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Protokół Nr XXXII/2013 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 
Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 
w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  
 
 
 
 
 
Obecni na XXXII sesji Rady Miejskiej 
 

Radni Rady Miejskiej – według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 1). 

 

 

Przyjęty porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej: 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  

za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2012. 
DRUK NR 796 

 

•  Sprawozdanie finansowe Miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
SPR. NR 60 
 

•  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2012 rok. 
SPR. NR 52 + KOREKTA tabeli Nr 2 
 

•  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-
Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.  
SPR. NR 53 + ERRATA 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2012. 

DRUK NR 797 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. 
DRUK NR 815 - II WERSJA 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok.   
DRUK NR 816 - II WERSJA 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 817 - II WERSJA 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury. 
DRUK NR 799 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 800 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 801 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 
- samorządowej artystycznej instytucji kultury.  
DRUK NR 802 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury. 
DRUK NR 803 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej 
instytucji kultury. 
DRUK NR 804 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru oporowego w rejonie ul. Orkana 11 na działce 
nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego na tyłach nieruchomości  
ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 818 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dachem budynku  
Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Bialski. 
DRUK NR 819 
 

17a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

        DRUK NR 834 
 Punkt 17a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

17b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bielsko-Biała na lata 2013-2017". 
DRUK NR 828 
Punkt 17b – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

17c. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta 
Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 
DRUK NR 832 
Punkt 17c – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 
DRUK NR 751 – II WERSJA 
Punkt 18 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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19. Podjęcie w sprawie nadania statutu Bursie w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 807 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 808 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/758/2013 z dnia  
28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 814 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 795 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej  
w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej. 
DRUK NR 790 - II WERSJA 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Tarninowej w drodze przetargu. 
DRUK NR 791 - II WERSJA 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m², położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w drodze przetargu. 
DRUK NR 805 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 o pow. 962 m², położonej w Bielsku-
Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu. 
DRUK NR 806 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko Górne 
Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku – w drodze 
przetargu. 
DRUK NR 809 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami 
przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami w prawie własności w częściach 
wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu. 
DRUK NR 810 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy A. Mickiewicza ___ 
na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2. 
DRUK NR 811 
 

29a. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego __ 
na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223. 
DRUK NR 829 
Punkt 29a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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29b. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu. 
DRUK NR 830 
Punkt 29b – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
29c. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała oznaczonej jako dz.149/9, dz.149/39 i dz.150/9 o łącznej powierzchni 527 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz.149/10, dz.150/40 i dz.150/41. 
DRUK NR 831 
Punkt 29c – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69,  
w rejonie ulicy Jeździeckiej. 
DRUK NR 794 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr LXII/1433/2010  
z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej inwestycji celu publicznego  
z zakresu łączności publicznej. 
DRUK NR 812 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy 
przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku. 
DRUK NR 813 
 

33. Podjęcie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa 
oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 820 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte 
Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 821 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 822 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej  
i Królewskiej. 
DRUK NR 823 
Punkt 36 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola. 
DRUK NR 824 
Punkt 37 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-
Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych  
S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała  
nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku). 
DRUK NR 825 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, 
Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl.,  
Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, 
ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej  
i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011r., 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.). 
DRUK NR 826 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową. 
DRUK NR 827 
 

40a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy Portowej 
i Zuchów w obrębie Stare Bielsko 
DRUK NR 833 
Punkt 40a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2013 r. Pani H____ D____  
na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 798 
 

42. Sprawy różne.  
 

43. Zakończenie obrad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013 roku uczestniczyło  
24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 25 osób, stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny Krzysztof Michalski – nieobecność 
usprawiedliwiona). 
 
O godz. 10.06 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej. 
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie 
wnioski dotyczące zmiany w porządku XXXII sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 36, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic 
Czeladniczej i Królewskiej (Druk Nr 823). 
Wniosek Komisji GPiOŚ – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 36: 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta,  
w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej. 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 37, tj.: Podjęcie uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony  
w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola (Druk Nr 824). 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 37: 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, 
Dusznickiej i Jasna Rola. 

