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Protokół Nr IX/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 23 czerwca 2015 roku 
 
 
 
 
 
Obecni na IX 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 IX sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2016-2019. 

DRUK NR 130 - II WERSJA 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2014 rok  

wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2014. 
DRUK NR 131 
 

▪ Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
SPR. NR 15 

▪ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. 
SPR. NR 7 

▪ Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
SPR. NR 8 (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3) 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2014. 

DRUK NR 132 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 136 - II WERSJA 

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

DRUK NR 137 
 

10. 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 138 - II WERSJA 
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10a. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 
 DRUK NR 139 

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

10b.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. 
 DRUK NR 140 

Punkt 10b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 

do 31.12.2014 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury. 
DRUK NR 122 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 
do 31.12.2014 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 123 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 

do 31.12.2014 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 124 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 

do 31.12.2014 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury. 
DRUK NR 125 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 
do 31.12.2014 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 126 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku 
do 31.12.2014 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 127 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 128 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 129 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym  

do rejestru, tj.: remont konserwatorski części dachu na budynku przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 134 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym  

do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 31  
w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości Rynek 31 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 135 

 
20a.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym  

do rejestru, tj.: konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipnik. 
DRUK NR 143 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 

DRUK NR 119 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 133 
 

22a.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365. 
DRUK NR 141 

22b.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 142 

 
22c.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu. 
DRUK NR 144 

  
22d.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu. 
DRUK NR 145 
 

23. Sprawy różne. 
 

24. Zakończenie obrad.  

 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2015 roku uczestniczyło  
23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Agnieszka Gorgoń-Komor – nieobecność 
usprawiedliwiona, Radny Karol Markowski – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
O godz. 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył IX sesję Rady Miejskiej. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  
w sprawie zmian w porządku IX sesji Rady Miejskiej. 

 
1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 10a (Druk Nr 139): Podjęcie uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 
  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu Radnego Grzegorza Pudy, oddanego za wprowadzeniem  
do porządku obrad punktu 10a. 
 
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10a:  
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 

 
2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 10b (Druk Nr 140): Podjęcie uchwały 

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

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 28 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu Radnego Romana Matyi, oddanego za wprowadzeniem  
do porządku obrad punktu 10b. 
 
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 10b:  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody 
głosowania. 

 
 

3. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 20a (Druk Nr 143): Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja 
zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipnik. 

  
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 20a:  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP  
w Bielsku-Białej Lipnik. 
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4. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 22a (Druk Nr 141): Podjęcie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy  
ul. Cieszyńskiej 365. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22a:  
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365. 

 
5. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 22b (Druk Nr 142): Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
  
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22b:  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 

 
6. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 22c (Druk Nr 144): Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze przetargu. 

  
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22c:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy 
Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
użytkowania gruntu w drodze przetargu. 
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7. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 22d (Druk Nr 145): Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze przetargu. 

  
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 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 22d:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy 
Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
użytkowania gruntu w drodze przetargu. 

 
Uzupełniając informacje dotyczące porządku IX sesji RM, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
przypomniał, że Rada Miejska obradować będzie: 
▪ w punkcie 5 nad II wersją projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 

2016-2019 (Druk Nr 130 – II wersja), 
▪ w punkcie 8 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok  

(Druk Nr 136 – II wersja), 
▪ w punkcie 10 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  
(Druk Nr 138 – II wersja). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Pana M______ 
O________ o udzielenie głosu na sesji RM w punkcie „Sprawy różne”. 
Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   u d z i e l i ł a   g ł o s u   Panu M_______ O_______  
w punkcie 23 porządku obrad: „Sprawy różne”. 

 
Przyjęty porządek IX sesji RM, str.: 1-3. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Maurcy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „planowanej modernizacji przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-

Białej”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 7 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych  
na skrzyżowaniu ul. Siemiradzkiego z ul. Skośną”. 
Wniosek – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „budowy zatoki autobusowej przy u. Michałowicza”. 
Wniosek – Załącznik Nr 9 do protokołu. 

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

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu kładki na rzece Wapieniczanka”. 

Interpelacja – Załącznik Nr 10 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu ul. Cieszyńskiej”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 11 do protokołu. 

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

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „strefy płatnego parkowania”.1 

Interpelacja – Załącznik Nr 12 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „organizacji ruchu na ul. Zagrody i usytuowania przejścia dla pieszych  
na ul. Wyzwolenia”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 13 do protokołu. 

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

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „stanu pracy przy realizacji budżetu obywatelskiego na 2015 rok”. 

Interpelacja – Załącznik Nr 14 do protokołu. 
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „dojazdu dl strefy przemysłowej przy ul. Krakowskiej”. 

Interpelacja – Załącznik Nr 15 do protokołu. 

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

 

                              
1 Wniosek w sprawie przywrócenia darmowego czasu parkowania pojazdów (tj. do 30 min.) na parkingu zlokalizowanym przy placu 
Ratuszowym, poparł Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Radny Marcin Lisiński  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Bogną Bleidowicz w sprawie „wykonania platform  

dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej  
w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 16 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „powstawania tzw. „Dzikich wysypisk” trawy i gałęzi w dzielnicy Wapienica 
oraz sposobu odbioru trawy i gałęzi przez Zakład Oczyszczania Miasta SITA”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 17 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wymiany nawierzchni ul. Wadowickiej”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 18 do protokołu. 

▪ Przedstawił wniosek w sprawie „remontu ulic Złotej i gen. Andrzeja Galicy”. 
Wniosek – Załącznik Nr 19 do protokołu. 

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

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „aktualizacji lub odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej budynków 

wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Bielsko-Biała jako dotychczasowego właściciela nieruchomości”.  
Interpelacja – Załącznik Nr 20 do protokołu. 

Interpelacja 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 – Załącznik Nr 21 do protokołu. 

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

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozdysponowania środków uchwalonych w I edycji Budżetu 

Obywatelskiego”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 22 do protokołu. 

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

 
Radny Grzegorz Puda  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rażących nieprawidłowości przy naliczaniu przez Urząd Miejski podatku  

od nieruchomości Skarbowi Państwa”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 23 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „bezprzedmiotowych odpowiedzi na interpelacje”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 24 do protokołu. 

Interpelacje dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  
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Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką w sprawie „budowy ekranów 

akustycznych”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 25 do protokołu. 

▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radną Katarzyną Balicką w sprawie „parkowania bez opłat  
na Placu Ratuszowym”. 
Interpelacja – Załącznik Nr 26 do protokołu. 

Interpelacje dostępne 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 Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Konrad Łoś,  
Radny Piotr Ryszka.  

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
O godz. 11.28 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Batyckiemu. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2016-2019 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników 
na kadencję 2016-2019, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 130 – wersja I i II) 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, zawartej w Druku Nr 130 - II wersja. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/118/2015 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników  
na kadencję 2016-2019 

 

 

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

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2014 rok 
wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2014 

 
W tym punkcie obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki zaproponował łączną dyskusję  
w zakresie punktów 6 i 7 porządku obrad przy rozłącznym głosowaniu projektów uchwał zawartych  
w Drukach Nr 131 i Nr 132. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przedstawił:  
� informacje dotyczące wypełnienia ustawowych zapisów, w zakresie przekazania do Rady Miejskiej 

sprawozdań i informacji oraz ich opiniowania przez Komisje Rady Miejskiej,  
� opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej dostarczono:  

� sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2014 rok (SPR. Nr 7)  
– tj. w dniu 31 marca br.; 

� informację o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (SPR. Nr 8) – tj. w dniu 31 marca br.  

2. Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 26 maja br., do Rady Miejskiej przekazano 
Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (SPR. Nr 15). 

 
W oparciu o zapis art. 270 ust. 2, rozpatrzeniem ww. dokumentów zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej, która w dniu 9 czerwca 2015 roku, zgodnie z art. 270 ust. 3, przedłożyła następujące projekty uchwał: 
� projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz  

ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2014 (Druk Nr 131), 
� projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2014  

(Druk Nr 132). 
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Opinie I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 
� Uchwałą Nr 4200/I/68/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku I Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał 

pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;  

� Uchwałą Nr 4200/I/108/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku I Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał 
pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za 2014 rok. 

 
Kserokopie opinii RIO – Załącznik Nr 27 do protokołu. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej. 

 
Ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2014 rok (SPR. Nr 7) 
zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, wydając pozytywne opinie: 
� Komisja Edukacji i Kultury – wydała opinię pozytywną w zakresie działów 801, 854 i 921, 
� Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – wydała opinię pozytywną w zakresie działania Komisji, 
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – wydała opinię pozytywną w zakresie działania Komisji, 
� Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, 
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – wydała opinię pozytywną, 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 
Z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (SPR. Nr 8) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, wydając 
pozytywne opinie: 
� Komisja Edukacji i Kultury,  
� Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (w zakresie działania Komisji),  
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (w zakresie działania Komisji), 
� Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przyjęła informację do wiadomości. 

 
Ze sprawozdanie finansowym miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(SPR. Nr 15) zapoznały się nw. Komisje Rady Miejskiej, wydając pozytywne opinie: 
� Komisja Edukacji i Kultury, 
� Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
� Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 

Natomiast: 
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz 

przyjęła do wiadomości opinię biegłego rewidenta. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 

 
Projekty uchwał (Druk Nr 131 i Druk Nr 132) znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VII kadencji: RM.0006. 

 
Ponadto w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008 znajdują się: 
▪ sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2014 rok – SPR. NR 7, 
▪ informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. – SPR. NR 8, 
▪ sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  

– SPR. NR 15. 
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Przedmiotowe sprawozdania przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 

 
Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji – Radny 
Roman Matyja. 

 
Stanowiska Klubowe przedstawili: 
� Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, 
� Przewodniczący Klubu Radnych PO – Radny Krzysztof Jazowy, 
� Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Adam Ruśniak. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad głos zabrała Radna niezrzeszona Małgorzata Zarębska, która również przedstawiła 
swoje stanowisko. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 131.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/119/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  
miasta Bielska-Białej za 2014 rok  

wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu za rok 2014 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2014 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 132) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec zatwierdzenia przez Radę Miejską sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,  
po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rady Miejskiej (tj. w pkt 6 porządku 
obrad), zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 132. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/120/2015 
 

w sprawie udzielenia absolutorium  
dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

za rok 2014 
 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Prezydent Miasta Pan Jacek 
Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
O godz. 12.55 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 25-minutową przerwę w obradach 
Rady Miejskiej. 

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

 
O godz. 13.39 – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 
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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 (I wersja),  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja),  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja),   
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (I wersja),   
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (I wersja), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 136 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał 
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Anna Łakomska 
– Skarbnik Miasta, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Roman Matyja.  

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 136 – wersja II. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/121/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

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

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

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

 
Informację o pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej wydanych do projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 137) 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, zawartej w Druku Nr 137. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/122/2015 
 

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 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 138 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze projektów uchwał 
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurcy Rodak, Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 138 – II wersja. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/123/2015 
 

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 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

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

 
Informacje na temat projektu uchwały, zawartej w Druku Nr 139 (w przedmiotowym punkcie porządku obrad) 
oraz projektu uchwały zawartej w Druku Nr 140 (tj. w punkcie 10b), przedstawiła Pani Małgorzata Okruta  
– Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.  
 
W związku z zarządzeniem na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowego referendum, Pani Naczelnik 
Małgorzata Okruta zgłosiła następującą autopoprawkę: 
� w § 1 projektu uchwały słowo „planowanym” zastępuje się słowem „zarządzonym”.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Małgorzata 
Okruta – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 139) 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, zawartej w Druku Nr 139 z uwzględnieniem autopoprawki. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/124/2015 
 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
 

 

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

 
Ad 10b 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania 

 
Punkt 10b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta 
Bielska-Białej na obwody głosowania, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 140) 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, zawartej w Druku Nr 140. 
  
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 28 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/125/2015 
 

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

 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej 
instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 122) 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, zawartej w Druku Nr 122. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/126/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  
- samorządowej artystycznej instytucji kultury 

 

 

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 
 

IX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 czerwca 2015 roku 
  

RM.0002.9.2015 

  Strona 19 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej 
instytucji kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 123) 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, zawartej w Druku Nr 123 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/127/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  

Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury 
 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji 
kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 124) 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, zawartej w Druku Nr 124. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/128/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Książnicy Beskidzkiej - 

samorządowej instytucji kultury 
 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - 
samorządowej artystycznej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana  
w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 125) 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, zawartej w Druku Nr 125. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/129/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  

Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - 
samorządowej artystycznej instytucji kultury 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji 
kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 126) 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, zawartej w Druku Nr 126.  
  
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 28 do protokołu. 
 



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

IX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 czerwca 2015 roku 
  

RM.0002.9.2015 

  Strona 22 z 34 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/130/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  

Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 
 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej 
instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - 
samorządowej instytucji kultury, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 127) 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, zawartej w Druku Nr 127. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/131/2015 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej  
- samorządowej instytucji kultury 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy  
w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego  
Zarządu Oświaty. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości 
punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 128) 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, zawartej w Druku Nr 128. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/132/2015 
 

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

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do Bursy w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego  
Zarządu Oświaty. 
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości 
punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 129) 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, zawartej w Druku Nr 129. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/133/2015 
 

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

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 
do rejestru, tj.: remont konserwatorski części dachu na budynku przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej 
dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski części dachu na budynku przy  
ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej 
- osób fizycznych, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 134) 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, zawartej w Druku Nr 134. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/134/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie  
przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski  

części dachu na budynku przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej  
dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4  

w Bielsku-Białej - osób fizycznych 
 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 
do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 31  
w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości Rynek 31 w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią 
dachu kamienicy Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości Rynek 31 w Bielsku-Białej, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 135) 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, zawartej w Druku Nr 135. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/135/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru,  

tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu 
kamienicy Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości  

Rynek 31 w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 20a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym 
do rejestru, tj.: konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej 
Lipnik 

 
Punkt 22a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Piotr Kubańda – Miejski Konserwator Zabytków. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele  
p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipnik, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 143) 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, zawartej w Druku Nr 143. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/136/2015 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,  
przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja  

zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP  
w Bielsku-Białej Lipnik 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Sabina Dutka-Behrendt – Naczelnik Wydziału Ewidencji 
Działalności Gospodarczej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
o lokalizacji kasyna gry, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 119) 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, zawartej w Druku Nr 119.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/137/2015 
 

w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
o lokalizacji kasyna gry 

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta 
Bielska-Białej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 133) 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, zawartej w Druku Nr 133.  
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/138/2015 
 

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

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 

 
Punkt 22a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 

 
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 podwyższenia kapitału zakładowego 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365, przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 141) 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, zawartej w Druku Nr 141. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/139/2015 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 22b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Punkt 22b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 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 wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 142) 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, zawartej w Druku Nr 142.  
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/140/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
przy ulicy Widok 10  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 22c 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Piastowskiej  
16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu  
w drodze przetargu 

 
Punkt 22c – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 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 zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku 
przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania 
gruntu w drodze przetargu, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 144) 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, zawartej w Druku Nr 144. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/141/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r.  

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9  
w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem  

w częściach wspólnych budynku i urządzeń  
oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze przetargu 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 22d 
Podjęcie uchwały zmiany w sprawie uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu 

 
Punkt 22d – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 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 zmiany uchwały nr XXX/735/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8  
w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
użytkowania gruntu w drodze przetargu, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 145) 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, zawartej w Druku Nr 145. 
  
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 28 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/142/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/735/2013  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku  

przy ulicy Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych  
budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu  

w drodze przetargu 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 23 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek,  
Radny Szczepan Wojtasik, Radna Katarzyna Balicka, Radny Marcin Lisiński, Radny Leszek Wieczorek,  
Pani Małgorzata Okruta – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult,  
Pan M_____ O_______ – Wnioskodawca (w sprawie MOPS w Bielsku-Białej). 

 
Ad 24 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki zamknął IX zwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 14.51. 
 
 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 

 
Ryszard Batycki 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 
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Załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 –  Lista obecności Radnych – IX sesji RM w dniu 23 czerwca 2015 roku + usprawiedliwienia 
Załącznik Nr 2 – Lista obecności gości – IX sesji RM w dniu 23 czerwca 2015 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 
Załącznik Nr 4 –  Szczegółowy przebieg IX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 czerwca   
   2015 roku 
Załącznik Nr 5 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe IX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
   23 czerwca 2015 roku 
Załącznik Nr 6  –  Wniosek Pana M_____ O_____ o udzielenie głosu na sesji RM   
Załącznik Nr 7 –  Interpelacja Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 8 –  Wniosek Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 9 –  Wniosek Radnego Maurycego Rodaka 
Załącznik Nr 10 –  Interpelacja Radnego Piotra Ryszki 
Załącznik Nr 11 –  Interpelacja Radnego Piotra Ryszki 
Załącznik Nr 12 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 13 –  Interpelacja Radnego Bronisława Szafarczyka 
Załącznik Nr 14 –  Interpelacja Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 15 –  Interpelacja Radnego Romana Matyi 
Załącznik Nr 16 –  Interpelacja Radnego Marcina Lisińskiego i Radnej Bogny Bleidowicz 
Załącznik Nr 17 –  Interpelacja Radnego Marcina Lisińskiego 
Załącznik Nr 18 –  Interpelacja Radnego Marcina Lisińskiego 
Załącznik Nr 19 –  Wniosek Radnego Marcina Lisińskiego 
Załącznik Nr 20 –  Interpelacja Radnego Konrada Łosia 
Załącznik Nr 21 –  Interpelacja Radnej Grażyny Nalepy i Radnego Romana Matyi  
Załącznik Nr 22 –  Interpelacja Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
Załącznik Nr 23 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 24 –  Interpelacja Radnego Grzegorza Pudy 
Załącznik Nr 25 –  Interpelacja Radnego Leszka Wieczorka i Radnej Katarzyny Balickiej 
Załącznik Nr 26 –  Interpelacja Radnego Leszka Wieczorka i Radnej Katarzyny Balickiej 
Załącznik Nr 27  –  Kserokopie opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach,  
   przedstawione w punkcie 6 porządku obrad 
Załącznik Nr 28  –  Wyniki głosowań  
Załącznik Nr 29  –  Opinie Komisji 
Załącznik Nr 30 –  Uchwały podjęte na IX sesji RM (dokumenty z podpisami elektronicznymi naczelników 

  wydziałów/dyrektorów mjo)  
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Szczegółowy przebieg 
IX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 23 czerwca 2015 roku 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Zaczniemy z lekkim opóźnieniem, ponieważ w ostatniej chwili bardzo dużo interpelacji wpłynęło – Biuro 
Rady musi je przyjąć zgodnie z procedurą, dlatego myślę, że będzie 5 minut spóźnienia. Dziękuję.  

Bardzo proszę o powstanie.  

Otwieram IX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 Bardzo dziękuję.  

Witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji; witam Koleżanki i Kolegów Radnych; witam Pana 
Prezydenta wraz z Kierownictwem Urzędu, z naczelnikami, dyrektorami oraz szefami spółek miejskich; 
witam mieszkańców i przedstawicieli Rad Osiedli obecnych na dzisiejszej sesji i witam też wszystkie media, 
dzięki którym możemy dotrzeć z naszymi działaniami do mieszkańców naszego miasta.  

Szanowni Państwo, pozwólcie że najpierw uporządkujemy dzisiejszą sesję, czyli ustalimy porządek obrad, 
ponieważ jest to sesja przed przerwą wakacyjną, więc mamy sytuację, że trochę uchwał trzeba 
wprowadzić, aby umożliwić działanie Urzędu przez ten czas – oczywiście zawsze jakaś nadzwyczajna sesja 
jest możliwa, jeżeli będzie taka potrzeba.  

Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów do głosowania – Druk Nr 139. Proponuję, aby wprowadzić go do punktu 10a. 

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. Czy Pan Radny Grzegorz Puda jest zalogowany? (...) Czyli jest Pan za? – bo nie widzę tego  
na tablicy. Czyli jednogłośnie (...) punkt 10a został wprowadzony.  

Kolejny wniosek do wprowadzenia, tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta 
Bielska-Białej na obwody do głosowania – Druk Nr 140. Proponuję, aby wprowadzić ten projekt w punkcie 
10b. Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Pan Radny Matyja ma też kłopot, bo tutaj jakiejś…”  

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jestem za. Okay, dobrze. Dziękuję. Jednogłośnie wprowadziliśmy punkt 10b.  

Kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj. konserwacja zabytkowej 
chrzcielnicy w Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej – Lipnik, 
Druk Nr 143. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem? W punkcie 20a – przepraszam. Bardzo 
proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie punkt został 
wprowadzony.  

Kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ulicy Cieszyńskiej 365 –  
Druk Nr 141. Proponuję, aby to wprowadzić w punkcie 22a. Kto z Państwa Radnych jest  
za wprowadzeniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 1 głosie wstrzymującym punkt 
został wprowadzony.  

                                                           
1 Godz. 10.06. 
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I ostatnie 3 wnioski, to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność gminnym Bielsko-
Biała – Druk Nr 142. Proponuję, aby go wprowadzić w punkcie 22b. Kto z Państwa Radnych jest za? 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt został wprowadzony jednogłośnie.  

Punkt kolejny do wprowadzenia, to uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 
2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz  
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w sprawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu – jest to Druk Nr 144. I proponuję, aby wprowadzić go do punktu 22c? Kto jest za? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również ten punkt wprowadziliśmy jednogłośnie do dzisiejszego 
porządku obrad.  

I ostatni wniosek o wprowadzenie, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 kwietnia 
2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 również w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w sprawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu – Druk Nr 145. I proponuję, aby wprowadzić go w punkcie 22d. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest 
przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad.  

I na koniec wpłynął wniosek o zabranie głosu Pana M_____ O______, o udzielenie mu głosu  
na dzisiejszej (...) sesji w punkcie „Sprawy różne”, na temat pracy MOPS w Bielsku-Białej. Kto z Państwa 
Radnych jest za udzieleniem głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 1 głosie 
wstrzymującym Pan M______ O______ uzyskał prawo zabrania głosu w „Sprawach różnych”.  

I w ten sposób uporządkowaliśmy dzisiejszy porządek obrad.  

Jeżeli nie widzę żadnych uwag, uznaję porządek obrad za przyjęty. Uwag nie widzę, w związku z tym 
kontynuujemy.”  

