współpracy z Radami Osiedli zrobić 
takie spotkanie edukacyjne, aby nauczyć mieszkańców Bielska-Białej jak selekcjonować śmieci, o co w tym 
wszystkim chodzi? Bo do tej pory był problem odoru w Lipniku i w tej chwili, jeżeli mieszkańcy muszą 
wziąć na swoje barki uciążliwość związaną z nieodbieraniem (…) odpadów zielonych, to pojawił się 
problem dlatego, że nie wiadomo gdzie je wywozić. Natomiast myślę, że powinniśmy postawić  
na edukację, selekcjonowanie śmieci w ogóle i myślę, przy współpracy z Radami Osiedli ten temat mógłby 
być zrealizowany.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję bardzo Pani Radna. Myślę, że pomysł jest na pewno cenny.  

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik, Straconka.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Właśnie dobrze, że Pan Przewodniczący podkreślił, dlatego że mam bardzo dużo pytań mieszkańców 
mojej dzielnicy odnośnie tych zielonych. I między innymi składałem wniosek na…”. 

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

„To znaczy chodzi o odpady zielone czy… dolary?”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
Powiedział m.in., cyt.:   

„Odpady zielone.  

Inni zieloni też działają na szkodę osiedla, ale to pominę – chodzi o odpady zielone. I była konkretna 
propozycja, żeby z tych czterech przyjazdów do dzielnicy po odpady mokre, zredukować do dwóch 
przyjazdów, a te dwa przyjazd można potraktować właśnie jako zbiórkę trawy czy tych odpadów zielonych. 
I wtedy myślę, że edukacja wtedy by tu też wykazała, że one powinny być czyste, te odpady zielone  
– czyli taką trawę, którą ludzie koszą w tym okresie jak najbardziej co tydzień. I rzeczywiście, patrząc teraz 
na obrzeża Straconki, bardzo dużo tej trawy znajduje się w lasach czy w potokach. I chcąc uniknąć tego, 
taki wniosek stawiałem, żeby rozpatrzyć możliwość dołożenia worków, które byłyby zbierane tylko w tym 
okresie właśnie, w którym są zbierane odpady mokre.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo dziękuję. 

Rozumiem, że wszystkie pytania zostały zadane. 

Panie Prezydencie, jeśli Pan by zechciał się odnieść, to będzie nam miło.”. 

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

„Wszystkie takie propozycje są bardzo ciekawe, tylko zamiast jednego worka, to mają być dwa worki, czyli 
dwa razy więcej. 

Edukacja.  

Jeśli chodzi o edukację, to zdaje się zarzuciliśmy miasto w ostatnich już dwóch dwóch latach ulotkami  
i książeczkami. Jeśli nie będzie świadomości, to… Oczywiście trzeba mówić cały czas o tym, ale 
świadomość musi nastąpić (…), jeśli chodzi o segregowanie, bo jak długo można o tym mówić. Natomiast 
pojawiają się teraz dyskusje, że te odpady gdzieś tam po lasach się pojawiają. Gdzie przedtem było, jak 
nie było segregowania i odbierania? Przecież nikt nie przywoził trawy na składowisko. Gdzie ta trawa była 
przedtem? Przecież my twierdzimy i mówimy dalej, że były kompostowniki przydomowe, one dalej 
powinny być. Jeśli trzeba to my nawet jesteśmy gotowi współfinansować te kompostowniki. (…) Przecież 
były te kompostowniki. Jeśli ktoś zlikwidował, jesteśmy w stanie nawet współfinansować. Ale przecież nie 
róbmy dramatu. Kiedyś tej trawy nie było w ogóle i było dobrze, a teraz jeden worek miesięcznie – 120 l –  
jest źle. Natomiast nie można się zgodzić na to, co tu było mówione, żeby zwiększyć częstotliwość. Według 
opinii Pana profesora, który opiniuje tę całą sprawę odpadów u nas i Zakładu Gospodarki Odpadami,  
nie wolno wydłużać okresu składowania odpadów mokrych, bo zaczyna być już później kiszenie tego 
i zaczyna być wtedy dopiero odór i to zaczyna być wtedy niekontrolowane w zasadzie. Taka jest opinia 
przynajmniej tych ludzi, którzy się na tym znają. (…) Ale oczywiście te wszystkie słowa, te wszystkie 
wypowiedzi będziemy analizować, bo będziemy starać się szukać i szukamy cały czas (…) złotego środka 
(…), żeby z tego jakoś wybrnąć. 