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Zgodnie z procedurą protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej  
do wglądu. Do dzisiaj nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz żadna się nie pojawi, uznam protokół  
za przyjęty. Tak też się stało.”  

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„W związku z tym przechodzimy do punktu nr 3: Interpelacje i wnioski Radnych.  

W sumie wpłynęło interpelacji i wniosków 20. Będę prosił Radnych o kolejno ich przedstawianie.  

Bardzo proszę, na początek 3 interpelacje – Pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności 
Pan Maurycy Rodak. Najpierw w sprawie planowanej modernizacji przystanków (...) komunikacji miejskiej 
w Bielsku-Białej. Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa 
pieszych na skrzyżowaniu ulicy Siemiradzkiego z ulicą Skośną oraz w sprawie budowy zatoki autobusowej 
przy ulicy Michałowicza.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący o zabranie głosu.” 
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Radny Maurycy Rodak  
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „planowanej modernizacji przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej”. 
Następnie przedstawił wnioski w sprawie: 
▪ „podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulicy 

Siemiradzkiego z ulicą Skośną”. 
▪ „budowy zatoki autobusowej przy ulicy Michałowicza”. 

Interpelacja i wnioski 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.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich 2 interpelacji: pierwsza dotyczy remontu kładki na rzece 
Wapieniczanka, a druga lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu ulicy Cieszyńskiej.  

Bardzo proszę, Pan Radny Piotr Ryszka.”  

 
Radny Piotr Ryszka  
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „remontu kładki na rzece Wapieniczanka”. 
▪ „lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu ulicy Cieszyńskiej”. 

Interpelacje 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.  

A teraz 2 interpelacje Pana Radnego Bronisława Szafarczyka.  

Pierwsza – Pan Radny zaczął już wprowadzać sygnatury, więc odczytam – INTERPELACJA/BRSZ/09/2015 
dotyczy strefy płatnego parkowania, a INTERPELACJA/BRSZ/08-4/2015 w sprawie organizacji ruchu  
na ulicy Zagrody i usytuowania przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia.  

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „strefy płatnego parkowania”. 
▪ „organizacji ruchu na ulicy Zagrody i usytuowania przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia”. 
Interpelacje 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.  

Zanim udzielę głosu kolejnemu Radnemu, chciałem tutaj wesprzeć wniosek Pana Radnego z pierwszej 
interpelacji, bo też wydaje mi się, że należy dążyć do rozwiązania, że te pierwsze 30 minut przy Ratuszu, 
dla interesantów, którzy odwiedzają nasz Urząd, byłoby zasadne do przywrócenia. Ja już dyskutowałem  
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wstępnie i tam są pewne czynności administracyjne do wykonania, ale chyba jest to możliwe. Tak że  
w tym zakresie, chciałem tutaj poprzeć ten wniosek w interpelacji Pana Radnego Szafarczyka.  

Bardzo proszę, swoje 2 interpelacje: pierwsza w sprawie stanu pracy przy realizacji Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok oraz w sprawie dojazdu dla strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej.  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja  
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „stanu pracy przy realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok”. 
▪ „dojazdu dla strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej”. 
Interpelacje 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.  

A teraz poproszę o przedstawienie 1 wniosku i 3 interpelacji Pana Marcina Lisińskiego.  

Wniosek dotyczy remontu ulic Złotej i generała Andrzeja Galicy, a interpelacje: pierwsza – wymiany 
nawierzchni na ulicy Wadowickiej, druga – powstawania tzw. „Dzikich wysypisk” trawy i gałęzi w dzielnicy 
Wapienica oraz sposobu odbioru trawy i gałęzi przez Zakład Oczyszczania Miasta SITA i trzecia interpelacja 
dotyczy wykonania platform dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ulicy Sterniczej 4. 

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Marcin Lisiński  
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „wykonania platform dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

imienia Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ulicy Sterniczej 4” – interpelacja złożona wspólnie z Radną 
Bogną Bleidowicz, 

▪ „powstawania tzw. „Dzikich wysypisk” trawy i gałęzi w dzielnicy Wapienica oraz sposobu odbioru trawy  
i gałęzi przez Zakład Oczyszczania Miasta SITA”, 

▪ „wymiany nawierzchni ulicy Wadowickiej”. 
 

Następnie przedstawił wniosek w sprawie: 
▪ „remontu ulic Złotej i generała Andrzeja Galicy”. 
Interpelacje i wniosek 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.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie aktualizacji lub odtworzenia 
brakującej dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Bielsko-Biała, 
jako dotychczasowego właściciela nieruchomości.  

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.” 
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Radny Konrad Łoś  
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „aktualizacji lub odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych  

z udziałem gminy Bielsko-Biała jako dotychczasowego właściciela nieruchomości”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Radny. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Radną Grażynę Nalepę w sprawie zmiany 
trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8.  

Bardzo proszę.”  

 
Radna Grażyna Nalepa  
Radna przedstawiła poniższą interpelację 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 
„Bardzo dziękuję.  

Tak, potwierdzam załączniki są dołączone – tam na pierwszy rzut oka jest grubo ok. ponad 100 podpisów.  

Bardzo proszę, a teraz interpelacja w sprawie rozdysponowania środków uchwalonych w I edycji Budżetu 
Obywatelskiego.  

Bardzo proszę, Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
Radna przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „rozdysponowania środków uchwalonych w I edycji Budżetu Obywatelskiego”. 

Interpelacja 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 bardzo proszę dwie interpelacje Pana Radnego Grzegorza Pudy: pierwsza interpelacja w sprawie 
bezprzedmiotowych odpowiedzi na interpelacje i druga w sprawie rażących nieprawidłowości przy 
naliczaniu przez Urząd Miejski podatku od nieruchomości Skarbowi Państwa.  
Bardzo proszę Panie Radny.” 
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Radny Grzegorz Puda  
Radny przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
▪ „rażących nieprawidłowości przy naliczaniu przez Urząd Miejski podatku od nieruchomości Skarbowi 

Państwa”. 
▪ „bezprzedmiotowych odpowiedzi na interpelacje”. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny (...), ale na chwilę proszę przerwać.  

Przy grotesce jeszcze się powstrzymałem. Widzę, że się Pan rozwija, dlatego uprzejmie proszę, żeby nie 
przekraczać granic dobrego wychowania. Ja rozumiem, że tutaj jest to niby w reakcji na to, co napisał Pan 
Sekretarz, według Pana, ale bardzo bym prosił o dawanie jak zwykle dobrego przykładu.  

Dziękuję.”  

 
Radny Grzegorz Puda 
„Dziękuję serdecznie. 

Proszę o doliczenie 12 sekund.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Załatwione.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
Kontynuował wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz proszę o przedstawienie swoich 2 interpelacji Pana Radnego Leszka Wieczorka.  

Pierwsza dotyczy budowy ekranów akustycznych, a druga wraz z Panią Radną Katarzyną Balicką dotyczy 
parkowania bez opłat na placu Ratuszowym.  

Bardzo proszę, tutaj jest już sprawa poruszona, ale myślę że warto ją poruszyć jeszcze raz.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Radny przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
▪ „budowy ekranów akustycznych” – interpelacja złożona wspólnie z Radną Katarzyną Balicką. 
 

Następnie przedstawił wniosek w sprawie: 
▪ „parkowania bez opłat na Placu Ratuszowym”. Wniosek złożony wspólnie z Radną Katarzyną Balicką. 

Interpelacja i wniosek dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo Panie Radny. Myślę, że bez spinania się można to zrobić.  

Bardzo proszę, (...) teraz Pan Prezydent będzie się wypowiadał w sprawie interpelacji i wniosków.  

Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

zanim przejdę do indywidualnych odpowiedzi, oczywiście na te, na które można – bo dostaliśmy  
na 5 minut przed sesją wszystkie interpelacje dzisiaj oprócz 2, przepraszam – to chcę powiedzieć, że wiele 
z tych interpelacji to są sprawy, które będą mogły być ujęte w budżecie w przyszłym roku, żeby Państwo 
sobie przypomnieli w odpowiednim momencie jak będziemy konstruować budżet na 2016 rok, bo w tej 
chwili mamy już połowę roku 2015. A to są kolejne – jak na każdej sesji, zresztą ostatnio – (...) postulaty 
wykonania czegoś, czego w tym roku, nie ze względu na budżet nawet, chociaż na budżet też, ale  
ze względu na przygotowanie sprawy, jest prawie że niemożliwe. I to by była pierwsza taka uwaga.  

Teraz przechodząc do poszczególnych, kolejnych odpowiedzi. 

Więc tak – Pan Radny Rodak. Zanim Panu odpowiem, to chcę powiedzieć, że Pan przyjął nową jakąś taką 
metodę, która tu nie była stosowana dotychczas, że pierwsze, Pana interpelacje (...) media dostają;  
ja dostaję pierwsze z mediów Pana interpelacje, a później od Pana – to jest jakaś nowa metoda 
powiedzmy, nie wiem czy tak to powinno być, ale takie są fakty, że na razie z mediów dostaję, żebym 
odpowiedział na Pana interpelacje. My mamy zasadę, że jak Radny daje, to Radnemu dajemy odpowiedź, 
a nie do mediów dajemy – ale to jakaś nowa metoda, nie wiem czy słuszna.  

Sprawa przystanków autobusowych – oczywiście najprościej powiedzieć, że rozrzutność jest w mieście  
i tak to skwitować, natomiast jak się chce dyskutować o czymś, to trzeba się zagłębić w sprawę.  
I podawanie takich przykładów – tam jeden gdzieś przykład z Łodzi, że 35 tys. – proszę zobaczyć 
co kosztuje 35 tys., bo przystanek autobusowy to nie tylko wiata jest. Oprócz tego – nie wiem,  
czy w Bielsku-Białej będziemy żeliwne wiaty tutaj robić – nie będziemy żeliwnych wiat robić po prostu. 
Patrzymy się na inne miasta, oczywiście sami również analizujemy sprawę. Przykład Warszawy tutaj jest,  
z którą współpracujemy w pewnych sprawach – tak że takie zarzuty proszę sobie zostawić po prostu. 
My staramy się, żeby nasze przystanki były ładne, żeby pasowały do architektury naszego miasta, żeby 
były trwałe, żeby była dobra informacja dla pasażerów i to jest ważne, i będziemy pracować. Nic nie jest 
przesądzone na dzisiaj, bo analizujemy sprawy. Prototypy zawsze kosztują dużo, a później (...) zupełnie 
inaczej przy seryjnej produkcji – tak że to są takie oczywiste sprawy, ale widzę że Pan nie wie o tym.  
Natomiast tak drobna sprawa może, ale sprawa ławek. Ławki w całej Polsce są krótkie, chodzi o to, że nie 
daje się długich ławek na przystankach, żeby bezdomni nie mogli spać na tych ławkach. I to jest metoda, 
którą w całej Polsce się stosuje – nie wiem, czy dobra, czy zła, tak się stosuje po prostu to. Tak dla 
informacji tylko.  

Sprawa 2 następnych interpelacji – do rozważenia oczywiście. Z tym, że sprawa – takie były 2 czy 3 
interpelacje – to sprawa skrzyżowania Siemiradzkiego-Skośna. Nie jest to jakiś tam największy ruch  
w mieście, ale przede wszystkim mieszkańcy sami są winni tutaj. To trzeba apelować do mieszkańców,  
a my chcemy zastępować właściwe zachowania mieszkańców. Bo podobna sytuacja jest jak z „dzikimi 
wysypiskami” – kto te „dzikie wysypiska” robi? Przecież mieszkańcy robią, tak? Pracujmy może  
z mieszkańcami poprzez Rady Osiedlowe, poprzez inne metody, mamy różne formy spotkań, żeby takich 
rzeczy nie robili mieszkańcy. Oczywiście tam kwestia 2 słupków, jeśli to jest możliwe, to może się zrobi,  
bo to nie jest problem przecież, natomiast kwestia jednak dokształcania i apelacji do rozsądku 
mieszkańców.  

Sprawa zatoki autobusowej Michałowicza również do analizy.  

Pan Radny Piotr Ryszka – kładka na rzece Wapieniczanka.  

Ta kładka nie jest administrowana przez Miejski Zarząd Dróg, to nie jest w naszej administracji. I dojścia 
do tej kładki to są elementy gruntowe, które są własnością osób prywatnych i żeby tę sprawę załatwić 
trzeba najpierw wykupić. Jeśli się decydujemy oczywiście na taką sprawę, musimy wykupić te działki  
od prywatnych osób, przejąć przez MZD i dopiero wtedy możemy to robić – bo dzisiaj w tym stanie 
prawnym jaki jest, tam tego nie wolno robić po prostu, nie możemy tego robić. Oczywiście 
przeanalizujemy tę sprawę, ale jak powiedziałem to nie jest sprawa, że możemy ją dzisiaj (…) załatwić,  
bo nie jest to w gestii MZD, a tereny prywatne.  
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Przystanek przy ulicy Cieszyńskiej. 

Analiz była robiona i Pan Radny wie o tym przecież jak sprawa wygląda – i jeszcze raz się nad tym  
na pewno pochylą ci, którzy to robią. Natomiast ta pierwsza wersja, która była na pewno jest niemożliwa  
– o tym, Kolega Ryszka wie, że jest niemożliwa, bo są pewne zasady ruchu drogowego. Może tam się 
jakieś inne rozwiązanie znajdzie, natomiast to, które było pierwotnie na pewno jest niemożliwe. 

Pan Radny Szafarczyk – tu również były inne interpelacje Pana Wieczorka, jeszcze kogoś – strefy płatnego 
parkowania.  

Prawda jest taka, że zostaliśmy zmuszeni praktycznie do bardzo szybkiego wprowadzenia tego. Robiliśmy 
„na gwałt” to wszystko i na pewno jest wiele spraw do poprawienia i wiele spraw do analizy, i pracujemy 
nad tym, i myślę że w najbliższym czasie wiele spraw się tutaj załatwi. Jednym z takich elementów jest  
na pewno plac Ratuszowy i tutaj też na pewno mamy jakieś rozwiązanie i mam nadziej, że to rozwiązanie 
będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze raz, że – bo takie tutaj  
do mnie doszły słuchy – (...) z jednej strony się na mnie, z drugiej strony na Radnych się to wszystko 
zwala, że to Radni wymyślili – takie informacje nawet są, że to Radni sobie wymyślili powiedzmy. A ja też 
nie pozwolę na takie rzeczy, bo przepraszam bardzo, zostaliśmy z jednej strony zmuszeni, ale zgodnie  
z prawem. Trzeba powiedzieć też, że to, co robiliśmy dotychczas, to nie było za bardzo zgodne z prawem 
– tak przynajmniej orzekły sądy – i teraz robimy coś co jest dolegliwe dla mieszkańców, ale nie jest  
to wymysł ani Radnych, ani mój, tylko zgodnie z ustawą musimy pewne rzeczy wprowadzić. A że jak 
zawsze przy nowej sprawie – jak się robi jakąś drobną rewolucję w pewnej dziedzinie życia w mieście  
– są zawsze jakieś odgłosy, nie zawsze pozytywne. Tutaj na pewno są pewne sprawy do załatwienia  
i będziemy, myślę że w najbliższych dniach, pewne sprawy załatwiać i na pewno załatwimy  
ku zadowoleniu mieszkańców i nie tylko mieszkańców, ale też z drugiej strony musi to być wszystko 
zgodnie z prawem. Tak że (...) nie będziemy mówić, bo faktycznie to było wprowadzane wszystko bardzo 
szybko – i tak ogromną pracę wykonano wprowadzając tę strefę.  

Ulica Zagrody, Wyzwolenia – to będzie odpowiedź oczywiście (...). To do analizy.  

Pan Radny Matyja, momencik: „Dochodzą sygnały od autorów projektów...”. Byłoby dobrze 
skonkretyzować, bo ja tylko tyle wiem, że niektórzy autorzy projektów są troszeczkę  
– jak to nazwać, żeby dobre określenie… – zniesmaczeni, bo uważali że jak mają pomysł i ten pomysł 
wygrywa, to że oni to będą realizowali. Okazało się, że to nie oni realizują i tutaj jest taki troszeczkę 
zawód niektórych tych właśnie autorów, bo realizuje to miasto i miasto ogłasza przetargi, i miasto 
wykonuje to. Nie wiem (…) – bo chodzi o konkrety – jak wygląda współpraca z pomysłodawcami 
projektów, czy są zagrożenia? Oczywiście odpowiemy, czy są zagrożenia, czy nie, natomiast jak 
powiedziałem, z tego co wiem wszystkie przetargi są ogłoszone i prace trwają. Szczegóły podamy 
oczywiście, a najlepiej byłoby gdybyśmy mieli konkretne sprawy, który autor się czuje jakiś 
niedowartościowany w zakresie realizacji jego projektu.  

Sprawa dojazdu do strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej.  

Proszę Państwa, ta sprawa była na sesji kilkakrotnie już tutaj i były obydwie strony, i proszę nie używać 
liczby mnogiej „mieszkańcy”, bo tam jest 1 dom. Jest konflikt między mieszkańcami jednego domu,  
a konkretnie lokalu gastronomicznego a użytkownikiem strefy przemysłowej – i to tak trzeba sprecyzować. 
I obydwie strony tu występowały na sesji, i przecież wiemy jak sytuacja wygląda. A to, że w planie 
zagospodarowania przestrzennego jest strefa przemysłowa, nie jedyna w naszym mieście, to nie znaczy, 
że miasto od razu za kilka czy kilkanaście milionów złotych będzie tam drogę robiło. Tam drogę trzeba  
na nowo zrobić, bo tam jest szczere pole faktycznie (...) i trzeba by zrobić nową drogę za kilka ładnych 
milionów złotych. To jest konflikt 2 osób, które nie mogą się dogadać – były obydwie tu na sesji, Radni 
mieli okazję wysłuchać obydwu stron. Jak zwykle przy takich sprawach prawda leży gdzieś pośrodku  
– co nie znaczy, że na środku; ale jak powiedziałem to jest konflikt (...) użytkowników lokalu 
gastronomicznego, którzy też złośliwości robią, też zastawiają tę drogę. Były sprawy, że policja była 
wzywana, bo była zastawiana ta droga, że nikt, żaden pojazd nie mógł przejechać ani ciężki, ani lekki. 
 Tak że to nie jest taka jednoznaczna sprawa. A miasto nie jest winne tutaj, bo miasto nie będzie 
wykonywało za kilka milionów drogi dla 1 użytkownika.  

Sprawa interpelacji Pana Marcina Lisińskiego – platformy dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej.  
Tu jest taka sprawa, że tam troszkę się za późno obudzili, bo tam robiliśmy kapitalny remont, gdzie 
przecież poszły miliony złotych. I może gdyby wcześniej jakoś wyeksponowano nam tę sprawę to byśmy 
załatwili. Przy tym remoncie wykonano pochylnię. Ale my tę sprawę przeanalizujemy, bo jest problem i ten 
problem musimy rozwiązać i go rozwiążemy na pewno. Natomiast nie wiem, czy najlepszym wyjściem  
z sytuacji jest robienie tam tych tzw. schodołazów – rozpatrujemy. I być może lepszym wyjściem będzie  
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budowanie windy w tej szkole. To jest szkoła o kilku poziomach i być może windę się zbuduje i to będzie 
lepsze rozwiązanie. Tak że analizujemy. Problem jest i na pewno będziemy starali się go rozwiązać. To jest 
duża szkoła i trzeba to zrobić.  

„Dzikie wysypiska”. Oczywiście my z jednej strony zlikwidujemy to „dzikie wysypisko” z drugiej strony tam 
też Straż Miejska się zaangażuje w to, ale proszę Państwa, to co już mówiłem, to przede wszystkim 
mieszkańcy. Wapienica ma tu bardzo niechlubne tradycje, bo już raz zrobiła wysypisko drugie, centralne  
w mieście, które (...) mieli Państwo Radni okazję oglądać, jak takie wysypisko wygląda – vis-à-vis kościoła, 
żeby było wesoło. Trzeba apelować do mieszkańców, że jednak są inne metody (...) składowania, 
segregacji i oddawania niż „dzikie wysypisko”. Nie wiem, coś Wapienica nie ma szczęścia do tego.  

Remont ulicy Złotej, Galicy – będziemy rozpatrywać. Pierwszy raz słyszę tę sprawę. Wadowicka – to samo, 
to jest koncert życzeń, który trwa. Będziemy oczywiście analizować każdą z tych spraw.  

Pan Radny dr Łoś. 

Ja przyznam się szczerze Panie Doktorze, że ja po raz pierwszy słyszę o tej sprawie. Przecież my się  
na osiedlu Grunwaldzkim spotykaliśmy wielokrotnie i przecież cały program wdrożyliśmy na ulicy 
Grunwaldzkiej, remontu tego osiedla – bo to jest (...) osiedle Grunwaldzkie, Radosna 3; bo znam  
to osiedle też dobrze z adresami. I ja nigdy jeszcze nie słyszałem tej sprawy; być może gdzieś w Urzędzie 
była – ja nie przeczę tego – natomiast ja słyszę po raz pierwszy. Nie chciałbym odpowiadać, że tak długo 
to trwa i... Tak że rozpatrzymy tę sprawę – nie znam, natomiast mogę podejrzewać tylko, że to są osiedla 
budowane w latach 50., 60. i tej dokumentacji po prostu nie ma. Odtwarzanie tej dokumentacji  
– oczywiście można tylko, że to wszystko kosztuje i teraz pytanie, czy jest właściwe odtwarzanie od zera 
dokumentacji całych osiedli, bo nie tylko – podejrzewam – osiedla Grunwaldzkiego, bo jeszcze…  
Tzw. ZOR III był, osiedle Grunwaldzkie to był tzw. ZOR III, ale przedtem były dwa ZOR-y: ZOR I i II. 
Pierwszy jest przy ulicy Piastowskiej, później drugi jest również. Nie wiem, czy będziemy odtwarzać 
dokumentacje tych ZOR-ów wszystkich dawnych, bo to w sumie wyrzucanie pieniędzy chyba w błoto, 
bo ja wiem po 60. czy 70. latach… Rozpatrzymy tę sprawę oczywiście jednostkowo tu, natomiast 
podejrzewam nie tylko w tych osiedlach, w wielu innych elementach miasta nie ma żadnej dokumentacji 
po prostu i się borykamy później z problemem.  