A tak konkretnie, żeby odpowiadać na niektóre pytania, to chcę powiedzieć tak. Nieprawdą jest  
– tu Kolega Markowski – nieprawdą jest, że wszystkie te miejscowości do nas wożą. Czechowice nie wożą, 
Wilamowice nie wożą, Jasienica już nie wozi. Tak że to nie jest prawda, że wszyscy do nas wożą, a tylko 
bielszczanie mają ograniczenie. To jest nieprawda. A z tymi pojedynczymi – bo tu mam jeszcze dwie  
czy trzy gminy – (…) to jeszcze załatwiamy w tej chwili, to w najbliższych dniach załatwimy, że tak samo 
będą ograniczenia. Niektóre w ogóle już w tej chwili nie wożą, tak jak Czechowice, Wilamowice – te duże, 
największe dwie gminy nie wożą. 

Kolega Michasiów. 

Mnie się zdaje, że odpowiedziałem na to, bo Pan profesor twierdzi, że nie wolno brać. Jest problem,  
bo ja to samo u siebie widzę, że ta częstotliwość dla mnie też jest za częsta, za duża po prostu. Nie wiem, 
będziemy rozważać. Jest problem – tak – bo są domki jednorodzinne, są spółdzielnie. To są zupełnie inne 
jakieś wymagania.”. 

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

„Inna specyfika.”. 

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

„Będziemy rozmawiać na ten temat, będziemy się konsultować i jeśli coś da się zmienić i trzeba zmienić, 
będziemy zmieniać na pewno tutaj. 

Tutaj Pani Radna Piegzik. 
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Ja wiem, tu trzeba [ul.] Pocztową zrobić, tu trzeba [ul.] Pszczelą zrobić, tu trzeba zrobić tą następną ulicę. 
Wszystko trzeba zrobić naraz. Nie da się wszystkiego naraz zrobić, bo w sumie: tutaj Pocztową i pierwsza 
interpelacja jest Pocztowa drugi raz, a w „sprawach różnych” jest sprawa Pszczela i ta druga. To przecież 
to można tak podzielić, tylko to wcale z tego nic nie wynika po prostu, wcale nie wynikają możliwości 
zrobienia tego (…) naprawdę; bo to tak można takich spraw, proszę Państwa…(…). Wcale nigdy nie 
twierdziłem, że w mieście już jest w tej chwili nic do zrobienia, wszystko mamy załatwione i mamy 
wszystko w porządku. Tylko, że jakaś kolejność, jakaś gradacja jest. Jakaś jest kolejność wykonywania 
tego wszystkiego. Tu, że gdzieś kostka jest na ulicy – jak się nazywa, bo zapomniałem?”.  

 
Głosy z sali sesyjnej. 
„Laskowa.” 