Pani Radna Grażyna Nalepa – Pani już dostała odpowiedź jedną. To nie jest tak puścić sobie autobus 
dodatkowo w 2 ulice. I to, że podpisują się – bo to najprościej iść do szpitala tam gdzie leżą ludzie,  
na Grzybowej żeby podpisali – to te podpisy nic nie dają po prostu, bo tu jeszcze jest sprawa techniczna 
po prostu, tj. wydłużenie kursu (...) jazda po drogach, które nie są specjalnie przystosowane do tego, (...) 
kwestia bezpieczeństwa, za które też ktoś odpowiada. Jeszcze raz się pochylimy nad tym (...). To jest 
problem nie taki prosty do załatwienia po prostu.  

Pani Radna Małgorzata Zarębska – nie umiem odpowiedzieć, odpowiemy oczywiście na to. Nie umiem 
odpowiedzieć co się stało, jak te pieniądze zostały zagospodarowane. To jest kwestia regulaminu, którego 
w tej chwili nie znam i nie odpowiem, ale (...) odpowiemy Pani oczywiście na to.  

Pan Radny Puda. 

Rażące nieprawidłowości przy naliczaniu przez Urząd Miejski podatku od nieruchomości Skarbowi Państwa. 
Pan ma metodę takiego ostrego sformułowywania. My kontroli mamy bardzo dużo różnych w naszym 
mieście i jedną z takich kontroli była kontrola Urzędu Wojewódzkiego (...). Kontrolerzy kontrolowali 
naliczanie podatku od nieruchomości. „Wiele rażących nieprawidłowości stwierdzono” – nie, stwierdzono 
pewne nieprawidłowości (...) – nierażące, tylko nieprawidłowości według interpretacji...  
To jest kwestia interpretacji, według interpretacji kontrolerów. My prowadziliśmy dość długą 
korespondencję, bo nie wszystko jest jednoznaczne, prawo mamy takie jakie mamy i dlatego to nie  
są jakieś „rażące sprawy”. To chodzi głównie o drogi i to, co przy drogach te kilka metrów, tj. podlega  
czy nie podlega podatkowi. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, interpretacji. Dyskutowaliśmy, 
wymienialiśmy korespondencję. Większość spraw jest załatwiona, a pozostałe są załatwiane w normalnym 
trybie tak jak po każdej kontroli są zalecenia, je się wykonuje. Nie ma tu żadnych rażących... Nikogo  
od razu nie trzeba tutaj ścinać, tak że tutaj... Protokół Pan oczywiście dostanie (...), nie tylko protokół, 
może Pan dostać całą korespondencję, która jest prowadzona – odpowiedzi, które są. Jedna z rutynowych 
kontroli – jak mógłbym powiedzieć.  

Druga sprawa – nie odnoszę się do tej interpelacji, bo to jest serial. Ja mogę jeszcze raz apelować  
do Radnych o powołanie komisji, która będzie się składała ze wszystkich Radnych wszystkich Klubów, żeby 
tę sprawę przeanalizować punkt po punkcie. Tylko mogę apelować kolejny raz.  
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Ekrany akustyczne. Pierwszy raz słyszę o tej sprawie. Będziemy (...) analizować, odpowiadać oczywiście, 
bo wiadomo, że to nie jest nasza sprawa, tylko Generalnej Dyrekcji, która zarządza tą sprawą.  

Sprawa parkowania samochodów na placu Ratuszowym – to już odpowiedziałem.  

Tyle Panie Przewodniczący. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  
mam świadomość złożonej sytuacji w jakiej miasto się znalazło. Ja też nie wymagam od miasta, żeby 
wybudowało już na dzień dzisiejszy czy w najbliższej przyszłości drogę zbiorczą KDZ w postaci takiej jak 
docelowo ma wyglądać – chociaż tak powinniśmy zrobić wcześniej czy później – natomiast 
zaproponowałem rozwiązanie. Jedno jest dla mnie pewne i myślę że dla Pana również: ta sytuacja tak 
dłużej trwać nie może, bo może powstać tragedia i my w jakiś sposób będziemy za to odpowiedzialni. 
Nigdy nie zgodzę się z podejściem, że wielotonowe, ciężarowe samochody mogą (...) jeździć odcinkiem 
pieszym – nigdy Panie Prezydencie – tym bardziej, jak Pan widzi na rysunku, nawet na nowo powstającym 
w przyszłości planie, po zrealizowaniu tego planu, ten odcinek będzie dalej ciągiem pieszym. Co za tym 
idzie, jeśli znaleźliśmy się w tak trudnej sytuacji zaognionej – miasto wymyśliło taki projekt, nie do końca 
mogę się z nim zgodzić, ale już jesteśmy w tym etapie – zaproponowałem rozwiązanie. Rozwiązanie, 
według mnie, powinno polegać na tym, że Pan jako Prezydent tego miasta powinien zaprosić 
przedsiębiorcę, dzisiaj jednego, za rok, za pół będzie tam wielu przedsiębiorców – bo to jest strefa 
przemysłowa, oni muszą to wykorzystywać – niech inwestują, niech rozwijają miasto. My powinniśmy 
zrobić ruch wyprzedzający, bo za 2 miesiące, za pół roku będzie tam podejrzewam kilkanaście 
przedsiębiorców. My powinniśmy ten temat dzisiaj załatwić, dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie, 
tym bardziej że jeżeli jesteśmy właścicielem, przynajmniej w części, gruntu przeznaczonego na drogę 
zbiorczą, niewielkim nakładem można by zrobić drogę tymczasową. Zrobić taką samą drogę jak ciąg 
pieszy, czyli drogę bitą i porozmawiać z przedsiębiorcą tym, a może i następnymi, którzy by się włączyli  
w cały ten proces. Inaczej mówiąc, przyśpieszylibyśmy te działania, spowodowalibyśmy szybsze 
uruchomienie strefy i lepsze rozwiązanie. Zróbmy Panie Prezydencie krok do przodu.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Czy Pan Prezydent chciał...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Nie, bo nie widzę. Przepraszam zdejmijcie to2, bo nie...  

Jest taka sprawa – po pierwsze nieprawdą jest to, że to jest ciąg pieszy...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Wyświetlacz się nie zgadza – jak wszyscy zauważyli.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Dziękuję.  

(...) To jest nieprawda, że to jest ciąg pieszy! To jest normalna droga, którą mają prawo jeździć (...),  
bo oznakowana jest; mają prawo jeździć te pojazdy. Tak że proszę nie mówić, że to jest ciąg pieszy,  
bo nawet w ciągu pieszym nie ma takich znaków jak tam są, a tam są znaki drogowe przecież. To proszę, 
nie mówić, że to jest ciąg pieszy – to po pierwsze.  

Po drugie, ta strefa jest już od kilku lat (...) i jakoś tylko jeden na razie jest przedsiębiorca, czyli mówienie, 
że za pół roku będzie ich kilkunastu – oby było, ale na dzisiaj jest tylko jeden, od kilku lat jest jedne 
przedsiębiorca. Przepraszam bardzo, czyli nie jest to ciąg pieszy – proszę nie wprowadzać w błąd Panie 
Radny, bo są znaki drogowe tam, że pozwalają jeździć samochodom. Proszę nie wprowadzać w błąd.  
A wyjście jest takie, że trzeba wydać kilka milionów, żeby zrobić drogę tam dla jednego przedsiębiorcy, 
dlatego że nie może się dogadać z jedną Panią, która prowadzi lokal gastronomiczny – taka jest prawda. 
Myślę, że miasto ma dzisiaj większe potrzeby – nawet dzisiaj na sesji usłyszeliśmy od Państwa Radnych – 
niż robienie dzisiaj drogi dla jednego przedsiębiorcy, który tam od kilku lat już jest i nie ma drugiego 
przedsiębiorcy, i który się z jedną Panią nie może dogadać. Ja bardzo przepraszam.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem najpierw Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, to nie chodzi o tę formę, chociaż to, co ja powiedziałem jest prawdą. Oczywiście,  
że to jest ciąg pieszy, na którym zastosowano znak D-52, który pozwolił żeby ten ciąg pieszy miał 
charakter drogi publicznej – takie są założenia. Mamy tu eksperta, (...) Pana Bronisława, pewnie coś  
na ten temat może powiedzieć. To zostało zrobione w wyniku właśnie zmiany sposobu zagospodarowania, 
czyli na ciągu pieszym zastosowano znak D-52 z dwóch stron, który powoduje, że przez ten ciąg pieszy…  
– on fizycznie jest dalej ciągiem pieszym.  

Panie Prezydencie, ja tam byłem (...) półtorej godziny. Oczywiście chcę, żeby się ludzie rozwijali, 
rozbudowywali to przedsiębiorstwo i jak najwięcej, ale proszę Pana jak by Pan tam stał i w Pana obecności 
przejeżdżały ciężarowe samochody, 40-tonowe, podlegałby Pan naprawdę poważnym drganiom.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny, ale ad vocem czas minął.” 

 

                                                           
2 Zrzut ekranu.  
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Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem, trochę znam teorię drgań i wiem Panie Prezydencie,  
że to ma bardzo zły wpływ nawet na jednego, ale też mieszkańca. Nie traktujmy tak tego, zróbmy Panie 
Prezydencie krok do przodu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę, ad vocem również, Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
„Dziękuję.  

Panie Prezydencie, trochę jestem zdziwiony, że Pan Prezydent nie zna tutaj tej sprawy związanej  
z aktualizacją i odtwarzaniem dokumentacji wspólnot mieszkaniowych. Ta sprawa od wielu lat jest tutaj 
podnoszona, natomiast ja tutaj dysponuję pełnym dossier na ten temat. Rzeczywiście są tutaj odpowiedzi 
kierowane do przewodniczących Rady Osiedla Grunwaldzkiego w następstwie zebrań osiedlowych.  
Te odpowiedzi były przygotowywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, podpisywane przez Pana 
Zastępcę Jędrusińskiego, podpisywane przez Pana Sekretarza. Niestety te odpowiedzi pozostają w pewnej 
sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i tutaj o to chodzi, czy gmina będzie respektować 
przepisy zawarte w ustawie o własności lokali. Przepisy ustawy o własności lokali nie wyłączają spod jej 
działania budynków, które były wybudowane – jak Pan słusznie zauważa – w latach 50. czy 60.,  
bo rzeczywiście osiedle Grunwaldzkie było w tym czasie budowane. Przepisy ustawy o własności lokali  
w tym zakresie mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich nieruchomości. Tak że ja tutaj apeluję  
o konieczność stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko tyle.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Chciałem zwrócić uwagę, że wypowiedź, zgodnie ze Statutem, ma trwać do minuty i bardzo o to proszę.  

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
„Panie Prezydencie,  

należę do takich, którzy raczej czekają na odpowiedź, szczególnie na interpelacje, jednak ze względu  
na to, że w moim przekonaniu – jeśli chodzi o tę kładkę – to naprawdę nie jest jakiś wydatek, a zagrożenie 
wielkie. Wierzę w to, że nim otrzymam odpowiedź, która z pewnością będzie dłuższy okres trwała, coś  
z tym trzeba zrobić, bo jeżeli dojdzie do tragedii, to będziemy wszyscy niestety jak gdyby trochę winni. 
Dlatego proszę serdecznie, żeby tę sprawę jednak rozwiązać w trybie natychmiastowym.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny, natomiast jeżeli właścicielem kładki jest osoba prywatna, to ją po prostu 
trzeba wezwać do tego, żeby się tym zajęła, bo miasto nie może wydawać pieniędzy na coś, co nie jest  
w jego administracji albo własnością. 

Czy Pan Prezydent chciał coś jeszcze dodać? Czytam z mowy ciała, że nie. A jednak.  

Bardzo proszę.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Takie apele „zróbmy natychmiast coś” – nieważne, czy zgodnie z prawem, czy nie, tylko później będzie 
interpelacja żeby pokazać kontrolę, jak kontrola wyszła, dlaczego rażące nieprawidłowości są. Jest jakieś 
prawo w tym kraju, lepsze lub gorsze – nie ja go tworzę – i my musimy w ramach tego prawa działać.  

„Krok do przodu” Pan Radny Matyja mówi – bardzo dobrze (...), tylko niech Pan powie ile ma kosztować 
ten „krok do przodu”, skąd na to pieniądze wziąć dla jednej osoby. Przepraszam bardzo, takie apele: 
„natychmiast zróbmy”, „krok do przodu zróbmy”, to na akademii pierwszomajowej są dobre, a nie, kiedy 
mówimy o środkach finansowych, jakichś inwestycjach naprawdę.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Punkt: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta uważam za wyczerpany.” 

 
Ad 4 
Wystąpienia parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 4, tj. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  

Z powodów oczywistych też uważam ten punkt za wyczerpany.  

Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu obrad nr 5, ze względów statutowych, to znaczy  
że z powodu mojej nieobecności nie będę mógł podpisać uchwał dzisiaj uchwalonych – a nasz Statut 
przewiduje, że ten kto prowadzi obrady, ten podpisuje uchwały uchwalone w ramach sesji – dlatego 
bardzo proszę o przejęcie obrad i prowadzenie dalszego przebiegu sesji – mam nadzieję, że bez tutaj 
urazy – starszego wiekiem Wiceprzewodniczącego.3  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Ryszard Batycki. Niewiele, tak. 

Bardzo dziękuję.”  

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2016-2019 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję za to dopowiedzenie, że „niewiele starszego”.  

Przejmuję prowadzenie obrad w punkcie 5, do którego właśnie przechodzimy.  

Szanowni Państwo, punkt 5, Druk Nr 130 - II wersja tego Druku: Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2016-2019.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium przychyliło się do przesunięcia tego punktu na początek 
obrad, gdyż zależy nam ażeby (...) informacja o wyborach do składu osobowego ławników dotarła jak 
największym zasięgiem, za pośrednictwem mediów, do naszego społeczeństwa.  

                                                           
3 Godz. 11.28. 
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Szanowni Państwo, zgodnie z art. 163 prawa o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają 
się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych 
ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady 
gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 
wymogów określonych w ustawie. Każdy z tych kandydatów będzie w określonym czasie i procedurze 
wysłuchany i będzie miał okazję przedstawić się przed członkami powołanego właśnie zespołu. W skład 
zespołu wchodzi: Przewodniczący Zespołu, [którym] jest Przewodniczący Rady Miejskiej (...), członkowie 
Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności oraz 6 sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Ubezpieczeń 
Społecznych. Wybieramy ławników do Sądu Okręgowego w liczbie 59, w tym 7 do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy oraz 37 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 17 do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy.  

Była ta uchwała przedmiotem opiniowania Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej, która 
zaopiniowała projekt pozytywnie z jedną zmianą, a mianowicie przepraszam tutaj Pana Bronisława 
Szafarczyka przy okazji za błąd w imieniu, to jest skorygowane oraz w dniu wczorajszym otrzymaliśmy 
informację o składzie osobowym przedstawicieli Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego – stąd druga wersja 
tej uchwały. Bardzo dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 
Nie widzę.  

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2014 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 i punktu 7, mianowicie to są dwa punkty, które będą (...) 
przedmiotem zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz  
ze Sprawozdaniem Pana Prezydenta Miasta z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium dla 
Prezydenta Miasta (...) Bielska-Białej za rok 2014.  

Chciałbym zaproponować Państwu tradycyjnie łączne procedowanie nad tymi tematami, tj. punktem 6 i 7 
oraz rozłączne głosowanie za przyjęciem sprawozdania oraz za udzieleniem absolutorium. Jeżeli nie 
usłyszę od Państwa głosów sprzeciwu to uznam przedstawioną propozycję za przyjętą. Nie widzę, uznaję 
propozycję za przyjętą.  

Szanowni Państwo, absolutorium to specyficzna forma kontroli, która charakteryzuje się tym, iż powinna 
odnosić się ściśle do wykonania budżetu gminy, w tym za 2014 rok, który aktualnie procedujemy. 

Podstawę prawną stanowią: ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o regionalnych 
izbach obrachunkowych oraz ustawa o finansach publicznych. Przypomnę teraz w skrócie procedurę, która 
nas obowiązuje.  

Procedura absolutoryjna zawarta została w rozdziale 5 ustawy o finansach publicznych, która określa,  
iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Miejska, rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Roczne sprawozdanie z wykonania 
budżetu Prezydent jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca. Jednocześnie 
sprawozdanie to przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat 
sprawozdania. Przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez 
Komisję Rewizyjną, która zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym opiniuje wykonanie budżetu 
oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielenia absolutorium 
Prezydentowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie 
sprawozdanie rozpatrują pozostałe Komisje Rady Miejskiej i cała Rada na sesji absolutoryjnej w terminie 
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do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie 
absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – przypomnę,  
że wynosi to 13 głosów.  

Szanowni Państwo, przedstawię teraz informację na temat wypełnienia tych wymogów ustawowych,  
o których wspomniałem.  

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych dostarczono sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z wykonania budżetu z 2014 rok – w terminie – w dniu 31 marca. Informację o stanie mienia 
komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu przekazano również w dniu 31 marca. 
Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych w dniu 26 maja do Rady Miejskiej przekazano 
sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.  

W oparciu o zapis art. 270 rozpatrzeniem wyżej wymienionych dokumentów zajmowała się również 
Komisja Rewizyjna – o czym wspominałem – i w dniu 30 czerwca, zgodnie z tym artykułem, przedłożyła 
następujące projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta 
Bielska-Białej za 2014 rok z wykonania budżetu oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2014.  

W chwili obecnej przedstawię Państwu opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwszy skład orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/I/68/2015 z dnia 13 kwietnia wydał 
pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz Uchwałą  
Nr 4200/I/108/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej  
za 2014 rok.  

Pragnę również poinformować, że przekazane przez Prezydenta Miasta sprawozdania oraz informacje 
stanowiły przedmiot prac pozostałych merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, które przyjęły  
je do wiadomości i wydały opinie pozytywne. Z Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-
Biała oraz miasta na prawach powiatu zapoznały się również Komisje Rady Miejskiej wydając opinie 
pozytywne.  

Sprawozdanie finansowe miasta wraz z opinią biegłego rewidenta – z tym sprawozdaniem zapoznały się 
Komisje Rady Miejskiej wydając pozytywne opinie. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności przyjęła 
sprawozdanie do wiadomości, a Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Regionalnego pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie finansowe, natomiast opinię biegłego rewidenta przyjęła do wiadomości.  

Szanowni Państwo, mając na uwadze to, co Państwu przekazałem, stwierdzam, że wszystkie ustawowe 
terminy zostały dochowane, a wskazane wyżej materiały przekazano Państwu do skrytek, w wersji 
elektronicznej dokumenty przesłano Radnym na skrzynki mailowe.  

Zgodnie z art. 270 ust. 4 przystępujemy do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. I proponuję następującą procedurę: najpierw wystąpienie Pana 
Prezydenta celem przedstawienia Sprawozdania finansowego i Sprawozdania z wykonania budżetu 
 za 2014 rok oraz Informacji o stanie mienia, przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Pani 
Przewodnicząca, w następnej kolejności przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego przez jej Przewodniczącego, prezentacja wystąpień klubowych i debata nad 
sprawozdaniami, a następnie podjęcie uchwał (…), dwóch uchwał: podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.  

Bardzo dziękuję, przystępujemy do procedowania.  

Panie Prezydencie, bardzo proszę o przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Bielska-Białej za 2014 rok zostało przedłożone Radzie Miejskiej w ustawowo określonych terminach.  

Podstawą gospodarki finansowej miasta Bielska-Białej w ubiegłym roku była uchwała Rady Miejskiej  
Nr XXXVII/833/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej  
na rok 2014.  
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W ramach uchwalonego budżetu ustalono: dochody na poziomie 724 mln zł, z tego dochody bieżące  
– 699,3 mln zł, dochody majątkowe – 24,7 mln zł; wydatki w kwocie 735,3 mln, w tym: wydatki bieżące  
– 618,2 mln i wydatki majątkowe – 117,1 mln; przychody – 50,1 mln; rozchody – 38,8 mln zł; wynik 
budżetu (deficyt) -11,3 mln zł, nadwyżka operacyjna 81,1 mln zł.  

W wyniku podjętych w trakcie roku uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie 
zmian w budżecie miasta, plan na 31 grudnia 2014 roku wyniósł: dochody – 763,9 mln zł, w tym dochody 
bieżące – 731,3 mln, dochody majątkowe – 32,6 mln zł; wydatki – 790 mln zł, w tym wydatki bieżące  
– 678,5 mln zł, wydatki majątkowe – 111,5; przychody – 63 mln zł, rozchody – 36,9 mln zł; wynik budżetu 
(deficyt) -26,1 mln zł; nadwyżka operacyjna – 52,8 mln zł.  

Jak wynika z powyższego, w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2014 roku budżetu,  
plan dochodu zwiększył się o kwotę 39,9 mln zł, a plan wydatków wzrósł o 54,7 mln zł, przychody 
zwiększyły się o 12,9 mln zł, natomiast rozchody zmniejszyły się o 1,9 mln zł.  

Analizując wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej za 2014 rok należy stwierdzić, że był to bardzo dobry 
rok dla finansów naszego miasta. Poprawa wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej 
przyczyniała się do lepszego wykonania dochodów wrażliwych na wahania koniunktury. Przede wszystkim 
nastąpił długo oczekiwany wzrost wpływów z PIT-u. Zdecydowana większość dochodów również została 
wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Ponadto, na tak dobry poziom 
wykonania dochodów miały również wpływ, wyższe niż planowano, dochody dotyczące środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wysoki poziom dochodów pozwolił na realizację wyższych 
wydatków w różnych obszarach.  