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

„Laskowa. To Laskową znamy. To jest ulica, która powiedzmy nie jest kluczową ulicą w mieście w tej 
chwili. A kostki (…), gdzie już nieprzejezdna sprawa jest, na Sikorskiego, na przykład, że już jest prawie 
ulica nieprzejezdna i ogromnie obciążona ulica; że jest ulica Grunwaldzka – klinkier – już jest prawie 
nieprzejezdna w pewnym momencie, Modrzewskiego jest ulica nieprzejezdna – klinkier. My musimy się 
patrzeć tam gdzie jest ogromny ruch codzienny, całodobowy praktycznie – i tam robimy. Dlatego 
przystępujemy do tych ulic, o których powiedziałem przed chwilą, mimo że nie były w planie pierwotnie,  
a teraz robimy je, bo one są tak obciążone; taka Sikorskiego – nie muszę tłumaczyć chyba nikomu –  
to jest (…) jedna z kluczowych ulic i co zrobimy remont, to za chwileczkę wylatuje kostka powiedzmy;  
a musimy znowu całą ją zrobić od nowa praktycznie. I dlatego, proszę się nie gniewać, ale Laskowa – (…) 
oczywiście zapisujemy to, ale Laskowa nie będzie numer jeden, bo musimy Sikorskiego zrobić, musimy 
Najświętszej Maryi Panny, dawną Kluski, zrobić, bo jest ogromnie obciążona, a jest dziura na dziurze, łata 
na łacie już jest, też nieprzejezdna po prostu. (…) Widać, że my mamy rozeznanie pełne, ale nie da się 
wszystkiego zrobić, bo naprawdę chyba w Ameryce (…) wszystkie ulice nie są zrobione. Bo naprawdę 
żądacie Państwo nagle w tej kadencji żeby wszystko naraz w ciągu – ja wiem – jednego, dwóch miesięcy, 
a może kadencji ewentualnie wszystko zrobić. Nie da się. Już trzynasty rok to robimy, udało się dużo 
zrobić, ale daleko nam do końca. Bo teraz już Laskowa, teraz już każdy chce. Mieliśmy taki wypadek,  
że jeden Pan chce, i ma rację, chce żeby mu asfalt zrobić; jest jeden dom tylko tam. I on ma rację,  
że on chce i my to pamiętamy, ale naprzód musimy zrobić tam gdzie jest obciążenie, gdzie komunikacja 
miejska od tego zależy po prostu. Dlatego naprawdę proszę się nie gniewać, ale nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego po prostu zrobić. 

To byłoby tyle, bo to były praktycznie te same pytania.”. 

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

„Pani Radna po prostu bardzo w Pana wierzy, Panie Prezydencie i pewnie każdą ulicę kiedyś pierwszy raz 
trzeba zgłosić i chodzi o to, żeby Pan zapisał. Ale nie będę mówił w imieniu Pani Radnej, bo ma głos  
ad vocem. 

Bardzo proszę Pani Radna.”. 

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

„Ja bardzo dziękuję za to, co już jest zrobione nie tyko w dzielnicy, w której mieszkam, ale w całym Bielsku 
– bo wszyscy to widzimy. Ale mnie nie chodziło o remonty ulic, mnie chodzi o doświetlenie ulicy Pszczelej, 
o dwie lampy i nie o remont ulicy Laskowej, tylko o ten łącznik taki, który jest między ulicą…”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:    

„Ale ja wiem…”. 

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

„…ale tam jest tylko ubytek kostki i nic więcej. To jest wygoda dla osób tylko i wyłącznie poruszających się 
pieszo. Tam nikt oprócz osób pieszych – czy przejazd na rowerze powiedzmy – nikt się inny nie porusza. 
To nie jest remont ulicy Laskowej. Laskowa jest zrobiona i ładnie wygląd, póki co. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„A „szpilkostrada” jest czy nie ma? 

Bardzo proszę – Pan Radny Dariusz Michasiów.”. 

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

„Ja tak tylko w dwóch zdaniach.  

Panie Prezydencie chciałem powiedzieć, że u mnie przy domu kompostownik już stoi od dwunastu lat, 
zasypuję go bakteriami i tam to wszystko sobie dochodzi, potem wyrzucamy pod krzaczki. Tak że, jeżeli 
chodzi o mnie to mógłbym nie posiadać kubła na odpady mokre, ponieważ najmłodszy syn ma pięć lat, 
więc te pampersy też już się skończyły. I powiem – taka uwaga ode mnie – że w momencie, kiedy miasto 
wprowadziło dwa lata temu nową uchwałę, która mówiła o tym, że wszystkie odpady zielone (czyli trawa 
itd., itd.) będą przyjmowane do kubłów na mokre, to powiem szczerze, że włosy stanęły mi dęba, 
albowiem wielu mieszkańców w Starym Bielsku, którzy wcześniej robili tak jak ja, czyli kompostowali  
tę trawę, twierdzili, że skoro płacą, to będą wszystko walić do kubłów. I stąd to całe pewnie też 
nagromadzenie nadmiernej ilości trawy i innych gałęzi na wysypisku. 