Teraz będę przeprowadzał analizę dochodów. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości  
803,6 mln zł, czyli 105,2% planu. W porównaniu do roku 2013 są wyższe o 56,7 mln, tj. o 7,6%, w tym 
dochody bieżące wyniosły 753,8 mln zł, czyli zostały wykonane w 103,1% planu. W porównaniu do roku 
2013 są wyższe o 52,1 mln zł, tj. o 7,4% więcej. Dochody majątkowe wyniosły 49,8 mln zł, czyli zostały 
wykonane w 152,7% planu. Jeżeli chodzi o porównanie do roku 2013, tj. o 4,6 mln zł więcej i 10,2% 
więcej. Udział głównych źródeł dochodowych, w dochodach ogółem, kształtował się następująco: dochody 
własne – 491,3 mln zł, tj. 61,1% dochodów ogółem – w roku 2013 wyniosło to 60,7%; subwencje  
– 196,9 mln zł, tj. 24,5% dochodów ogółem – w 2013 było to 25,5%; dotacje – 76,2 mln zł, tj. 9,5% 
dochodów ogółem – w 2013 roku było to 9,6%; środki z Unii Europejskiej – 39,2 mln, tj. 4,9% dochodów 
ogółem – w 2013 roku było to 4,2%.  

Trzeba podkreślić, że wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, tj. 61,1%, można uznać 
za mocną stronę gospodarki finansowej miasta Bielska-Białej. Utrzymana została bowiem bardzo dobra 
proporcja dochodów własnych do pozostałych źródeł zasilających budżet w środki finansowe,  
a to świadczy o większej samodzielności finansowej miasta. Na chwilę obecną trudno jednak przewidzieć, 
czy trend wzrostowy w naszej gospodarce utrzyma się w dłuższym okresie czasu i czy kolejny rok będzie 
dla dochodów budżetu miasta również korzystny. W ubiegłym roku największy wpływ na wysokość 
dochodów własnych miały: udziały w podatkach – 220,7 mln zł (w 2013 roku było to 210 mln zł), podatki  
i opłaty – 202 mln zł (w 2013 było to 178,8 (...) mln zł), dochody z majątku – 26,9 mln zł (w 2013 roku 
było to 26,7 mln zł) i pozostałe dochody – 34,3 mln zł (w 2013 roku było to 31,3 mln zł).  

Jeśli chodzi o udziały PIT-u, czyli w podatku od osób fizycznych, zostały one wykonane w wysokości  
204,9 mln zł, tj. 101,1% planu, natomiast udział CIT-u, czyli podatku od osób prawnych, został wykonany 
w wysokości 15,8 mln zł, tj. 94,2% planu. Udziały w podatkach stanowią prawie 28% dochodów ogółem, 
więc poziom ich wykonania jest bardzo istotny dla finansów miasta. Rok 2014 był długo oczekiwanym 
rokiem ze względu na fakt, że wpływy z PIT-u przekroczyły wielkości planowane przez Ministerstwo 
Finansów. Nominalnie wpływy z udziału PIT były wyższe, w porównaniu do 2013 roku, prawie o 11 mln. 
Jest to niewątpliwie wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej, a to przekłada się z kolei na lepszą 
sytuację firm, dzięki czemu przybywa miejsc pracy i zmniejsza się bezrobocie. Wpływy z CIT-u, w stosunku 
do planu, nie zostały zrealizowane, natomiast nominalnie kształtują się na zbliżonym poziomie jak  
w ostatnich 2 latach. Wynika to głównie z faktu, że w latach poprzednich, w okresie słabej koniunktury 
gospodarczej, firmy poniosły straty na działalności. Zgodnie zaś z przepisami prawa przedsiębiorcy mają 
prawo rozliczyć straty w 5 kolejnych latach podatkowych, co w praktyce może oznaczać brak wpłaty  
z tytułu CIT-u nawet w kilku kolejnych latach.  

Druga pozycja, jeśli chodzi o wpływy, po udziałach w PIT, to są podatki i opłaty. Zostały one wykonane  
w wysokości 202 mln zł, tj. w 106% planu. Najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości  
– 139,2 mln zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami – 30,5 mln zł. Wysokie wpływy zrealizowano 
również: z podatku od czynności cywilno-prawnych – 8,8 mln zł; z podatku od środków transportowych  
– (...) 4,9 mln zł; z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 4,3 mln zł oraz z opłaty 
komunikacyjnej – 4,3 mln zł; z opłaty skarbowej – 3,7 mln zł.  



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 17 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Następną pozycją są dochody z majątku – wpłynęły one w wysokości 26,9 mln zł, tj. 121,5% planu.  
Na wysokość dochodów z majątku (...) miały niewątpliwie wpływ dywidendy od spółki „AQUA” o ponad  
3 mln wyższej niż planowano. Ponadto uzyskano wyższe dochody z tytułu dzierżawy terenu oraz  
z obiektów sportowych administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pozyskano 
również większe od planowanych wpływy z tytułu służebności. Wysokie wpływy wypracowano również  
z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych – ponad 1 mln zł. I w wyniku 
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi wypracowano także wyższe wpływy z lokat czasowo 
wolnych środków finansowych miasta – to było ponad 0,5 mln zł.  

Następna pozycja to są pozostałe dochody osiągnięte w wysokości 34,3 mln zł, co stanowi 140,1% planu. 
Pozostałe dochody charakteryzują się największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe 
dochody pozyskano z usług – ponad 17 mln zł, w tym głównie z opłat za żywienie i pobyt dzieci  
w przedszkolach, następnie z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
a także z opłat ze sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych oraz za pobyt  
w domach pomocy społecznej.  

Budżet miasta zasiliło także wiele nieplanowanych, jednorazowych wpływów – łącznie ponad  
8 mln zł, w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego przy budowie stadionu miejskiego  
– ponad 6,1 mln zł, a także z rozliczeń z lat ubiegłych, również ze sprzedaży złomu, makulatury oraz 
refundacji odszkodowań itp. Osiągnięto również wysokie dochody z różnego rodzaju opłat – ponad  
2,6 mln zł, w tym głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

Następną pozycją jest subwencja ogólna – wpłynęła ona w wysokości 196,9 mln zł, tj. 100% planu. 
Największy udział w subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, którą otrzymano w kwocie 188,4 mln zł. 
Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej miasto otrzymało 3,1 mln zł dofinansowania inwestycji 
pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeka Białą w Bielsku-Białej”.  

Następną pozycją w dochodach są dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z funduszów celowych. 
Ta sytuacja się kształtuje każdego roku podobnie. Realizacja zaplanowanych tych wielkości w zeszłym roku 
wyniosła 76,2 mln zł, tj. 99,2% planu po zmianach.  

Następną pozycją znaczącą dla budżetu miasta są środki z budżetu Unii Europejskiej (…) – w ubiegłym 
roku wpływ ich wynosił łącznie 39,2 mln zł, tj. 150,6% planu. Wysoki poziom wykonania wynika  
z otrzymania prawie 25 mln zł środków nieujętych w planie z tytułu refundacji nakładów poniesionych  
na realizację projektów w latach poprzednich. W zakresie projektów inwestycyjnych, tzw. „projektów 
twardych”, finansowanych ze środków unijnych, w ubiegłym roku uzyskano wpływy środków dotyczące 
m.in. takich projektów jak: „Budowa sieci szerokopasmowej dla Bielska-Białej”, „Przebudowa i rozbudowa 
Bulwarów Straceńskich. I etap”, „Aktywne Przestrzenie. Rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej”  
– ja czytam tytuły tych tematów – „Termomodernizacja budynków wraz z montażem kolektorów 
słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej” oraz „Internet 
oknem na świat”. Natomiast w zakresie tzw. „projektów miękkich” uzyskano wpływy dotyczące m.in. takich 
projektów jak: „Bielsko-Biała łączy ludzi”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Mam zawód – mam pracę  
w regionie”, „Kierunek – Zmiana!”. To są takie tematy, jeśli chodzi o „programy miękkie”. (…) Również 
„Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ulicy Sobieskiego”, 
„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, „Internet oknem na świat”, a także (...) 
program: „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz „Uczenie się przez całe życie – Leonardo  
da Vinci”. To była sprawa, jeśli chodzi o wpływy.  

Jeśli chodzi o wydatki to zostały one wykonane ogółem w wysokości 745,8 mln zł, czyli 94,4% planu  
– w porównaniu do 2013 roku są wyższe o 23,3 mln zł, tj. o 3,2% – w tym wydatki bieżące wyniosły  
645,1 mln zł i zostały wykonane w 95,1% planu – w porównaniu do 2013 roku są wyższe o 30,3 mln zł  
i tj. 4,3% oraz wydatki majątkowe – w ubiegłym roku wyniosły 100,7 mln zł, zostały wykonane  
w wysokości 90,3% planu, w porównaniu do ubiegłego roku, czyli 2013, są niższe o 7 mln zł, tj. o 6,5%.  

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wyniosły 95,1%, należy stwierdzić, że budżet 
został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych w różnych 
dziedzinach oszczędności, jak również niższych kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz wydatków 
związanych z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej, głównie ze względu na wydłużenie okresu 
realizacji, a także oszczędności związane z zastosowaniem procedur przetargowych i specyfiki realizacji 
umów wieloletnich. Najwyższe kwotowo wydatki przeznaczono na: Dział 801 – Oświata i wychowanie, oraz 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 308,2 mln zł, tj. 41,3% wydatków ogółem. Druga pozycja,  
tj. Pomoc społeczna – 87,6 mln zł, tj. 11,8% wydatków ogółem. Trzecia pozycja, tj. Transport i łączność – 
78,7 mln zł, tj. 10,6% wydatków ogółem i Kultura fizyczna – 59,2 mln zł, tj. 7,9% wydatków ogółem.  



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 18 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Należy podkreślić, że wydatki na oświatę co roku zajmują największy udział w budżecie miasta.  
W 2014 roku wyniosły one (...) 41,3% – to jest jak widzimy znaczący udział w budżecie całego miasta. 
Natomiast dofinansowanie miasta do tych wydatków w ubiegłym roku wyniosło 88,3 mln zł, czyli  
z budżetu miasta dopłaciliśmy 88,3 mln zł do wydatków budżetowych i wzrosło to w stosunku do roku 
2013 o 11 mln zł, gdyż w 2013 roku było to 77,6 mln zł. Wzrost wydatków na oświatę w ubiegłym roku 
spowodowany był przede wszystkim: wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych, przygotowaniem szkół  
do przyjęcia sześciolatków, ograniczeniem do 25 liczby dzieci w klasach szkół podstawowych, co wiązało 
się z koniecznością tworzenia dodatkowych oddziałów, oraz reformą szkolnictwa zawodowego, w wyniku 
której w niektórych zawodowych został wydłużony cykl kształcenia – ja już to mówiłem przy poprzednim 
budżecie – zwiększając liczbę godzin praktycznej nauki zawodu oraz uruchomiono kwalifikacyjne kursy 
zawodowe.  

Należy też przypomnieć, że miasto od 2005 roku realizuje obowiązek wpłaty do budżetu państwa na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego (...) tzw. podatku „janosikowego”. Jest to corocznie spore 
obciążenie dla naszego budżetu. W ubiegłym roku wpłata ta wyniosła bowiem równe 9 mln zł. Natomiast 
gdyby zliczyć wpłaty dokonane tylko od 2005 roku to przekraczają one już 70 mln zł, czyli około  
1/3 obecnego zadłużenia miasta. Na zadania remontowe wydatkowaliśmy w ubiegłym roku 14 mln zł, czyli 
o ponad 2 mln więcej niż w 2014 roku, w tym na remonty: dróg – 6 mln zł, szkół i placówek oświatowych 
– 4,3 mln, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1 mln zł.  

Środki na remonty wydatkowały również samorządowe zakłady budżetowe. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 11,7 mln zł, głównie ze środków własnych na: remonty w budynkach 
komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i na remonty pustostanów.  
W wyniku remontów pustostanów uzyskaliśmy w ubiegłym roku dodatkowo 169 lokali mieszkalnych.  

Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,2 mln zł, a Miejski Zakład Gospodarczy  
– 0,9 mln zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 100,7 mln zł, czyli 90,3% planu, co związane 
było przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach niektórych zadań 
takich jak: „Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Leszczyńskiej” – 3 mln zł, „Budowa 
Stadionu Miejskiego przy ulicy Rychlińskiego” – 1,8 mln zł, „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum 
Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II” – 1,4 mln zł oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych przy ulicy Trzech Diamentów” – 0,8 mln zł, również „Aktywne przestrzenie. 
Rewitalizacja terenów miejskich” – 0,7 mln zł, „Termomodernizacja i dostosowanie budynków przy ulicy 
Michałowicza na potrzeby IV LO” – 0,5 mln zł oraz „Budowa strefy aktywności ruchowej” – również  
0,4 mln zł.  

W ramach wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku realizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, m.in. takie 
jak: kontynuowaliśmy budowę Stadionu Miejskiego przy ulicy Rychlińskiego – 34,2 mln zł; inwestycje 
drogowe – 19,7 mln zł, w tym m.in. zakończyliśmy inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja 
obiektów mostowych na ulicy Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej”  
– 5,5 mln zł; zakończyliśmy przebudowę drogi powiatowej ulica Grunwaldzka-Dąbrowskiego  
od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do ulicy Kossaka – 4,3 mln zł; zakończyliśmy zadanie: „Połączenie ulicy 
Partyzantów DW-942 z ulicą Żywiecką; oraz DK-69: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Sempołowskiej z ulicą 
PCK oraz budowa mostu na rzece Białej, oraz połączenie z ulicą Broniewskiego” – 2 mln zł, w tym  
1,4 mln zł z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie ta inwestycja kosztowała nas 22,6 mln zł, w tym  
ze środków europejskich 13,3 mln zł. W ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulic na terenie 
Starówki” zakończyliśmy przebudowę ulicy Waryńskiego – 0,8 mln zł.  

Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe wydatkowaliśmy 17,4 mln zł, w tym m.in. zakończyliśmy zadania: 
„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół im. Armii 
Krajowej”, tj. 12,4 mln zł, w tym 10,2 mln zł środków z budżetu Unii Europejskiej; (...) 
„Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ulicy Michałowicza 55 na potrzeby IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. KEN” – 2,6 mln zł, w tym uzyskana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 0,5 mln zł, oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 0,2 mln zł. Łącznie od początku realizacji wydatkowaliśmy 5,1 mln zł. 
Kontynuowaliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ulicy Kossak-Szczuckiej  
w Bielsku-Białej – 1 mln w tym środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej – 0,6 mln zł. W dniu 30 września zeszłego roku dokonaliśmy odbioru robót – łącznie 
kosztowało to nas 1,5 mln zł. Wybudowaliśmy kolejne 3 place zabaw w ramach rządowego projektu: 
„Radosna szkoła” – 0,5 mln zł, w tym 0,3 mln dotacji.  
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Następnie inwestycje w ochronie zdrowia – 6,6 mln zł, w tym m.in. przekazaliśmy dotację w kwocie  
3 mln zł pozyskaną przez miasto z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa 
Zakładu Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii w Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą 
zapadalność na choroby nowotworowe”.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego dofinansowaliśmy budowę stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II, 
w wysokości 1,9 mln zł. W ramach zadania inwestycyjnego: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpital Miejski”, m.in. opracowaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zakupiliśmy 
niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny – 1,6 mln zł. Inwestycje w budownictwie komunalnym – 6 mln zł. 
Przebudowaliśmy, m.in. budynek przy ulicy Lajkonika 5 na budynek mieszkalny, wielorodzinny  
z wydzieloną świetlicą środowiskową – 2,6 mln zł. Zakończyliśmy modernizację budynku przy ulicy 
Wzgórze 10 w zakresie dachu, elewacji – 0,5 mln zł. Zakończyliśmy modernizację budynku przy ulicy 
Wzgórze 8 w zakresie dachu, elewacji – 1,4 mln zł. Zakończyliśmy zadanie pod nazwą: „Budowa sieci 
szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” – 3,6 mln zł, w tym 2,9 mln zł ze środków z budżetu Unii 
Europejskiej. Łącznie od początku tej inwestycji, którą realizowaliśmy już wstępnie od 2007 roku  
do ubiegłego (...) wydaliśmy 26,3 mln zł, z czego jeśli chodzi o środki Unii Europejskiej – wyniosły one 
19,6 mln zł.  

Kontynuowano modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-
Białej – 2,7 mln zł wydatkowaliśmy na to. Wykonaliśmy boiska wielofunkcyjne przy Szkołach 
Podstawowych nr: 13, 25, 28, w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących, a także w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. KEN. (…) Łącznie na boiska wydaliśmy dotychczas 8,2 mln zł, jak wiemy również  
w tym roku mamy w planie 5 następnych boisk. Następnie zakończyliśmy „Przebudowę i rozbudowę 
Bulwarów Straceńskich. I etap” – 1,1 mln zł, w tym 0,8 mln ze środków Unii Europejskiej. Wykonaliśmy  
i zostały odebrane te prace – uzyskaliśmy 91 miejsc parkingowych.  

W ramach modernizacji obiektów BBOSiR-u wydaliśmy 1 mln zł. Wykonaliśmy również oświetlenie łącznej 
długości 8,4 km na 4 ulicach – pochłonęło to 0,6 mln zł. W ramach projektu: „Internet oknem na świat” 
zakupiliśmy 150 zestawów komputerowych za kwotę 0,6 mln zł, w tym 0,5 mln zł z budżetu Unii 
Europejskiej. W ramach zadania: „Modernizacja miejskich placów zabaw” wykonaliśmy plac zabaw wraz  
z siłownią zewnętrzną na osiedlu Mieszka I oraz przy ulicy Drobniewicza/Armii Krajowej. Wybudowano 
również siłownię zewnętrzną przy placu zabaw przy ulicy Górskiej.  

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości lub w części ze środków własnych 
zakładów budżetowych, np. Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył 1,1 mln zł na zakup 10 wiat 
przystankowych, budowę muru oporowego na terenie zajezdni, zakup stacjonarnego automatu  
do sprzedaży biletów; natomiast (...) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w kwocie  
2,6 mln zł na przebudowę nieruchomości.  

Reasumując, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków na poziomie 94,4% planu było optymalne  
w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że budżet roku 2014 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego 
deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek był kredyt 
bankowy w wysokości 48 mln zł. Tworząc budżet 2014 roku trudno było bowiem przewidzieć, jak zostaną 
zrealizowane dochody na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki krajowej przełoży się na sytuację 
finansową miasta, zwłaszcza w zakresie tak bardzo ważnych źródeł dochodu – jak mówiłem – jak dochody 
z podatku od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych – CIT. Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie 
kredytu, w lipcu zawarto umowę kredytową z ING Bank Śląski S.A. Z uwagi jednak na bardzo wysoki 
stopień realizacji dochodów, a także podejmowanie działań mających na celu racjonalne wydatkowanie 
środków, rok 2014 zakończył się nadwyżką prawie 58 mln zł – prawie dwukrotnie wyższą niż w roku 2013. 
Dzięki wysokiej nadwyżce po raz pierwszy od kilku lat nie został uruchomiany kredyt długoterminowy  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. (…) Ponadto ubiegły rok jest drugim rokiem z rzędu, gdzie wynik 
budżetu jest dodatni, co w świetle nowych wskaźników zadłużenia miasta jest przejawem ostrożnej polityki 
zadłużania miasta. (…) Bardzo dobra realizacja dochodów wraz z monitorowanym wykonaniem wydatków 
pozwoliła również na uzyskanie nadwyżki operacyjnej na bardzo wysokim poziomie, tj. 108,7 mln zł.  
Dla porównania z 2013 rokiem była to kwota 86,9 mln zł, a w 2012 roku było to 55,1 mln zł.  
Dane liczbowe pokazują, że nadwyżka w przeciągu ostatnich 2 lat wzrosła prawie dwukrotnie. Wzrost 
kwoty nadwyżki oznacza, że w roku 2014 dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące miasta. 
Wypracowanie nadwyżki operacyjnej jest warunkiem obligatoryjnym do przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu. Mając na uwadze, że od roku 2014 obowiązuje nas nowy wskaźnik, liczony  
na podstawie nadwyżki operacyjnej, wypracowanej w poprzednich czy poprzedzających 3 latach dany rok 
budżetowy, wysoki poziom tej nadwyżki ma bardzo pozytywny wpływ na poziom wskaźnika zadłużenia  
w następnych latach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak konieczności uruchomienia kredytu  
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w zeszłym roku przyczynił się również do zmniejszenia kwoty długu miasta. Zadłużenie miasta zmniejszyło 
się z kwoty 221 mln zł na koniec 2013 roku do kwoty 187,7 mln zł na koniec ubiegłego roku, tj. o ponad 
33 mln zł. Jest to bardzo dobra sytuacja w świetle nowego okresu programowania funduszy europejskich. 
Według indywidualnego wskaźnika zadłużenia, które każde miasto jak wiemy ma – teraz się indywidualnie 
wylicza dla jednostek samorządu terytorialnego – ustalony maksymalny próg zobowiązań miasta wyniósł 
9,1%, natomiast jego wykorzystanie na koniec 2014 roku wyniosło 5,3%, co stanowi 58,2% ustalonego 
progu. Jak widać, jest to bardzo bezpieczny poziom zadłużenia miasta. Można powiedzieć, że dzięki 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej miasta oraz stabilnej sytuacji w gospodarce krajowej, bez 
zaciągania w 2014 roku kredytu długoterminowego, miasto w dalszym ciągu posiada szerokie perspektywy 
rozwoju oraz postrzegane jest jako prężnie działające, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także 
jak dotychczas, jest ono bardzo wysoko oceniane.  

Należy podkreślić, że w 2014 roku nasze miasto zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach.  
I tak: zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii miast do 300 tys. w rankingu miesięcznika „Forbes”, w którym 
polskie miasta oceniano pod względem atrakcyjności dla biznesu, tj. czerwiec 2014 roku; drugie miejsce 
Bielska-Białej w rankingu miast na prawach powiatu o największych zmianach w poziomie rozwoju  
w latach 2010-2013 – Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – ranking powstał w oparciu  
o wskaźniki prezentujące potencjał finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce 
(…) i ukazał się w lipcu 2014 roku; w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez współpracującą  
z samorządami poznańską firmę „Curulis”, która sprawdziła jak przez ostatnie 4 lata zmieniały się polskie 
miasta, Bielsko-Biała uplasowało się na czwartym miejscu w tym rankingu (ranking podzielono na kilka 
części, na: finanse miast, gospodarkę infrastrukturalną i jakość życia, a wyniki zostały opublikowane  
w „Gazecie Wyborczej” w sierpniu 2014 roku); w rankingu: „Sukces mijającej kadencji 2010-2014” 
październikowej „Wspólnoty” w kategorii „Miasta na prawach powiatu. Sukces mijającej kadencji” Bielsko-
Biała zajęło piąte miejsce, w kategorii: „Miasta na prawach powiatu. Sukces ekonomiczny” nasze miasto 
uplasowało się na pierwszej pozycji; trzecie miejsce w województwie śląskim – to był ranking  
na prezydenta miasta, w plebiscycie: „Samorządowi Menedżerowie Regionu” w ramach IX edycji rankingu 
„Filary Polskiej Gospodarki” dziennika „Puls Biznesu” – w plebiscycie wybierano przedstawicieli władz 
samorządowych, którzy dbają o rozwój gmin, zdobywają unijne fundusze i wspierają lokalnych 
przedsiębiorców – maj 2014 roku; osiemnaste miejsce Bielska-Białej w rankingu: „Wydatki bieżące  
na administrację” – tj. ranking „Wspólnoty”, w kategorii „Miasta grodzkie – najniższe wydatki bieżące  
na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca” – tutaj z kolei im dalej tym lepszy jest wynik;  
w VI edycji akcji „Świeć się z Energą” miasto Bielsko-Biała otrzymało pierwsze miejsce w województwie 
śląskim (...) i trzecie miejsce w etapie ogólnopolskim.  

Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię  
o Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta na 2014 rok wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, przekazane zostało również Radzie 
Miejskiej, sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 
wykazało następujące wielkości: bilans z wykonania budżetu miasta po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą bilansową w kwocie 69,6 mln zł; łączny bilans jednostek i samorządowych zakładów 
budżetowych po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą bilansową w kwocie 2 mld 1 mln zł; łączny 
rachunek zysków i strat jednostek i samorządowych zakładów budżetowych wykazuje zysk netto  
w wysokości 188,1 mln zł; łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i samorządowych zakładów 
budżetowych wykazuje zwiększenie funduszu jednostki o kwotę 87,1 mln zł.  

Podsumowując, wykonanie budżetu za ubiegły rok należy ocenić (...) bardzo pozytywnie – wyniki (...) 
finansowe są najlepsze od 13 lat i to chyba widać „gołym okiem”.  

W związku z tym wnoszę o przyjęcie przez Radę i zatwierdzenie w przedłożonej formie Sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej oraz Sprawozdania finansowego za 2014 rok.  

Dziękuję za uwagę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Przystępujemy w takim razie do przedstawienia stanowiska Komisji Rewizyjnej przez Panią Przewodniczącą 
Komisji – Radną Katarzynę Balicką.  

Bardzo proszę.” 



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 21 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka 
„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.  

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
Bielska-Białej po rozpatrzeniu Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2014 rok wraz  
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także Informacji o stanie mienia 
komunalnego gminy Bielsko-Białej oraz miasta Bielska-Białej na prawach powiatu, sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2014 roku, jak również po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2014 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2014. Uzasadnienie udzielenia absolutorium stanowi załącznik  
do niniejszego wniosku Komisji Rewizyjnej.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 roku głosowali za wskazanym 
wnioskiem. Wskażę osoby – Balicka Katarzyna, Markowski Karol, Gruszka Renata, Jazowy Krzysztof, 
Nalepa Grażyna, Ruśniak Adam. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu w dniu  
27 maja 2015 roku głosowali za.  

Uzasadnienie do wniosku z dnia 27 maja 2015 roku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej za rok 2014. Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy  
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielska-Białej przeprowadziła procedurę 
oceny wykonania budżetu miasta za rok 2014. Komisja Rewizyjna w trakcie swoich prac korzystała  
ze Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2014, przedłożonego przez Prezydenta Miasta  
w ustawowym terminie, Sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, 
przedłożonego przez Prezydenta Miasta w ustawowym terminie, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach, zawartej w Uchwale Nr 4200/I/68/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Informacji o stanie mienia komunalnego 
gminy Bielsko-Biała oraz miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2014 roku, wyjaśnień Skarbnika Miasta, udzielonych na posiedzeniach Komisji w dniach 29 kwietnia  
2015 roku oraz 27 maja 2015 roku. Po zapoznaniu się ze wskazanymi materiałami i dokumentami oraz  
po przeprowadzeniu dyskusji z udziałem Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje.  

Budżet miasta został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 
Budżet ogółem – dochody i przychody, zaplanowano w wysokości 774 mln 138 tys. 397 zł, w tym dochody 
budżetu w wysokości 724 mln 4 tys. 390 zł, a przychody w wysokości 50 mln 134 tys. 7 zł; wydatki  
i rozchody zaplanowano w wysokości 774 mln 138 tys. 397 zł, w tym wydatki budżetu w wysokości  
735 mln 327 tys. 172 zł, a rozchody miasta, tj. spłata kredytów i pożyczek, na poziomie  
38 mln 811 tys. 225 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, uchwałami Rady 
Miejskiej w ilości 12 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta w ilości 40, plan budżetu na dzień 31 grudnia 
2014 rok wyniósł ogółem 826 mln 946 tys. 287 zł i 36 gr, w tym dochodów 763 mln 939 tys. 101 zł i 56 gr 
oraz 63 mln 7 tys. 185 zł i 80 gr przychodów. Analogicznie po zmianach budżetu ogółem kwota wydatków 
wynosiła 790 mln 71 tys. 862 zł i 36 gr, natomiast rozchodów 36 mln 874 tys. 425 zł. Planowany wynik 
budżetu – deficyt stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami – wynosił 26 mln 132 tys. 760 zł  
i 80 gr. Faktyczne wykonanie dochodów budżetu miasta w 2014 roku to kwota 803 mln 658 tys. 959 zł  
i 48 gr, co stanowi 105,2% planu, natomiast faktyczne wykonanie wydatków budżetu wyniosło 745 mln 
780 tys. 270 zł i 67 gr, tj. 94,39% planu budżetowego. W efekcie, wykonany wynik budżetu roku 2014 był 
dodatni i wyniósł 57 mln 878 tys. 688 zł i 81 gr. Kredyty i pożyczki zaplanowano na łączną kwotę 49 mln 
582 tys. 302 zł – kredyt w wysokości 48 mln i pożyczki w wysokości 1 mln 582 tys. 302 zł. Z uwagi  
na dodatni wynik budżetu za rok 2014, nie wystąpiła konieczność zaciągania planowanego kredytu. Kwota 
wykorzystanych pożyczek na koniec 2014 roku wynosiła 1 mln 540 tys. 152 zł. Wykonanie dochodów 
własnych gminy i powiatu wyniosło 491 mln 303 tys. 837 zł i 60 gr, co stanowiło 105,84% planu 
budżetowego. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem w 2014 roku wyniósł 61,14%. 
Udział ten był wyższy niż w roku 2013, w którym wynosił 60,73%. Wśród dochodów własnych największy 
udział w budżecie stanowiły: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – gmina  
i powiat, tj. 220 mln 738 tys. 810 zł i 46 gr; podatki i opłaty gminy i powiatu, tj. 201 mln 990 tys. 376 zł  
i 61 gr, w tym podatek od nieruchomości – 139 mln 189 tys. 646 zł i 33 gr, podatek od czynności cywilno-
prawnych – 8 mln 770 tys. 253 zł i 24 gr, podatek od środków transportowych – 4 mln 865 tys. 7 zł  
i 75 gr, jak również wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 mln 354 tys. 704 zł i 35 gr; dochody z majątku 
gminy i powiatów w wysokości 26 mln 875 tys. 710 zł i 16 gr. Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej wyniosły 39 mln 245 tys. 408 zł i 93 gr, co stanowi 4,88% dochodu ogółem, z tego dochody 
bieżące to 5 mln 228 tys. 408 zł i 48 gr, dochody majątkowe natomiast to 34 mln 17 tys. i 45 gr.  
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Komisja ustaliła, że w 2014 roku zdecydowana większość dochodów została wykonana zgodnie z planem 
bądź uzyskano ponadplanowe wpływy. Przede wszystkim nastąpił długo oczekiwany od kilku lat wzrost 
wpływów z podatku PIT. Ponadto miasto uzyskało znaczne wpływy – prawie 25 mln zł – z tytułu refundacji 
poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków  
z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2014 wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 745 mln 780 tys.  
278 zł i 67 gr, co stanowi 94,39% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 645 mln  
113 tys. 611 zł 27 gr, co stanowi 95,7% planu. Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano w kwocie 
11 mln 520 tys. 285 zł 49 gr i zrealizowano na kwotę 100 mln 666 tys. 659 zł i 40 gr, tj. w wysokości 
90,27% planu. Główną przyczyną niepełnego wykonania wydatków majątkowych był m.in. brak możliwości 
pełnego wykorzystania środków w ramach następujących zadań: „Wyposażenie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przy ulicy Leszczyńskiej 43” na 3 mln zł, „Budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy 
Rychlińskiego 21” – 1,8 mln zł w stosunku do skorygowanego planu, jak również „Nowoczesna Baza 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 1,4 mln.  

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa z budżetu państwa nie 
wystarczyła na pokrycie istniejących potrzeb z zakresu edukacji. Łączna kwota dochodów oświatowych 
gminy i powiatu oraz subwencji oświatowej gminy i powiatu w 2014 roku wyniosła 219,9 mln, co daje 
pokrycie wydatków na oświatę w około 71,4%. Zatem był to kolejny rok, który wymagał dofinansowania 
realizacji zadań oświatowych ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu miasta.  

Sumaryczne zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło  
178 mln 709 tys. 464 zł i 87 gr – w kwocie tej 180 mln 524 tys. 344 zł i 85 gr stanowią kredyty oraz  
7 mln 184 tys. 120 zł i 2 gr stanowią pożyczki. Wartość zadłużenia w stosunku do roku 2013 uległa 
obniżeniu o 33 mln 258 tys. 18 zł i 28 gr. Zmniejszenie długu miasta było efektem braku konieczności 
zaciągania w 2014 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 
oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowaną kwotą było  
48 mln.  

Według indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, 
obowiązującego od 2014 roku, ustalony maksymalny próg zobowiązań miasta wynosił 9,1%, natomiast 
jego wykorzystanie na koniec 2014 roku wyniosło 5,3%, co stanowi 58,2% ustalonego progu. Poziom 
wskaźnika nie wskazuje więc na zagrożenie dla budżetu miasta.  

Komisja przeanalizowała Sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Z analizy 
sprawozdania finansowego wynika, że bilans wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia  
2014 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 69 mln 551 tys. 405 zł  
i 61 gr. Łączny bilans jednostek i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 
2014 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 2 mld 75 mln 626 tys.  
553 zł i 95 gr. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i samorządowych zakładów budżetowych za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazał zysk netto w wysokości 188 mln  
71 tys. 908 zł i 18 gr. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek i samorządowych zakładów 
budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazało zwiększenie 
funduszu jednostki o kwotę 87 mln 78 tys. 608 zł i 47 gr.  

Biegły rewident stwierdził, że przeprowadzone przez niego badanie Sprawozdania finansowego miasta 
Bielska-Białej za 2014 rok dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii, że sprawozdanie  
to we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno tematy istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które zostało sporządzone zgodnie  
z zasadami, polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu Miasta Bielska-Białej.  

Po przeprowadzeniu dyskusji oraz sformułowaniu powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek 
o udzielnie absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2014. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty  
6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.  

Dziękuję bardzo.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Balickiej.  

Proszę o przedstawienie stanowiska (….) Przewodniczącego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – Pana Romana Matyję.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Radny Roman Matyja 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni,  

Komisja spotkała się w dniu 25 maja na posiedzeniu i omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu  
za 2014 rok. Sprawozdanie przedstawił Pan Prezydent wraz z Panią Skarbnik. Przekażę tylko kilka 
najważniejszych makroekonomicznych liczb dotyczących realizacji budżetu za 2014 rok.  

Dochody wyniosły ponad 803 mln zł, co stanowi ponad 105% realizacji budżetu, a więc 40 mln więcej  
od kwot przeznaczonych na dochody przy tych wszystkich zmianach w ciągu roku. Wydatki to 745 mln zł, 
co stanowi niecałe 95% realizacji.  

Realizacja budżetu za 2014 rok spowodowała, że powstała nadwyżka operacyjna w bardzo dużej kwocie  
– prawie 109 mln zł. Nadwyżka operacyjna to są pieniądze, które pozostają (…) po zrealizowaniu 
bieżących potrzeb miasta i są pieniędzmi przeznaczonymi (…) na inwestycje oraz spłaty rat kredytów.  

Budżet 2014 roku został zamknięty nadwyżką – prawie 58 mln zł. W 2014 roku spłaciliśmy 35 mln 
kredytów. W związku z tak zrealizowanym budżetem zadłużenie miasta w stosunku do 2013 roku 
zmniejszyło się o 33 mln zł i dzisiaj wynosi 187,7 mln zł – jest to 23% do zrealizowanych dochodów za (…) 
2014 rok.  

Po dyskusji odbyło się głosowanie. Na Komisji głosowało 7 osób, z czego 6 Radnych było za przyjęciem 
sprawozdania i 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu.  

Proszę o prezentację stanowisk klubowych przez Przewodniczących Klubów – w pierwszej kolejności Pana 
Przewodniczącego Przemysława Drabka reprezentującego Klub Prawa i Sprawiedliwości.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Radny Przemysław Drabek 
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przez ostatnią godzinę usłyszeliśmy dosyć dużo liczb, więc (…) tych 
liczb nie będę powtarzał. Moi przedmówcy przedstawili szereg danych liczbowych oraz stanowisko 
Regionalnej (…) Izby Obrachunkowej wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, które poznaliśmy przed chwilą 
wraz z uzasadnieniem. Jednak podczas dzisiejszej dyskusji możemy spojrzeć na działanie Pana Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej (…) nie tylko pod kątem formalno-prawnym, ale w dyskusji możemy spojrzeć 
zdecydowanie szerzej. Poza zapisami liczbowymi nie można nie zwrócić uwagi na m.in. powtarzające się 
od wielu lat niewykonanie budżetu w zakresie budownictwa komunalnego. Rokrocznie, w poprzednich 
latach, planowaliśmy wydatkować na te cele ok. 6 mln zł. W 2014 roku nie wydano całej kwoty 
zaplanowanej na ten cel. Trzeba pamiętać, że źle zainwestowane środki pod względem rachunkowym 
mogą się zgadzać w 100%, ale mają negatywny wpływ na budżet w latach kolejnych.  

Kolejny już rok sztandarowa inwestycja miasta Bielska-Białej – hala po Dębowcem, przynosi dużo wyższe 
straty niż zakładano w trakcie przygotowywania tej inwestycji. Zwróciła uwagę na ten fakt (....) Najwyższa 
Izba Kontroli. Inwestycja w stok narciarski przynosi rokrocznie wysokie straty, a sytuacja podpisania 
wieloletnich umów na dzierżawę gruntów, pomimo wielu interpelacji i zapytań, nie została do końca 
wyjaśniona – pieniądze budżetowe nadal trafiają do prywatnej kieszeni właścicieli gruntów. Budżet na 
2014 rok nie uwzględnił szeregu postulatów składanych przez Radnych podczas komisji oraz sesji przy 
równoczesnych zmianach uchwał budżetowych, w zakresie propozycji składanych przez Prezydenta Miasta.  
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Inwestycja rewitalizacji Parku Słowackiego obarczona była kilkudziesięcioma usterkami, które były 
usuwane właśnie w 2014 roku. Park nadal nie jest pozbawiony wielu wad, a prace budowlane przyczyniły 
się do pogorszenia kondycji wielu drzew, którym może grozić wycięcie. Za złe przygotowanie systemu 
odbioru i składowania odpadów komunalnych nikt w Urzędzie Miasta nie poniósł konsekwencji,  
a odpowiedzialność za smród z wysypiska została przeniesiona na mieszkańców miasta poprzez 
ograniczenie możliwości oddawania odpadów zielonych do ilości 1 worka miesięcznie.  

Ostatnia kontrola Wojewody wykazała również błędne działania urzędników w zakresie naliczania 
podatków od nieruchomości oraz zleciła Prezydentowi wzmocnienie nadzoru nad pracownikami.  

W związku z powyższym Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości nie mogą w sposób jednoznaczny odnieść 
się wyłącznie do zapisów księgowych, ponieważ taka ocena nie prezentuje realnego obrazu działalności 
Prezydenta w 2014 roku. W związku z powyższym Radni wyrażą swoje stanowisko w głosowaniu.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę uprzejmie o wyrażenie stanowiska przez Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej 
Krzysztofa Jazowego.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Radny Krzysztof Jazowy 
„Szanowny Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, Szanowny Panie Prezydencie,  

po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu przez Radnych Platformy Obywatelskiej budżetu  
za 2014 rok oraz po zapoznani się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziliśmy, że budżet 
został wykonany prawidłowo, co przedstawiają cyfry i wskaźniki. Zwrócę uwagę tylko na kilka cyfr  
i wskaźników.  

Dochody wyniosły 804 mln, wydatki 746 mln. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła na koniec 
roku 58 mln. Faktem jest, że miasto nie tylko nie zaciągnęło ani złotówki nowego kredytu, ale spłaciło  
35 mln obecnych kredytów i pożyczek. Dzięki temu zadłużenie miasta, które wynosiło na koniec 2013 roku 
221 mln, spadło do 188 mln na koniec 2014 roku; wskaźnik zadłużenia dla naszego miasta na koniec  
2014 roku wyniósł 5,3%. Trzeba przyznać, że jest to najlepiej wykonany budżet na przestrzeni ostatnich 
lat, tym samym miasto Bielsko-Biała wypada znakomicie na tle innych miast. Dzięki temu, że przez lata 
miasto wydawało rozsądnie pieniądze i nie zadłużało się do maksymalnej wysokości wskaźników, w nowej 
perspektywie środków unijnych będziemy mogli z nich korzystać na dużo większą skalę niż inne miasta,  
co zapewni dalszy dynamiczny rozwój naszego miasta.  

W związku z powyższym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium za 2014 rok Panu Prezydentowi.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę o wyrażenie stanowiska Przewodniczącego Klubu Wyborców Jacka Krywulta – Pana 
Przewodniczącego Adama Ruśniaka.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta Radny Adam Ruśniak 
„Panie Prezydencie, Szanowni Koledzy i Koleżanki Radni, Szanowni Państwo.  

Stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za rok 2014 wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2014.  
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To już kolejny budżet naszego miasta przygotowany i zrealizowany przez Pana Prezydenta Jacka Krywulta, 
w trudnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Pomimo to obserwowaliśmy nadal dużą aktywność  
w sferze inwestycyjnej. Realizowaliśmy przecież takie inwestycje jak choćby kolejny etap rozbudowy 
Stadionu Miejskiego, modernizację Miejskiego Szpitala – Beskidzkiego Centrum Onkologii czy liczne 
remonty w budynkach komunalnych, inwestycje drogowe czy w sferze edukacji. Przypomnijmy,  
że to kolejny rok kiedy na miasto zostały nałożone nowe zadania do realizacji, szczególnie w obszarze 
oświaty i polityki społecznej.  

Miasto to żywy organizm, zmiany budżetu, które były realizowane to reakcja na zmiany otoczenia, a także 
optymalne wykorzystanie wydatków. W roku 2014 obserwowaliśmy nadal wysokie miejsca naszego miasta 
w różnorakich rankingach, a także politykę ostrożnego zadłużania miasta, a także jego równomierny 
rozwój. Szczególnie ten ostatni element polityki jest bardzo istotny i godny uwagi.  

Biorąc pod uwagę powyższe (...) oraz wcześniej już dzisiaj tutaj prezentowane, pewne fakty i liczby, Radni 
z Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie opiniują wykonanie budżetu miasta 
Bielska-Białej za rok 2014 i będą głosowali za udzieleniem absolutorium Prezydentów miasta – Panu 
Jackowi Krywultowi.  

Bardzo dziękuję za uwagę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.  

Przechodzimy do debaty nad sprawozdaniami, bardzo proszę.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Bardzo proszę – Pani Małgorzata Zarębska; chciałem zapytać właśnie, czy Pani będzie wyrażała swoje 
stanowisko?  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Dziękuję bardzo.  

Ja chciałam odnieść się tutaj do stanowiska moich przedmówców, a mianowicie chciałam powiedzieć,  
że zaobserwowano przy analizie budżetu za 2014 rok pozytywne zjawisko – i to niewątpliwie – 
zmniejszenie zadłużenia miasta w stosunku do wielkości planowych. Natomiast szkoda tylko, że osiągnięto 
to, o czym była mowa, przede wszystkim poprzez niskie wykonanie nakładów inwestycyjnych, a wyższe 
dochody osiągnięto poprzez zwiększenie wpływów podatkowych od osób indywidualnych – chodzi tutaj 
głównie o podatek (...) od nieruchomości – natomiast zmniejszone zostały podatki od osób prawnych  
i to zarówno CIT, jak i z karty podatkowej. Można to zinterpretować w taki sposób, że rośnie obciążenie 
podatkowe mieszkańców miasta, a maleją wpływy z działalności gospodarczej. Jeżeli taki trend się 
utrzyma, nie jest to korzystne dla miasta.  

Druga kwestia, jeśli chodzi o (...) negatywną sprawę, to niskie wykonanie nakładów inwestycyjnych  
– które pomimo zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w stosunku do założeń z pierwotnej uchwały 
budżetowej, wielokrotnie zmienianej – wykonanie wyniosło właściwie tylko 90%, więc oszczędności  
w wysokości 12 mln zł nie zostały wykorzystane, i tak jak Pan Przewodniczący Drabek zwrócił uwagę,  
po raz kolejny nie wykonano wszystkich planowych inwestycji w dziale „Budownictwa komunalnego”. 

Na ocenę, wydaje mi się, wpływa również kwestia wzrastających zaległości podatkowych. W ciągu roku 
budżetowego odnotowano zaległości we wszystkich działach: i z podatku od nieruchomości, i z leśnego,  
i z rolnego, i od środków transportu. Wystawia to, jak wolno sądzić, organowi wykonawczemu gminy  
złe świadectwo w zakresie sprawności działania. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że udało się  
w ubiegłym roku powstrzymać zadłużenie miasta, co z pewnością jest zjawiskiem pozytywnym, osobiście 
postanowiłam się wstrzymać od głosu.  

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

Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?  