Dziękuję uprzejmie.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

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

„To był po prostu – przyznaję – to był nasz błąd po prostu. To był nasz błąd. Przecież wszyscy się uczymy. 
Myśmy nie sądzili, że takie numery będą, że ktoś tam łąkę (…) skosi – mówiłem, z 1,5 ha łąki przywiózł 
nam trawy po prostu. Nie przewidzieliśmy tego. Jest to nasza wina, nasz błąd, ale przepraszam bardzo, 
nikt w Polsce tego nie robił prędzej; i się uczymy. Teraz przeszliśmy troszeczkę, przyhamowaliśmy,  
to się okazuje, że jest rozróba. Na pewno to się z czasem wszystko uspokoi, bo z jednej strony ludzie 
nauczą się dobrze segregować, z drugiej strony mniej tych zielonych będzie, trochę wywieziemy, zrobimy 
te instalacje, które robimy teraz. To się wszystko uspokoi. To jest tzw. okres przejściowy, zawsze 
najtrudniejszy w każdej sprawie, w każdej dziedzinie. Na pewno ta sprawa też się uspokoi, zrobi, dojdzie 
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do tego, że będziemy, jak mówiłem chipować pojemniki, będziemy na workach również robić kody 
kreskowe, też będzie to personalizacja – bo opisane nie mogą być worki, bo znowu naruszenie (…) jest 
danych osobowych, czyli mogą być tylko kody kreskowe. Państwo się śmiejecie, a my się zderzamy 
codziennie z tysiącem takich problemów, że co chcemy zrobić, to jest coś nie tak po prostu, bo jest  
ustawa jakaś.  

Ale ja myślę, tak jeszcze do ulicy Pszczelej – bo tutaj Kolega Juszczyk chciał powiedzieć.”. 

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

„Pani Radna, tych lamp tam nie będzie nigdy postawionych, przynajmniej przy najbliższych dwóch, trzech 
latach.”. 

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

„To się Pani Radna ucieszyła.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Proszę?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Muszę rozczarować. Ten fragment ulicy Pszczelej Dorotka, to jest po prostu własnością Politechniki  
i parafii. Jesteśmy w trakcie dużego projektu, ale i parafia poprzez prowincjalat i Akademia muszą nam  
te drogi zwrócić. Tam będzie duża pętla autobusowa w związku z przebudową ulicy Czołgistów.  
I ten fragment tak wygląda pod względem prawnym.  

Natomiast odcinek, chodnik, który jest między ulicą Laskową a Długą od lat on był urządzony, jeszcze  
za czasów komuny, płytami takimi 50 na 50 i w tej chwili procedura przekazania tego. Bo my jakieś małe 
rzeczy – Gospodarka Miejska może podsypać, może coś tam naprawić, ale brukowanie to jest specjalność 
Dyrektora Walusia; żeby on to zrobił, to musi mieć przekazany w sposób formalny. Mamy takich sięgaczy, 
takich rzeczy dla MZD mnóstwo. MZD się broni rękami i nogami, bo to są pewne obowiązki jak my im 
przekażemy, ale po prostu jest to w trakcie. Proszę o trochę cierpliwości. Z lampami wygląda tak.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo… – bo Pani Dyrektor wstała do głosu? Nie. Aha do zakończenia. Chciała mnie Pani 
pogonić. 

Szanowni Państwo, (…) zanim zakończymy, jeszcze mamy dzisiaj taki szczególny dzień i chciałem  
w związku z tym wszystkim mamom na tej sali i w całym mieście życzyć wszystkiego dobrego, a na koniec, 
proszę o wybaczenie, szczególnie mojej mamie.”. 

 
Ad 30 
Zakończenie obrad 

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

„A wobec wyczerpania porządku obrad bardzo proszę o powstanie.  

Zamykam VIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.4  

Dziękuję.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Godz. 14.32. 