W takim razie, zgodnie z ustaloną przez Państwa procedurą, przystępujemy do głosowania. W pierwszym 
głosowaniu będziemy podejmować uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta 
Bielska-Białej za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu 
za rok 2014.  

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

Podaję wyniki głosowania: za – 13 głosów, wstrzymało się 10 Radnych.  

Uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.  

Zamykam punkt 6.” 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
za rok 2014 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 7, celem głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium.  

Wobec (...) zatwierdzenia przez Radę Miejską Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania 
budżetu, po zapoznaniu się z Informacją o stanie mienia komunalnego, opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej, zgodnie z art. 271  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  

Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium Panu Prezydentowi? Dziękuję. Kto jest przeciwny. 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Podaję wyniki głosowania: za – głosowało 13 Radnych, przeciw – 9, wstrzymał się 1 Radny.  

Zgodnie z zasadą, bezwzględną większością głosów, Pan Prezydent Miasta otrzymał od Rady Miejskiej 
absolutorium.  

Panie Prezydenci, z tego miejsca, jako prowadzący obrady, składam Panu serdeczne gratulacje.” 

 
Oklaski. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„I proszę, aby to uczynił Pan Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej. Panów Przewodniczących 
Klubów, też bardzo proszę.” 

 
Oklaski. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Również Panie Prezydencie, chciałem w tym miejscu, po przyjęciu sprawozdania, podziękować Pana 
bezpośrednim współpracownikom, naczelnikom wydziałów i pracownikom Urzędu Miejskiego – bardzo 
dziękuję.  

Celem osobistej gratulacji ogłaszam 25 minutową przerwę. Dziękuję.  

Panie Prezydencie, przepraszam bardzo, Pan Prezydent chciał się również odnieść się do tego tematu.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,  

przede wszystkim chciałem podziękować Radnym mojego klubu i Platformy Obywatelskiej za głosowanie 
za przyjęciem sprawozdania i za absolutorium, natomiast trudno się nie odnieść do postawy Państwa  
z partii, która nazywa się partią sprawiedliwości między innymi, prawa i sprawiedliwości. Trudno tu mówić 
o prawie i sprawiedliwości, myślę że może należałoby zmienić nazwę na partia nienawiści i braku 
kompetencji – byłoby może lepsze po tym dzisiejszym spotkaniu, bo nienawiść do mnie  
– nie wiem z jakiego powodu – powoduje, że liczby, tak jak powiedział Pan Przewodniczący Drabek, nie 
interesują Was, Państwa. A chcę powiedzieć, że (…) absolutorium jest to ocena wykonania budżetu  
– nie wykonania prezydenta, czy się podoba Prezydent, czy nie, tylko to jest ocena wykonania budżetu. 
Jeśli ktoś głosuje przeciwko takiemu wykonaniu budżetu, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo odporny  
na wiedzę (…). To trzeba być zaślepionym, aby przy takich wynikach jakie teraz osiągnęliśmy, trzeba być 
zaślepionym nienawiścią, żeby głosować przeciw.  

Osobne zdanie należy się na pewno tutaj Panu Radnemu Przemysławowi Drabkowi, który był kandydatem 
na prezydenta, (…) ale jak powiedział liczby nie interesują go, bo po co liczby? Liczby są takie, jakie  
są – fantastyczne, w związku z czym trzeba tych liczb nie używać, nie słuchać (…), natomiast trzeba 
wyciągać jakieś pojedyncze sprawy, które są dyskusyjne (…). Nigdy nie ma możliwości żeby przy takim 
organizmie jak miasto, w 100% wszystko wykonać przy budżecie 800-milionowym. Naprawdę to trzeba 
być zaślepionym z nienawiści. I dlatego niektórym tu z Państwa, tak poza protokołem, ale tak z punktu 
widzenia etyki, to gratuluję – chodzicie do kościoła i takie zaślepienie nienawiścią to nie wiem jak  
Wy to możecie (...) razem powiązać, ale widocznie da się, niektórzy dadzą radę.  

Gratuluję Państwu – liczb, czytania i ignorancji ekonomicznej przede wszystkim.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę, Pan Przewodniczący Drabek chciał się odnieść.  

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Panie Prezydencie,  

ja bym chciał przekazać Panu taką jedną informację. U nas – Radni Prawa i Sprawiedliwości – nie ma ani 
grama nienawiści. Jesteśmy blisko mieszkańców i chcielibyśmy merytorycznie rozmawiać.  

Pan Prezydent, właśnie chcę poinformować, że opuścił salę obrad, więc trudno się odnieść do tej 
wypowiedzi jego wcześniejszej, ale chciałbym zapewnić jedno, że liczby nas bardzo interesują, tylko tak 
jak powiedziałem na wstępie mojej wypowiedzi, o tych liczbach mówiliśmy przez wcześniejszą godzinę. 
Wykonanie budżetu na poziomie 90%, to nie jest wykonanie stuprocentowe, dlatego w sprawie 
Sprawozdania z wykonania budżetu wstrzymaliśmy się, jednak jesteśmy blisko mieszkańców i widzimy 
jakie problemy są w Bielsku-Białej i chcemy na ten temat mówić. Musimy na ten temat rozmawiać  
i przekazywać też te informacje.  

Dziękuję bardzo.  

Teraz chyba przerwa?” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak, jeszcze chwileczkę.  

Pan Przewodniczący Klimaszewski – formalnie, bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski (ad vocem) 
„Ad vocem – nieformalnie.  

Panie Radny, Drogi Przemku, nikogo na tej sali nie przekonałeś i myślę – podsumowując tę dyskusję –  
że nawet jeżeli prezydentem miasta byłby David Copperfield to i tak bylibyście przeciw.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Wypowiedź nieczytelna, poza mikrofonem. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę nie prowadzić tej dyskusji, bo nie wypada. Nie ma już w ogóle ad vocem do ad vocem. Możemy  
w sprawach wolnych wniosków podyskutować na ten temat.  

Przerwę ogłosiłem wcześniej. Ogłaszam 25-minutową przerwę.4” 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Szanowni Państwo, wznawiam obrady w punkcie 8. – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok, Druk Nr 136 - II wersja.5  

Proszę bardzo Panią Skarbnik Łakomską, o przedstawienie treści uchwały.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, uchwała w sprawie zmian budżetu.  

W tej uchwale proponujemy następujące zmiany – mówię szczególnie te, które się różnią od pierwszej 
wersji. Więc tak, wprowadza się do budżetu środki w dziale „Transport i Łączność” – są to w sumie 2 mln 
101 tys. zł. Są to głównie dochody i wydatki związane z przejęciem przez Miejski Zarząd Dróg części zadań 
(...) w związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Gospodarczego – to jest kwota (...) 1 mln 800 tys. 150 tys. 
Są to wpłaty uczestników na Jubileuszowy Zjazd Drogowców z przeznaczeniem na wydatki, i 115 tys.  
– jest to kwota wpłacona przez firmę „Murapol” w związku z porozumieniem zawartym z MZD  
na odtworzenie dróg: Wapienickiej i Antycznej.  

                                                           
4 Godz. 12.55. 
5 Godz. 13.39. 
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Zwiększenie kolejne dotyczy działu 710 – jest to drobna kwota, jest to zwrot wydatków, które konieczne 
są do wprowadzenia do budżetu. Dotyczy to Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
i przekazanie do Wojewody jako zwrot dotacji. Zwiększenie dotyczy działu „Bezpieczeństwo publiczne”  
– są to dodatkowe dochody uzyskane przez Straż Miejską – planowane do uzyskania (...) z tytułu 
wpływów mandatów karnych jak i również z odszkodowań, z przeznaczeniem dla tej jednostki. 
Zwiększenie dotyczące Państwowej Straży Pożarnej otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej, w tym 400 tys. – środki z powiatu bielskiego na Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Zwiększenie dochodów związanych z otrzymaniem środków w formie dotacji – związane jest to z ulgami 
ustawowymi z tytułu podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-
rozwojowego i wprowadzenie tych dochodów do budżetu. Wprowadzenie do budżetu środków (...)  
z rezerwy, z subwencji ogólnej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy Zapora-
Tartaczna”. Zwiększenie z różnych tytułów kwoty środków na oświatę, tj. w sumie 117 tys. 981 zł,  
z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, które te dochody uzyskały.  

W „Pomocy społecznej” w „Podkowie” również zwiększenie dochodów i wydatków z różnych tytułów dla 
Domu Samopomocy „Podkowa”, później środki, które również otrzymaliśmy (...) w formie odszkodowania 
(...), „Internet oknem na świat”. I zmiana w stosunku do pierwszej wersji – tu jest wprowadzenie  
do budżetu 40 tys. zł z tytułu świadczenia innych usług związanych z gospodarowaniem odpadami  
i wydatki z tym związane.  

Kolejna zmiana dotyczy odszkodowania, które otrzymaliśmy z tytułu uszkodzenia elementu miejskiego 
systemu informacji z przeznaczeniem na naprawę tego. Zwiększenie dochodów BBOSiR-u, w tym głównie  
z (...) odzyskanego podatku VAT z działalności bieżącej tej jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
tej jednostki. I zwiększenie wydatków budżetu o 4 mln 998 tys., w tym z przeznaczeniem na wymianę 
kotła w schronisku na Koziej Górze.  

I tu następna zmiana – tego nie było w pierwszej wersji – chodzi tu o spłatę zobowiązań spadkowych  
w wyniku tego, że gmina stała się spadkobiercą osoby fizycznej i musi uregulować zobowiązania  
po zmarłej osobie. Tu chcę tylko dodać, że z tego tytułu miasto otrzymało 2 lata temu (...) część środków 
– ponad 50 tys. w gotówce; resztę oczywiście musimy dopłacić po ewentualnym spieniężeniu, sprzedaży 
tego majątku, który został nam przekazany. 

W punkcie następnym jest również zwiększenie, którego nie było w pierwszej wersji, a mianowicie jest  
to kwota 24 tys. 300 zł dla PINB-u na działalność bieżącą. A (...) modernizacja schodów – to było  
w pierwszej wersji.  

W „Administracji” zwiększenie środków. Jest to związane z przejęciem pracowników – którzy się  
w Miejskim Zakładzie Gospodarczym zajmowali opłatą targową – do Urzędu, ich koszty wynagrodzeń,  
jak również zwiększenie środków na odtwarzanie sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego 
dla Wydziału Informatyki – 0,5 mln na monitoring wizyjny.  

Następna pozycja, też nie było jej w pierwszej wersji, na modernizację boisk sportowych – 941 tys. 113 zł 
i 15 gr (...). Uzupełnienie środków dla „Domu Nauczyciela” – chodzi tutaj o remonty pomieszczeń w tym 
ośrodku, jak również dla MOPS-u na klimatyzatory.  

Kolejne zwiększenie – tego również nie było w pierwszej wersji – 1 mln zł na przebudowę i rozbudowę 
Bulwarów Straceńskich. Kwota na następny rok jest ujęta w Wieloletniej prognozie finansowej.  

Dla „Kultury” – 80 tys., i dla „Kultury fizycznej” – tego też nie był w pierwszej wersji, 1 mln 31 tys. 600 zł 
dla organizacji pozarządowych na dotacje i na stypendia dla zawodników.  

Źródłem finansowania tych zwiększonych wydatków są dochody z tytułu dotacji, którą otrzymaliśmy  
z tytułu ulg i podatku od nieruchomości (...), i głównie zwiększenie deficytu – wolne środki.  

Poza tym w tej uchwale jest również zmniejszenie (...) dochodów i wydatków w oświacie. Jest to wynik 
związany z planowanym przez Miejski Zarząd Oświaty niższym wykonaniem dochodów i w związku z tym 
wydatków związanych z tymi dochodami, jak również przeniesienie środków własnych z ośrodka 
przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z tym że uzyskano dochody z porozumień.  

W uchwale tej są również zmiany w załączniku gdzie mamy wydatki unijne i to są drobne zmiany związane 
z kwotami, które uzyskaliśmy (...) jako odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. I drobna zmiana 
pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi. Te zmiany dotyczą również Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej – tu główna zmiana jest związana z przejęciem części zadań w związku  
z likwidacją Miejskiego Zakładu Gospodarczego, jak również wnioskowane przez Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej zmiany w zakresie inwestycji.  

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

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

Nie widzę głosów w sprawie...  

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Drabek i Pan... może być, nie pogniewacie się Państwo.  

Proszę bardzo (…).”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  

w związku z tym, że otrzymaliśmy tę uchwałę dopiero w dniu dzisiejszym, faktycznie wczoraj na Komisji 
nie było jeszcze możliwości otrzymania tego Druku, chciałbym zapytać o punkt 4. – dział 750 
„Administracja publiczna”, prawie 1 mln zł.  

Pani Skarbnik powiedziała o przejęciu i utrzymaniu z dniem 1 lipca 3 stanowisk z Gospodarstwa 
Pomocniczego czy z Miejskiego Zakładu Gospodarczego, tak jak się obecnie nazywa, ale też o odtworzeniu 
zużytego sprzętu. Bardzo bym prosił, jakby Pani mogła podzielić trochę te kwoty, bo tu trudno mi z tego 
wyliczyć jakie są koszty utrzymania tych 3 stanowisk.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Jeżeli chodzi o koszty utrzymania tych stanowisk, tj. 54 tys. 357 zł, i pozostała kwota – 899 tys. 471 zł,  
to jest na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i materiałów eksploatacyjnych.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Drugie moje pytanie dotyczy punktu 10 – dział „Kultura fizyczna”. Też na Komisji Sportu wcześniej nie 
słyszałem, że mają (...) nastąpić tego typu zmiany w budżecie miasta (…). Dlaczego o to pytam?  
Ponieważ Komisja Sportu swego czasu zawnioskowała do Prezydenta Miasta o zwiększenie finansowania 
sportu dzieci i młodzieży, i stypendiów dla dzieci i młodzieży, jednak tutaj widzę, że nie w tym kierunku 
idzie zmiana uchwały, tylko jest: „Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie znaczących wyników 
sportowych oraz dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne”.  

Proszę o informacje (...), jakie jest planowane wydatkowanie tych środków.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„To jest znowu właśnie taki przykład działania. Wczoraj na Komisji było to dokładnie wyjaśnione,  
ale powiedzmy dzisiaj, jak gdyby nigdy nic, zaczynamy od nowa to samo.  

Jedno z drugim nie ma nic wspólnego – mówiłem to na Komisji i jeszcze raz powtarzam – bo sport dzieci  
i młodzieży, to o czym Pan mówił (…), co potrzebują, dostają. I żadnych dodatkowych wniosków  
ja na dzisiaj nie miałem, nie ma takich potrzeb, bo wszystko to, czego potrzeba – obydwa kluby czy trzy 
nawet, bo dwa karate i jeden judo – dostają. Natomiast to powiedziałem wyraźnie: są pieniądze celowane 
na piłkę siatkowa męską.  

Stoimy przed dylematem – mówiłem to na Komisji Budżetu, ale dzisiaj powtórzę tutaj przy wszystkich  
– (...) że albo dopłacimy te pieniądze, albo zlikwidujemy. To jest równoznaczne z likwidacją piłki siatkowej  
w Bielsku-Białej – męskiej. Uważam, że poziom sportowy jaki dzisiaj prezentuje polska piłka siatkowa,  
a jest to poziom światowy (...), nie upoważnia nas chyba do tego żebyśmy w drugim roku, bo dopiero 
pierwszy rok grała drużyna w ekstraklasie, żeby dopuścić do likwidacji tego klubu w ekstraklasie. Biorąc 
pod uwagę tylko aspekty marketingowe, pomijając sportowe, to uważam, że koszty jakie ponosimy  
– biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie mecze siatkówki w ekstraklasie są transmitowane przez 
telewizję – są minimalne. Uważam, że ten rok powinniśmy jeszcze sfinansować. Być może uczynimy 
starania, znajdzie się jakiś sponsor strategiczny – bo do tego dążymy, żeby znalazł się jakiś sponsor 
strategiczny w siatkówce męskiej. Jeśli taki się znajdzie to na pewno odstąpimy mu – to nie są to duże 
koszty patrząc na inne sporty – i dlatego taki wniosek daliśmy. Jedno nie ma z drugim nic wspólnego,  
o czym Pan mówi.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Panie Przewodniczący, chcę uzupełnić Pana wypowiedź.  

Otóż nad kompletną już tą drugą wersją obradowała tylko (…) Komisja Budżetu i Strategii, ponieważ  
te zmiany dokonywały się jeszcze podczas wczorajszego dnia. Tak że bardzo bym prosił to uwzględnić.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

W protokole zostanie uwzględnione, że pozostałe Komisje obradowały nad pierwszym projektem.  

Bardzo dziękuję.  

Pan Przewodniczący Drabek chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie? 

Bardzo proszę.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Szanowny Panie Prezydencie, teraz też się nie (...) zgodzę z tym, co Pan powiedział, ponieważ w dniu 
wczorajszym mówiłem, że będę dopytywał na ten temat, gdyż nie miałem w ręce tego dokumentu.  
Nie wiedziałem dokładnie jaki jest ten zapis, tylko był pokrótce streszczony – po godzinie 18.00  
na posiedzeniu Komisji zostały streszczone te uchwały – dlatego dopytuję.  

Zapis, który jest tutaj w tej chwili, w uchwale – rozumiem, że to są dotacje dla organizacji pozarządowych 
i stypendia sportowe dla wszystkich sportowców, którzy uzyskali takie wyniki, więc ja rozumiem,  
że wszystkie organizacje sportowe i wszyscy zawodnicy, którzy kwalifikują się zgodnie z uchwałą Rady  
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Miejskiej do uzyskania takiego dofinansowania, nie tylko męska piłka siatkowa, może i futsal, może i piłka 
siatkowa żeńska, może wnioskować o te środki do Pana Prezydenta, a jak one będą wydatkowane to już 
jest druga kwestia.  

Też się nie pozwolę zgodzić z hasłem, że jest to likwidacja piłki siatkowej. Pamiętajmy, że w siatkówkę gra 
nie tylko jedna drużyna, tylko grają setki jak nie tysiące osób w Bielsku-Białej. Jest też piłka siatkowa 
kobiet. Też dużo dziewczyn gra w tę piłkę siatkową na różnym poziomie, na różnych klasach 
rozgrywkowych i mamy klub, też w tej najwyższej od wielu lat (...), klasie rozgrywkowej.  

Trzeci raz się nie pozwolę zgodzić z tym, że Pan powiedział, że: „Jedno z drugim nie ma nic wspólnego”. 
Finansowanie sportu dla dzieci i młodzieży, i finansowanie sportu zawodowego – bo jak Pan sam zawsze 
wskazuje (...), „są jedne środki finansowe i skąd brać te środki” – właśnie to jest kwestia decyzji; albo 
finansujemy dzieci i młodzież, zwiększamy to finansowanie, albo na zawodowców.  

Mam jedno w takim razie ostatnie pytanie – co do tej uchwały i tego zakresu, bo jeżeli rozumiem, że Pan 
wskazał, że to są środki dla BBTS S.A. Proszę o informację ile za zeszły rok kosztował Zarząd Spółki  
i Rada Nadzorcza w tym przypadku, jakie to są koszty utrzymania w tej firmie.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Rozumiem, że to pytanie.  

Panie Prezydencie, bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„(...) Oczywiście jak zwykle pomieszanie z poplątaniem. Od razu odpowiadam, że Zarząd nic nie kosztował, 
bo Zarząd społecznie działał (...), żeby nie było już żadnych wątpliwości. Natomiast naprawdę pomieszanie 
z poplątaniem – powtarzam to po raz trzeci, bo dzieci i młodzież dostają. Bo to nie jest tak jak Pan mówi  
– Pan wprowadza w błąd tu ludzi – że „albo dzieci i młodzież, albo zawodowcy”. Nie. Dzieci i młodzież 
mają, dostają pieniądze, ćwiczą, trenują, startują i to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Natomiast  
tak – to jest likwidacja, jeśli nie będzie tych pieniędzy jest to likwidacja męskiej siatkówki w ekstraklasie. 
Jest tylko jedna taka drużyna – nie ma 10 ani 2 (…) – w ekstraklasie męskiej. Jeśli tych pieniędzy nie ma, 
to jest likwidacja męskiej siatkówki w Bielsku-Białej – trzeba to jasno, wyraźnie mówić a nie mącić. Jeśliby 
tych pieniędzy nie było, to (…) taką decyzję podejmujemy. Ja uważam, że takiej decyzji nam nie wolno 
podjąć, bo to byłoby i ze względów sportowych, i ze względów marketingowych – jeśli chodzi o miasto – 
byłoby to fatalne pociągnięcie i dlatego taki wniosek przedstawiłem.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Pan Przewodniczący Drabek ad vocem drugi raz – przypominam.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Raz ad vocem – to były inne pytania.  

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja tylko dopytuję. To nie jest kwestia, czy ja się zgadzam, 
czy się nie zgadzam – to nie o to chodzi, tylko dopytuję. Bo zadałem pytanie dotyczące tego zapisu,  
bo jeżeli mamy zapis na prawie 1 mln zł „Dotacje dla organizacji”, to ja rozumiem, że będzie konkurs... 
Czy to są celowane środki dla jednego klubu?” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Wszyscy mają prawo startować. Tak.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję bardzo.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Dyskusja uległa zakończeniu. Przystępujemy do głosowania.  

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

Przy 2 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta.” 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 9 – Druk Nr 137: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok.  

Proszę bardzo, Pani Skarbnik Łakomska.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Ta uchwała jest bez zmian w stosunku do przedłożonego [projektu].  

Zmiany dotyczą 3 pozycji, a mianowicie – mówiłam to już na Komisjach – w związku z tym, że jest 
konieczność wprowadzenia do jednego działu dochodów i wydatków, związanych z gospodarką odpadami, 
zaistniała konieczność przesunięcia środków związanych z kosztami z tego tytułu związanymi, które 
dotychczas były w dziale „Administracja”. Jest to kwota 1 mln 522 tys. 600 zł. Jest to formalne 
przeniesienie działu 900, żeby można było zrobić sprawozdanie i żeby to było zgodne z rozporządzeniem.  

Kolejne przesunięcie dotyczy przesunięcia pomiędzy działami, którymi dysponuje „Pomoc społeczna”,  
tj. działy: 852, 853 – 70 tys. zł. 100 tys. zł – jest tutaj przesunięcie pomiędzy środkami, które dotychczas 
były w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej na zadanie: „Ruch bez barier” do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej na dotację celową na zadanie inwestycyjne: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego  
i chronionego w Bielsku-Białej” jako wkład własny do ewentualnego wniosku (...), jeżeli będzie taka 
możliwość.  

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

Powyższą uchwałę opiniowały wszystkie Komisje, które poprzednio również wymieniłem i zaopiniowały  
ją pozytywnie.  

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.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.” 

 
Ad 10 
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 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 10 – Druk Nr 138 - II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 30 grudnia 2014 roku – Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej.  

Proszę bardzo Pani – Skarbnik Łakomska.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Proszę Państwa, w tej uchwale oprócz zmian, które są jakby konsekwencją uchwały w sprawie zmian 
budżetu, są jeszcze zmiany dotyczące zadań, tzw. „projektów miękkich” bądź „twardych”. Chodzi tutaj  
o zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawarciem umów – dotyczy to kilku pozycji – jak również  
tu jest wprowadzenie nowego zadania, które będzie dotyczyło (...) lat 2016-2017, ponieważ planuje się 
złożyć wniosek: „Projekt gimnazjum równych szans”, który będzie realizowany w (...) ramach programu 
operacyjnego na lata 2014-2020; wydatki są zaplanowane na lata 2016-2017. I są tutaj też  
te konsekwencje, skutki tej II wersji projektu uchwały w sprawie zmian budżetu.  

Dziękuję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Powyższą uchwałę – rozumiem, że pierwszą wersję, tak? – zaopiniowały: Komisja Gospodarki Miejskiej 
i Mieszkalnictwa – pozytywnie; Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; i Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego.  

Nie widzę głosów w sprawie.  

Proszę bardzo, Pan Radny Rodak.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”  

 
Radny Maurycy Rodak 
„Dziękuję.  

Ja mam takie pytanie odnośnie punktu: 1.3.2.12 – tutaj jest przeznaczone 200 tys. zł na zakup wiat 
przystankowych. Tutaj chodzi rozumiem o wiaty poza centrum – tak? Czy to jest jakiś dodatkowy wydatek 
na te wiaty, które będą wymieniane w centrum miasta?  

Dziękuję bardzo.”  



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 35 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Głosy z sali sesyjnej. 
„Na której stronie?” 

 
Radny Maurycy Rodak  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
„Strona 40.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
Wypowiedź poza mikrofonem. 
„(…) To są wcześniejsze zmiany. To nie (…).” 

  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To my jesteśmy w następnej uchwale.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
Wypowiedź poza mikrofonem. 
„Zmiany na tej sesji są zawarte w uzasadnieniu i te zmiany są…” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Jest zakup wiat przystankowych na 40 stronie.” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Ona już była przegłosowana wcześniej. Panie Radny, ona była przegłosowana już wcześniej, teraz 
głosowaliśmy tylko zmiany w (...) uzasadnieniu.  

Proszę bardzo, ad vocem.  

Proszę bardzo, Pan Radny Rodak.” 

 
Radny Maurycy Rodak (ad vocem) 
„Rozumiem, a czy w drodze wyjątku mógłbym prosić o mimo wszystko udzielenie odpowiedzi  
na to pytanie?  

Dziękuję.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pani Skarbnik Łakomska.  

Proszę sprecyzować to pytanie jeszcze raz.” 
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„(…) To jest MZK (…). To są łączne nakłady finansowe na okres od – tu jest – od 2014 do 2017 roku  
po 50 tys. MZK dysponuje taką kwotą w swoim budżecie na wymianę wiat przystankowych, w ramach 
odnawiania.” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
„Tak, bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowały – tak jak powiedziałem – Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska; oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

Nie widzę więcej 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.”  

 
Ad 10a 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu wprowadzonego pod dzisiejsze obrady – podpunkt 10a, Druk Nr 139, tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz uchwała w punkcie 10b – Podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania.  

Proszę uprzejmie omówić (...) obydwie uchwały razem, a będziemy głosować rozdzielnie.  

Dziękuję.”  

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata Okruta  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą utworzenia odrębnych obwodów głosowania – wynika ona z ustawy  
o referendum ogólnokrajowym, zgodnie z którą, jeżeli w dniu głosowania, w tych obwodach 
umieszczonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych, zakładach karnych, 
przebywa minimum 15 wyborców, jest obowiązek utworzenia takich odrębnych obwodów.  

Wystąpiliśmy do dyrektorów jednostek wymienionych tutaj w uchwale z zapytaniem, czy w dniu 
głosowania, czyli 6 września, będzie tam przebywało 15 wyborców. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, 
stąd wniosek o utworzenie tych obwodów odrębnych w domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym  
i w szpitalach usytuowanych na terenie miasta.  

Przy okazji tej uchwały chciałam zgłosić autopoprawkę. W związku z tym, że my przedkładaliśmy projekt 
uchwały zanim jeszcze zostało zarządzone referendum ogólnokrajowe, w § 1 jest napisane słowo: 
„planowanym na dzień 6 września”, ze względu na to, że w Dzienniku Ustaw z 19 czerwca pod pozycją 
852 ukazało się postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu tego referendum, słowo 
„planowanym” proponujemy zastąpić słowem: „zarządzonym na dzień”.  

Jeżeli chodzi o uchwałę drugą...” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak, bardzo proszę.”  

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata Okruta  
„Już. Jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą zmian w podziale miasta Bielska-Białej na obwody głosowania,  
to również ze względu na (…) zaplanowanie referendum na dzień 6 września, wystąpiliśmy  
do gestorów niebędących gestorami miejskim, z zapytaniem, czy udostępnią nam lokal w dniu głosowania 
– 6 września, na siedzibę obwodowej komisji ds. referendum. Dwóch gestorów odmówiło nam 
posadowienia tam tych lokali, czyli Spółdzielnia „Domena” oraz OSP Hałcnów, stąd proponujemy zmienić 
siedzibę w obwodzie nr 5 w Hałcnowie z OSP Hałcnów, ulica Janowicka 9, na Dom Kultury w Hałcnowie 
przy ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk 1 oraz w „Domena” obwód nr 69 z dotychczasowego lokalu 
„Domena” Sp. z o.o. przy ulicy gen. Kustronia 69 na ZIAD Bielsko-Biała S.A. przy alei Armii Krajowej 220.  

Również wprowadzono zmianę granic obwodu w obwodzie nr 51, ze względu na to, że przy ulicy Lipnickiej 
pod numerem 112 zostały zameldowane osoby wpisane do rejestru wyborców. W celu umożliwienia  
im głosowania wprowadzamy ich do granic obwodu nr 52 i zmieniamy dotychczasowe brzmienie: „Lipnicka 
– numery parzyste od 114 do końca” na „Lipnicka – numery parzyste od 112 do końca”.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik Okrucie.  

Szanowni Państwo... Proszę bardzo Pan Przewodniczący Drabek – głos w dyskusji.  

Proszę (...).” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Pani Naczelnik. Prośba taka żeby faktycznie z maksymalną starannością poinformować mieszkańców  
o tych zmianach. To jest jedno. 

A drugie – mam pytanie takie dotyczące dwóch kwestii. Jedna dotyczącą tych obwodów, w których nie 
jesteśmy dysponentem lokalu – jakie jest prawdopodobieństwo, że to, co będzie 6 września, będzie mogło 
zafunkcjonować miesiąc później w październiku? Jesienią są kolejne wybory, żeby jednak mieszkańcy nie 
musieli szukać kolejny raz komisji, tylko żeby były te same komisje i miejsca, w których będą komisje 
obwodowe usytuowane. To jest jedno pytanie, czy jest taka szansa, że to będą te same obwody  
i we wrześniu, i w październiku. A dwa – obsadę komisji, kto będzie mógł zgłaszać w przypadku 
referendum, bo akurat tego nie znam.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo.” 

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani Małgorzata Okruta 
„Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to my profilaktycznie pisząc do tych gestorów wystąpiliśmy z zapytaniem 
odnośnie (....) referendum [w dn.] 6. i wyborów w październiku, i tylko te 2 jednostki się zmieniają. Mamy 
zapewnienie – chyba, żeby jakaś katastrofa była czy kataklizm to wtedy to jest siła wyższa, natomiast 
mamy zapewnienie od pozostałych gestorów, że nie będzie tutaj żadnych zmian.  

Jeżeli chodzi o pytanie, to drugie, dotyczące zgłaszania, to zgodnie z ustawą o referendum zgłaszać mogą 
partie polityczne, stowarzyszenia. Tam są enumeratywnie wymienione w ustawie instytucje, które mogą 
zgłaszać kandydatów.  

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

Szanowni Państwo, obydwie uchwały były opiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności  
– i zaopiniowane pozytywnie.  

Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania  
z autopoprawką – zamiast w § 1: planowanym na dzień referendum, mamy zarządzonym referendum.  

Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę.  

Podaję wyniki głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  

 
Ad 10b 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody 
głosowania 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przystępujemy do głosowania uchwały w punkcie (...) 10b (...): Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania. Była również zaopiniowana pozytywnie 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności.  

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”  
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przechodzimy do punktu numer 11, Druk Nr 122 – to jest pakiet uchwał dotyczących zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury. Zaczynamy od Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Pana Naczelnika o (…) streszczenie tej uchwały.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego sześciu instytucji kultury; wynika to z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku. 
Roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później  
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Pragnę nadmienić, że wszystkie sześć instytucji kultury nie mają tzw. 
straty rzeczywistej, tylko jest to strata księgowa wynikająca z tego, że instytucje kultury dotychczas 
traktowano jako przedsiębiorstwa z zyskiem i nie można było odpisać amortyzacji.  

I tak – po kolei – bardzo proszę o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Teatru Polskiego, 
gdzie ta strata księgowa, wynikająca z niemożności odpisu amortyzacji, wynosi 294.085,28 zł i zostanie 
pokryta z funduszu instytucji kultury.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – zaopiniował ją pozytywnie oraz 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – również pozytywnie. 

Przystępujemy do głosowania, nie widzę głosów w sprawie. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji 
kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 123: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 2014 rok Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.”. 
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały.  

Strata Bielskiego Centrum Kultury – wynika z niemożności odpisu amortyzacji – wynosi 370.185,83 zł, 
zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury – zaopiniowała ją pozytywnie; i Komisja Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – również pozytywnie. 

Nie widzę 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: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 124: Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku (…) Książnicy 
Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.”. 

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

„Bardzo proszę o przyjęcie uchwały, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Książnicy 
Beskidzkiej. 

Tutaj jest strata rzeczywista (…) ponad 8 tys. zł – wynika ona z realizacji grantu Euroregionu BESKIDY. 
Nakłady te zostaną zwrócone Książnicy w roku 2015, czyli w bieżącym roku. Wynika to (…) z realizacji 
tego grantu. A reszta straty wnika z amortyzacji i zostanie zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę również opiniowała Komisja merytoryczna6 i Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – i obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-
Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 125: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego 
Zitzmana w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury. 

Proszę uprzejmie Panie Naczelniku.”. 

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

„Bardzo o podjęcie uchwały w sprawie Teatru Lalek Banialuka – zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego.  

Strata wynosi 280.222,01 zł i wynika z niemożności odpisu amortyzacji, zostanie pokryta z funduszu 
instytucji kultury.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja merytoryczna [Edukacji i] Kultury oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę 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: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

                                                           
6 Komisja Edukacji i Kultury. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 126: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku Galerii Bielskiej BWA - 
samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.”. 

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

„Bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania Galerii Bielskiej BWA.  

Strata wynosi 33.405,45 zł, wynika z niemożności odpisu amortyzacji i zostanie pokryta z funduszu 
instytucji kultury.”. 

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

„Tak jest. Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury, i Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
– obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę 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: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej 
instytucji kultury 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Przechodzimy do punktu numer 16, Druk Nr 127: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-
Białej - samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.”. 
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o podjęcie uchwały zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu 
Kultury.  

Strata wynosi 99.960,47 zł wynika z niemożności odpisu amortyzacji i zostanie pokryta z funduszu 
instytucji kultury.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
– obie Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Nie widzę 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: uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Bardzo dziękuję za sprawne przedstawienie pakietu uchwał dotyczących kultury.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy  
w Bielsku-Białej 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 128: Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej 
im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących  
w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę, proszę uprzejmie. 

Panie Dyrektorze – proszę bardzo.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

przedstawiam dwa projekty uchwał związane z delegacją ustawową do nowego sposobu jakby rekrutacji 
dla wszystkich placówek oświatowych, w tym takich, które nie realizują bezpośrednio zadań szkolnych.  

I pierwszy projekt dotyczy Bursy. W tym przypadku wprowadzamy te kryteria, które zostały już 
przećwiczone w zeszłym roku, ponieważ ustawa taką możliwość dopuszczała, aby najpierw te zasady były 
przećwiczone jak gdyby przez rok szkolny i teraz te przećwiczone zasady proponujemy Państwu jako 
obowiązujące od następnego września, po to żeby na wolne miejsca w Bursie można było przeprowadzać 
rekrutację.  

Pierwsza grupa kryteriów, to kryteria są ustawowe tak jak w przypadku – jak Państwo pamiętają – naboru 
do placówek przedszkolnych i drugie są kryteriami lokalnymi związanymi z tym, jaka grupa młodzieży  
z tych miejsc korzysta. I projekt uchwały opisuje dokładnie te wartości punktowe.”.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Edukacji i Kultury Rady Miejskiej (…). I załączone jest 
oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, że zostały skierowane komunikatem 
Dyrektora (…) do konsultacji dwa projekty uchwał – ten, który omawiamy aktualnie, i ten następny 
również; były przedmiotem konsultacji społecznych. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18, do podjęcia uchwały w sprawie kryteriów, odpowiadającej  
im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących  
w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.  

Proszę bardzo Panie Dyrektorze.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

na tej samej podstawie ustawowej – z tymi samymi zasadami, według tych kryteriów – przedstawiam 
drugi projekt uchwały, również zawierający te wartości punktowe. 

Bardzo proszę o przegłosowanie.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Zaznaczyłem już poprzednio, że była ta uchwała również przedmiotem konsultacji społecznych, opiniowała 
ją pozytywnie Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej. 

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. 

Dziękuję Panie Dyrektorze.”. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.”. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski części dachu na budynku przy ul. Słowackiego 4 
w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej - 
osób fizycznych 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 134: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski części dachu  
na budynku przy ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy  
ul. Słowackiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 

Proszę uprzejmie o omówienie treści uchwały. 

(…) Pan Kubańda – bardzo proszę.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Dziękuję. 

Bardzo proszę o przyjęcie pod obrady uchwały dotacyjnej, dotacji celowej na wykonanie remontu 
konserwatorskiego przy ul. Słowackiego. Budynek Słowackiego nr 4 jest budynkiem XVIII-wiecznym, 
kiedyś tam była fabryka, obecnie zostało już to podzielone na dwie kamienice mieszczańskie, obecnie 
użytkowany jest jako budynek mieszkalny. Wspólnota, która ostatnio tam mieszka i dokonuje remontu 
wniosła o przydzielenie dotacji w wysokości 22 tys. zł na dokończenie remontu dachu. W tej sytuacji 
proponuję wysokość dotacji 20 tys. zł, która została zabezpieczona w budżecie miejskim.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Gwoli informacji jest to 33% ogólnych kosztów zadania, wyliczonych na podstawie kosztorysu. 

Szanowni Państwo była ta uchwała opiniowana przez Komisję Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, która 
zaopiniowała ją pozytywnie. 

Czy są głosy w sprawie? 

Nie widzę 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: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 46 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu 
kamienicy Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości Rynek 31 w Bielsku-Białej 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do drugiej uchwały z tej grupy, tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właścicielki nieruchomości  
Rynek 31 w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę – (…) Miejski Konserwator Zabytków Pan Kubańda. 

Bardzo proszę.”. 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o przyjęcie i udzielenie takiej dotacji celowej dla tego budynku, który jest jak gdyby 
elementem pierzei przyrynkowej (…) naszej Starówki Bielskiej – w związku z tym proponuję (…) na remont 
elewacji oraz na remont części dachu, która jest widoczna od strony Rynku. Prace te równocześnie będą 
zmierzały do uzyskania efektu estetycznego i przywróceniu pewnych elementów pierwotnych. Wysokość 
dotacji (…) 50 tys. zł, stanowić będzie 51% kosztów ogólnych zadania.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

I kwota ta była uwzględniona również na zadaniach Miejskiego Konserwatora Zabytków na 2015 rok. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 20a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP  
w Bielsku-Białej Lipnik 

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

„Przechodzimy do punktu wprowadzonego pod dzisiejsze obrady ppkt 20a: Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: konserwacja 
zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipnik. 

Bardzo proszę.”. 
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Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały dotacyjnej, która zostanie przeznaczona na remont konserwatorski 
zabytkowej chrzcielnicy w kościele [p.w.] Narodzenia NMP w Lipniku. 

Chciałem powiedzieć, że neogotycka chrzcielnica pochodzi z okresu budowy i stanowi jednorodny element 
wystroju zdobniczego całego wnętrza. 

Jednocześnie chciałem powiedzieć, że w kościele trwają prace remontowe i kościół coraz bardziej uzyskuje 
duży efekt estetyczny i pierwotny wystrój. W związku z tym na te prace konserwatorskie, na konserwację 
elementów polichromowanych oraz na konserwację elementów złoconych – co w efekcie otrzymamy  
po prostu następny, jeden z elementów zakonserwowany – proponuję dotację w wysokości 30 tys. zł.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Kwota ta była już w uchwale Rady Miejskiej – dotyczących zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków  
na 2015 rok. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – i zaopiniowała 
projekt uchwały 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.”. 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„Przechodzimy do punktu numer 21: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
o lokalizacji kasyna gry.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały – tradycyjnie co roku chyba to przedstawia… 

Proszę uprzejmie.”. 

 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku 
PARKHOTEL VIENNA w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48, dla wniosku złożonego przesz Spółkę z o.o. 
„BINGO CENTRUM”. 

Wyjaśniam, że Spółka „BINGO CENTRUM” w tej chwili prowadzi kasyno gry właśnie w tej lokalizacji.  
W związku z tym jednak, że koncesje lokalizacyjne są terminowe, Spółka ta wystąpiła z wnioskiem, 
ponieważ ta lokalizacja i ta koncesja będzie wygasała, więc Spółka stara się ponownie o uzyskanie tej 
koncesji.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta przy (…) pięciu głosach wstrzymujących się. 

Dziękuję.”. 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22, Druk Nr 133: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały. 

Proszę bardzo – Pani Naczelnik Gajewska.”. 

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

„Szanowni Państwo, 

prowadzący aptekę „Hipokrates” w Bielsku-Białej przy ul. Powstańców Śląskich 9, powiadomili tutejszy 
Urząd o zmianie godzin czynności tej apteki, poprzez wyłączenie jej z pracy w sobotę, co powodowane 
było względami ekonomicznymi. I w związku z tym istnieje konieczność dokonania aktualizacji w uchwale 
Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  
na terenie miasta Bielska-Białej. Stąd projekt niniejszej uchwały. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opiniowała tę uchwałę Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – i zaopiniowała ją pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 22a 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 

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

„Przechodzimy do punktu 22a, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady: Podjęcie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy  
ul. Cieszyńskiej 365. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, 

projekt uchwały, który przedstawiam dotyczy wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Agencji Rozwoju Regionalnego o kwotę 368 tys. 700 zł, poprzez wniesienie nieruchomości gruntowej  
ozn. jako działka 1882/32 o pow. 54 a 66 m2 o wartości, która nie uwzględnia wartości nakładów 
poniesionych przez Spółkę na wybudowanie budynku biurowo-hotelowego Beskidzkiego Inkubatora 
Technologicznego i ustanowienie zarazem 3 687 nowych akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. 

W podwyższonym kapitale zakładowym gmina obejmie wszystkie nowo utworzone akcje, w ilości 3 687  
o wartości łącznej 368 700,00 zł. Wartość ta została wyliczona jako iloraz wartości nieruchomości, 
stanowiącej kwotę 1 032 363 zł i wartości rynkowej akcji tj. kwoty 280 zł. Nadwyżka ponad wartość 
nominalną objętych akcji, w kwocie (…) 663 663 zł, zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału 
zapasowego Spółki. Wartość aportu zostanie oczywiście powiększona o należny podatek VAT.  

Po podwyższeniu kapitału zakładowego zwiększy się udział Gminy do 62,30%, a jednocześnie Spółka 
będzie miała uregulowaną sprawę dotyczącą własności budynku Beskidzkiego Inkubatora 
Technologicznego, który jest posadowiony na nieruchomości gminnej. 

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Naczelnik Godyń. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zaopiniowała (…) uchwałę pozytywnie oraz 
[Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Przy (…) dwóch głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta.”. 
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Ad 22b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu 22b, również wprowadzonego pod dzisiejsze obrady, Druk Nr 142: Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

Proszę bardzo o przedstawienie treści uchwały. 

Pani Naczelnik Godyń – proszę bardzo.”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

jak Pan Przewodniczący już powiedział, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Widok 10, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającej się z trzech działek  
o powierzchni 580 m2. Nieruchomość ta stanowi w chwili obecnej pustostan, znajduje się w gminnej 
ewidencji zabytków. Miejski Konserwator Zabytków zasugerował sprzedaż tej nieruchomości na rzecz 
jednej osoby z uwagi na konieczność zapewnienia odnowy zabytków. Z uwagi na istniejący już pustostan 
jak najbardziej zasadna jest w tej chwili sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – i zaopiniowana 
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.”. 

 
Ad 22c 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy 
Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
użytkowania gruntu w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22c, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady, Druk Nr 144: Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/736/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz  
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z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu. 

Proszę przedstawić powody zmiany uchwały. 

Bardzo proszę”. 

 
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

w 2013 roku podjęła Rada Miejska uchwałę o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku  
przy ul. Piastowskiej 16, natomiast w trakcie procedury (…) sprzedaży okazało się, że jednak lokal ten nie 
jest możliwy do zasiedlenia – jest w niezbyt dobrym stanie technicznym i nie spełnia wymogów 
samodzielnego lokalu mieszkalnego. W związku z tym (…) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskał 
decyzję w sprawie (…) zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia użytkowe, 
wobec powyższego w chwili obecnej zasadnym jest zbycie również w drodze przetargu lokalu, ale nie jako 
lokalu mieszkalnego, tylko jako lokalu pomieszczenia użytkowego. 

Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższa uchwała była opiniowana przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – i zaopiniowana 
pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
 

Ad 22d 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy 
Piastowskiej 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
użytkowania gruntu w drodze przetargu 

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

„Przechodzimy do punktu numer 22d, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady, Druk Nr 145: Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/735/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy Piastowskiej 16 wraz  
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń [oraz] w prawie użytkowania gruntu w drodze 
przetargu. 

Bardzo proszę – Naczelnik Godyń.”. 
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Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa, to jest ten sam temat. Podobnie zmieniamy uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego (…), tzn. zmiana dotyczy (…) zmiany lokalu mieszkalnego na pomieszczenie użytkowe z tych 
samych powodów co najpierw przedstawiona uchwała.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższa uchwała była opiniowana również przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa  
– i zaopiniowana pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie.”. 

 
 

Ad 23 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu numer 23 „Sprawy różne”. Przypominam, że w tym punkcie Rada udzieliła prawa 
do zabrania głosu Panu M______ O_______. Pan M____ O_____, jeżeli jest to się przygotuje  
do zabrania głosu. 

Otwieram dyskusję w „Sprawach różnych”. Bardzo proszę, Państwo Radni macie sprawy różne jakieś  
do omówienia? 

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Drabek, według kolejności. 

Proszę.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.  

Ja mam pytanie: czy miasto Bielsko-Biała, czy nasz Urząd podjął jakieś działania związane ze zmianą 
ustawy, która weszła w życie 21 czerwca, a dotyczy Biura Rzeczy Znalezionych, czyli przekazywania w tej 
chwili w ciągu trzech dni do wszystkich takich biur terenowych znalezionych rzeczy do urzędów?;  
bo to Biuro funkcjonuje, ale w tej chwili ustawa się zmieniła.  

Proszę powiedzieć, jakie działania zostały podjęte, żeby móc realizować te działania. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – Pan Radny Szczepan Wojtasik. 

Proszę w swojej sprawie.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik 
Powiedział m.in., cyt.:  

„Ja mam, Panie Prezydencie, trzy sprawy, które od dłuższego czasu próbuję sam też załatwić,  
ale napotykam na trudności.  

Przy ulicy Langiewicza jest niszczona lampa – od lutego – lampa oświetleniowa tej ulicy. To jest na tym 
ciągu nowym, wybudowanym przy S69, przy wiadukcie, a teren jest naprawdę niebezpieczny, bo tam dużo 
osób wieczorem wraca z pływalni i może dojść do następnych wypadków, bo to uszkodzenie nastąpiło (…) 
z przyczyn wypadku. Zwracałem się z prośbą do TAURON-u i jak widać ta sprawa nie została jeszcze 
załatwiona przez trzy miesiące. 

Druga prośba moja dotyczy przystanków w centrum prawie Straconki, chodzi o ulicę Zawodzie  
i Ks. Brzóski. Nie jest wykoszone przy przystankach, trawa jest dość duża, a to teren jest mienia 
gminnego. 

I trzecia sprawa dotyczy myślę, że całego miasta, ale sprawa parkingu na Przegibku. Od dłuższego czasu 
ten parking przeżywa naprawdę duże zainteresowanie ze względu na to, że – sobota i niedziela – 
przybywa tam samochodów. Ja wiem, że to jest teren już po stronie Żywca i w zarządzie rejonu Żywca, 
ale myślę, że obopólna sprawa i prośba, pewnie do sąsiadów, przyczyniłaby się do tego, że przybyłoby tam 
miejsc, byłoby lepsze zagospodarowanie tego terenu z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta. 

Dziękuję.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie – Pani Przewodnicząca Katarzyna Balicka. 

Bardzo proszę.”. 

 
Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.:    

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja wczoraj na Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa wnioskowałam do Pana Dyrektora MZD  
o informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, związane również z analizą dotyczącą 
zmian, które zaszły – prosiłam o te informacje. Nie byliśmy w stanie jako Komisja podjąć wniosku, dlatego 
że nie mieliśmy już quorum, niemniej jednak wyraźnie artykułowałam, jakie informacje potrzebuję.  
Do tej pory tych informacji nie dostałam ani ja, ani inni członkowie Komisji, dlatego bardzo proszę  
o informacje i wyjaśnienia.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.:    

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – Pan Radny Marcin Lisiński. 

Bardzo proszę.”. 

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

„Ja chciałem złożyć podziękowania za współuczestniczenie gminy już w piątej edycji „Przedszkoliady”. 
Udział w niej wzięło 25 przedszkoli i to była rekordowa frekwencja, więcej niż w ubiegłym roku. Widać 
coraz większe zainteresowanie tą formą spędzenia wolnego czasu. Tak że chciałem podziękować za to. 
Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę – Pan Przewodniczący Leszek Wieczorek. 

Proszę uprzejmie.”. 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, ja mam dwa pytania. 

Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Braterskiej. Ulica Braterska jest wąska, dość długa i na pewnym odcinku 
jest bardzo, bardzo dziurawa. I mieszkańcy, omijając te dziury, korzystali z takiej przewiązki między 
dwoma punktami ulicy Braterskiej – jeździli po gruncie prywatnym. Tamten grunt prywatny należy  
do co najmniej trzech właścicieli. W chwili obecnej właściciele ci postawili znak „Droga prywatna. Proszę 
nie jeździć”. Po prostu wymagają żebyśmy jeździli wkoło ul. Braterską, tymi dziurami. I pytanie moje 
polega na tym, że ci właściciele gruntów mówią mi, że są w posiadaniu pisma Prezydenta, w którym 
Prezydent obiecuje im wykupienie tego gruntu i po prostu żeby udostępnić tę drogę, tę przewiązkę dla 
celów po prostu wszystkich. I pytanie jest, czy to jest na faktach? Ja tego pisma nie widziałem, ja tylko  
to ze słyszenia wiem od tych właścicieli gruntów. A jeżeli nie planujemy wykupić, to ja apeluję do Pana 
Prezydenta, żeby ten odcinek, który jest bardzo dziurawy i który będziemy musieli z konieczności 
użytkować, żeby go naprawić. Tam są dziury potężne. To jest jedno pytanie. 

A drugie pytanie dotyczy mojej wypowiedzi w „Sprawach różnych” dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu 
pytałem Pana Prezydenta, kto był pomysłodawcą postawienia na ul. Traugutta słupków takich 
na chodniku, które uniemożliwiają tam parkowanie samochodów. O to pytałem, kto jest pomysłodawcą, 
czemu to ma służyć (…) – i nie dostałem odpowiedzi oczywiście. A dzisiaj to jeszcze uzupełniam o to, jaki 
jest koszt tych słupków? I chciałem powiadomić, że już niektóre słupki zostały poważnie zniszczone, 
chociaż minęło niecałe dwa miesiące.  

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę uprzejmie – Panie Prezydencie, czy zechce Pan zabrać głos? 

Proszę.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pani Naczelnik Okruta odnośnie Biura Rzeczy Znalezionych.”. 

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

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miejskim funkcjonowało już od 1999 roku i w tej chwili 
dostosowaliśmy zasady funkcjonowania tego Biura do nowych uregulowań. Ponieważ nowe uregulowania 
wprowadziły pewne zmiany dotyczące zasad zgłaszania, muszą być określone wnioski, więc opracowaliśmy 
wzory takich wniosków, wzory protokołów przyjęcia i przygotowaliśmy informację na stronę internetową 
dla mieszkańców, gdzie i jakie rzeczy należy do nas zgłaszać. Ta nowa ustawa, muszę powiedzieć, nam 
trochę ułatwi pracę, ponieważ w nowej ustawie jest zapis, że do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się 
rzeczy o wartości przekraczającej 100 złotych. Do tej pory wszystko, cokolwiek zostało znalezione  
na mieście, bez względu na wartość tej rzeczy, zostało do nas dostarczane. Tak że mamy wszystko 
przygotowane, gotowe, czekamy tylko na – w nowym systemie – dostarczanie rzeczy znalezionych.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo – jeszcze ad vocem – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„Dziękuję. 

Chciałbym dopytać, bo w tej chwili pytanie: czy mamy zaplecze i miejsce na to wszystko? Bo biorąc  
pod uwagę, że przepisy obligują teraz właśnie te terenowe biura – czy to (…) PKP, czy inny przewoźnik,  
czy w budynkach znalezione – ogólnodostępne rzeczy wszystkie muszą po trzech dniach, muszą dotrzeć 
właśnie tutaj. To jest po pierwsze, czy mamy miejsce?  

I po drugie. Jak dokonywać wyceny, bo trudno określić niektóre przedmioty, co jest warte 100 zł, a co jest 
warte mniej niż 100 zł? Tu jest problem.”. 

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

„Znaczy, Panie Przewodniczący, tak – jest to problem z wyceną, natomiast przy przyjmowaniu rzeczy 
zawsze kierowaliśmy się jakby taką oceną stopnia zużycia tej rzeczy i ceną rynkową (…) rzeczy, której  
do nas dostarczano. 

Jeżeli chodzi o zaplecze, to mamy magazyny przy ul. Kołłątaja – tam mamy przygotowane – i tutaj mamy 
pomieszczenia Ratusza, które do tej pory są zajmowane przez to Biuro Rzeczy Znalezionych.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę bardzo. Przepraszam, zachrypłem troszkę. Tak konfidencjonalnie raczej nie mówię. 

Proszę, proszę uprzejmie – Pan Przewodniczący Drabek.”. 

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

„To miałbym jeszcze taką prośbę, żeby był jasny i czytelny przekaz: gdzie można się zgłaszać i do kogo, 
faktycznie, poszukując swoich [rzeczy]?”. 

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

„Na stronie internetowej jest wpisane: Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w pokoju nr 6 – u nas. 
Znaczy „Biuro Rzeczy” – obsługa Biura Rzeczy Znalezionych znajduje się w pokoju nr 6 na parterze  
w budynku Ratusza, w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Referacie Administracyjno-Gospodarczym.”. 

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

„Super. Dziękuję bardzo.”. 

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

„Proszę bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy... 

Czy Pan Prezydent chciał jeszcze zabrać głos w sprawach składanych wniosków? 

Proszę bardzo Panie Prezydencie.”. 

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

„Specjalnie nie ma co wyjaśniać, bo zapisałem sobie te rzeczy. Natomiast sprawa na Przegibku  
– to na pewno nie tak, bo to nie jest nasz teren; to jest po pierwsze – nie jest nasz teren. A po drugie,  
czy nasi mieszkańcy? Tam jest 99% właśnie nie mieszkańców naszych ani Żywiecczyzny, tylko 
przyjezdnych z zewnątrz, trzeba powiedzieć – tak że tutaj nie serwujmy naszymi mieszkańcami. Reszta 
rzeczy będzie wyjaśnionych oczywiście. 

Strefy. Mówiliśmy o strefie płatnego parkowania, będziemy sobie wyjaśniać. 

Braterska – miał być wniosek. Z tego, co dowiedziałem się przed chwilą, miał być wniosek tych 
mieszkańców o wykup. Do dzisiaj nie ma. Od 2011 roku mieli wystąpić o wykup – nie wystąpili do dzisiaj. 
Więc nie wiem, czego Pan Radny [oczekuje] – żeby za nich napisać? To trzeba powiedzieć: będziemy za nich 
pisać ewentualnie.  
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Traugutta – damy odpowiedź na piśmie. Dlatego te słupki są postawione, moim zdaniem też mało 
estetyczne, ale dlatego, że ludzie nie przestrzegali tam przepisów po prostu przed tym kościołem i tam 
dochodziło do różnych kolizji (…). Tam jest wyjazd z jednej ulicy – róg Traugutta – tam ludzie stali 
nieprawidłowo, tam dochodziło do kolizji, wypadków i dlatego te słupki postawiono. I ta odpowiedź już 
była na sesji, tylko trzeba widocznie powtórzyć.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo, Pan M____ O______ uzyskał prawo zabrania głosu. Ponieważ Pana pismo było bardzo 
ogólne na temat pracy MOPS-u, ograniczam czas Pana wypowiedzi do 5 minut. Myślę, że wystarczy. 

Bardzo proszę.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, miałem przyjemność być dopuszczonym do głosu u Państwa przed ponad pół roku, 
jeszcze bodajże w ostatniej sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji. Zgłaszałem wtedy patologiczne 
sytuacje, które odbywają się w ośrodkach pomocowych MOPS-u. Dzisiaj spotkałem tutaj, czekając  
– bo musiałem oczywiście przyjść wcześniej, żeby nie przegapić – czekając, spotkałem Panią Dyrektor 
Ciaciurę. Wyjaśniła mi, że sprawca, główny sprawca, karczemnych czynów został usunięty po prostu  
z pracy z ludźmi, którymi miał oficjalnie dawać pomoc. Jakoś zadziałało moje wystąpienie u Państwa  
– wcześniej nie umiałem sobie z tym poradzić. Jednocześnie zostałem przez Panią Dyrektor Ciaciurę 
zaproszony do rozmowy z nią w tym celu, żeby pewne kwestie przedyskutować i nie zawracać głowy 
Radnym, co uważam za bardzo rozsądne. W związku z tym pozostało mi bardzo niewiele rzeczy  
do zakomunikowania Państwu. 

Jedna rzecz to to, że w tamtej sprawie, która formalnie jest już jak gdyby załatwiona, zostali Państwo 
poinformowani nieprawdziwie przez Panią Kierownik Blachurę, która poinformowała Państwa, że pożyczki 
wyłudzane od lokatorów zakończyły się ponad rok czasu przed moim wystąpieniem. To nieprawda, 
pieniądze były pożyczane do dnia mojego wystąpienia. Później nie wiem, ponieważ zostałem z tego 
ośrodka usunięty do tzw. mieszkań przejściowych – ale to jedna sprawa. Poza tym jakby pokryto temu 
człowiekowi nawoływanie do zabijania ludzi i do gwałcenia kobiet. Ten człowiek w niezwykle ordynarny 
sposób z chuliganem, którego sobie dokoptował, siedział na dyżurce i wrzeszczał całymi tygodniami,  
że wybrane przez niego kobiety – bo je nie lubił – należy… Ja nie mogę powtórzyć tych wulgaryzmów, 
mogę tylko Państwu powiedzieć, że to było nawoływanie do zabijania. Kobiety, które nie pożyczały 
tamtemu Panu, były represjonowane w ten sposób, że sporządzano wnioski, takie raporty jakby o tym,  
że podobno się źle zachowują…”. 

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

„Pan sobie zdaje sprawę, że powinien Pan to zgłosić do innej instytucji.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To nie ja, to urzędnicy. Obowiązek powiadomienia organów ścigania w sytuacjach karanych przez prawo, 
to ciąży na urzędnikach samorządowych i administracji. Ja tutaj działam jako wolontariusz. Ja sam mam 
problem z przeżyciem i korzystam z MOPS-u, w związku z tym ja nie mam żadnych obowiązków.  
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I to, co robię, moim zdaniem, jest ratowaniem niektórych ludzi, ponieważ kobiecie, której nie lubił Pan 
E___, zanim został usunięty, próbowano odebrać dzieci. I w tym celu fałszowano dokumenty w taki 
sposób, że gdy ona wychodziła do sklepu, wzywano policję pod pozorem, że dzieci są pozostawione 
samopas, a MOPS w postaci Pani Kierowniczki Blachury uparł się, że ona musi mieć stałe upoważnienie…”. 

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

„Panie O_______, mówi Pan bardzo ogólnie o bardzo szczegółowych sprawach. Proszę konkretnie.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pomogło. Ten człowiek nie będzie się już znęcał nad tymi ludźmi. A teraz próbowałem mówić coś innego, 
ale muszę Państwu jakoś zdać relację, w szczególności mam prawo do sprostowania nieprawd, które 
zostały podane. 

Jeżeli chodzi (…) o sprawy, które jakby próbowałem załatwić to to, że tę kwestię raportów, fałszywych 
często raportów, rozwiązywano w ten sposób, że nikt nie miał do nich dostępu. Ja podobno mam cztery 
raporty, których nie mam prawa przeczytać, bo nikt mi ich nie doręczył, że podobno się źle 
zachowywałem. I to może być kiedyś posłane do sądu – bo ja jestem człowiekiem, mogę być sądzony – 
będę miał złą opinię od Pani Blachury, dlatego że jej portierzy o takiej proweniencji jaką przedstawiłem, 
coś tam sobie ubzdurali i postanowili mi dokuczyć. Więc ja się z tym nie zgadzam, poszedłem do Pani 
Ciaciury, Pani Dyrektor, która mnie przyjęła i ona wydała rozporządzenie, że te raporty mają być 
udostępniane i podpisywane ludziom. I to na przykład nie jest realizowane. Po prostu Pani Ciaciura jest 
bezsilna wobec samowoli niższych po prostu urzędników.”. 

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

„Ale przepraszam. Przepraszam, czy Pan w ogóle składał jakąś skargę na piśmie?”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak proszę Pana. I jeżeli trzykrotna wizyta u Pani Ciac…”. 

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

„Bo uzyskał Pan prawo zabrania głosu i publicznie Pan mówi pewne zarzuty, które nie są niczym 
udokumentowane.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ależ są.”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Powiedział m.in., cyt.: 

„No to proszę.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale ja nie jestem w stanie w ciągu pięciu minut przedstawić Panu Przewodniczącemu dokumentów.  

Poprzednio zadano mi pytanie, a właściwie wyrażono nadzieję – Pan Przewodniczący to zrobił –  
że ma nadzieję, że ja umiem pisać. Tak proszę Pana, umiem. Ja zaprowadziłem serwis społeczny, który się 
nazywa „stefankowania.pl”, w którym wiele problemów opisuję, nawet nie tak karczemnych, ponieważ 
uważam, że dopóki nie ma bezwzględnej potrzeby, to nie należy podkreślać rażących spraw, tylko 
próbować te sprawy zgłaszać, komunikować się, polemizować, załatwiać.”. 

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

„Proszę Pana, ma Pan niecałą minutę.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Pana, ja mam nadzieję, że Pan umie czytać, bo tekst jest od dwóch lat, istnieje od dwóch lat, 
wykonuję rozmaite teksty, które jasno komunikują pewne rzeczy. Dobrze, to już było.  

A na dzisiaj chciałem tylko bardzo krótką sprawę. Otóż proszę Państwa, w zeszłym roku ludzie otrzymywali 
decyzje, decyzje podpisane przez dyrektorów w imieniu Pana Prezydenta – finansowe, pomocowe na tzw. 
zasiłki celowe – i tam było napisane, że MOPS dysponuje miesięcznie kwotą 96 tys. zł. Ja dzisiaj jestem 
trochę speszony, bo ja tu się nasłuchałem różnych bardzo poważnych, mądrych spraw z zakresu  
– czekając – z zakresu zarządzania miastem i to, co ja do Państwa mówię, to są…”. 

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

„Minęło pięć minut.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mam przerwać?”. 

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

„Ograniczyłem Panu czas. Na razie Pan nic nie powiedział przez pięć minut.”. 
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Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„Przepraszam, mówiłem przez pięć minut.”. 

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

„Przeszedł Pan piętnaście sekund temu do istotnych spraw, które tutaj Pana sprowadziły.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja bym chciał minutę na dokończenie. Mogę?”. 

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

„Proszę bardzo – ostatnią minutę.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Wbiłem się.  

Bardzo Państwa przepraszam, jeżeli nic nie powiedziałem przez te ostatnie 5 minut. Wydawało mi się…”. 

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

„Istotną sprawę Pan zaczął teraz mówić dopiero, piętnaście sekund przed upływem czasu.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mógłby mi Pan przywrócić, bo ja bardzo jestem stremowany.”. 

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

„Proszę. Finansowe perypetie, które Pan…”. 
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Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 
„No tak. I w tym roku ludzie dostają decyzje, na których widnieje kwota miesięczna do dyspozycji MOPS-u 
47 tys. zł. Ja się dowiedziałem ile jest pracownic, które przeprowadzają tzw. wywiady socjalne. Tych 
pracownic jest 60. Sześćdziesiąt pracownic wykonuje ponad 1.200 wywiadów w skali miesiąca. W związku 
z tym, mając do dyspozycji około 800 zł na cały miesiąc i pracując trzy wywiady dziennie, w zasadzie  
po dwóch, trzech dniach, jeżeli się napotykają na poważne problemy – a te problemy istnieją –  
są pozbawiane środków na pomaganie ludziom. Ja chciałbym zwrócić… Ja nie wiem, dlaczego tak jest, być 
może tak musi być, bo finanse są ponad moją percepcję, ale chciałbym się zwrócić do Państwa, czy można 
jakoś zrobić, żeby te 60 pracownic, które circa kosztują 180 tys. zł, bo 3 tys. brutto każda, mogły 
rozdzielać znowu 100 tys. zł a nie 50.”. 

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

„Panie O______, otrzyma Pan odpowiedź na piśmie. Dobrze? Tak się umówimy na ten Pana wniosek. 

Bardzo dziękuję.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja serdecznie Państwa zapraszam do zerkania czasami do profilu „stefankownia” na polskiej domenie 
narodowej „pl.”. Tam są te rzeczy i ja się kontaktuję z odpowiednimi, niższej rangi pracownikami 
administracji niż Radni…”. 

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

„Bardzo Panu dziękuję.”. 

 
Pan M____ O_______ (Wnioskodawca) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję uprzejmie za dopuszczenie do głosu.  

Chciałbym jeszcze, ale to… – bo Państwo już, a ja już też nie będę mówił. Przeczytałem o funduszu 
partycypacyjnym. W tym roku jest to zrobione genialnie i chyba, w mało którym mieście tak. A to jest 
ukłon dla Pana Prezydenta, bo przypuszczam, że to jest jego główne działanie. 

Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.”. 

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

„Bardzo dziękuję.”. 

 
 



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

RM.0002.9.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr IX/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 
 

Strona 62 z 62 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Ad 24 
Zakończenie obrad 

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

„Szanowni Państwo, kolejna sesja 25 sierpnia 2015 roku.  

Proszę Państwa o powstanie. 

Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej.7 

Życzę przyjemnych urlopów.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Godz. 14.51. 