 
3) Wniosek Zespołu Problemowego RM o zdjęcie z porządku obrad punktu 18, tj.: Podjęcie uchwały 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej  
na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok (Druk Nr 751 – II wersja). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 18: 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi (Druk Nr 834). 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 17a: 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

 
5) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata  
2013-2017" (Druk Nr 828). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 17b: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017". 

 
6) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy 
osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
(Druk Nr 832). 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 17c: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego 
Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe  
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
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7) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie zbycia  
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 
864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1223 (Druk Nr 829). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 29a: 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy 
J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223. 

 
8) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
- w drodze przetargu (Druk Nr 830). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 29b: 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu. 

 
9) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako 
dz. 149/9, dz. 149/39 i dz. 150/9 o łącznej powierzchni 527 m², położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej oznaczonej jako dz. 149/10, dz. 150/40 i dz. 150/41 (Druk Nr 831). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 29c: 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39 i dz. 150/9 o łącznej powierzchni 
527 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. 149/10,  
dz. 150/40 i dz. 150/41. 
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10) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare 
Bielsko (Druk Nr 833). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 40a: 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr 
Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko. 

 
Kserokopia wniosków Prezydenta Miasta o wprowadzenie zmiany w porządku XXXII sesji Rady Miejskiej  
– Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poinformował o II wersjach projektów uchwał, 
stanowiących przedmiot obrad Rady Miejskiej w nw. punktach: 
▪ w punkcie 7 (Druk Nr 815) – II wersja projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-

Białej na 2013 rok, 
▪ w punkcie 8 (Druk Nr 816) – II wersja projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Bielska-Białej na 2013 rok, 
▪ w punkcie 9 (Druk Nr 817) – II wersja projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej, 

▪ w punkcie 23 (Druk Nr 790) – II wersja projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie 
wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 
jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze 
bezprzetargowej, 

▪ w punkcie 24 (Druk Nr 791) – II wersja projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² 
zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie głosu 
na sesji Rady Miejskiej: 
 
1) Wniosek Pani E__ L______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w sprawie sięgacza  

ul. Krakowskiej Nr ___. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik 8 do protokołu. 

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

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u     Pani E__ L________  
w punkcie 42 porządku obrad: Sprawy różne. 
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2) Wniosek Pani Aliny Kuli – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian o udzielenie głosu 
na sesji Rady Miejskiej, celem przedstawienia projektu „Masz Głos, Masz Wybór”, zadanie „Dostępni 
Samorządowcy”, organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie  
„Szkoła Liderów”. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik 9 do protokołu. 

 
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 30 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u     Pani Alinie Kuli, w imieniu 
Fundacji Pozytywnych Zmian, w punkcie 42 porządku obrad: Sprawy różne. 

 
3) Wniosek Pana R____ S________ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej, celem złożenia 

zapytania do Radnych odnośnie „wniosku ustnego, złożonego na poprzedniej sesji, a dotyczącego 
uchwały z dnia 5 grudnia 2005 roku, PS-8111-2/85/05/AW. Zapytanie brzmi: czy jest możliwość 
dopisania aneksu do tej uchwały, by brzmiała, iż w okresie letnim noclegowania była czynna 
całodobowo w niedzielę i święta ustawo wolne”. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik 10 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 5 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu R______ S________  
w punkcie 42 porządku obrad: Sprawy różne. 

 
4) Wniosek Pani G______ J_____ W____ i Pana Ł_____ B_____ o udzielenie głosu na sesji 

Rady Miejskiej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic 
Czeladniczej i Królewskiej. 
Wnioski o udzielenie głosu – Załącznik 11 i 12 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Pani  G_____ J_____ W____  
i Panu Ł______ B_____ w punkcie 42 porządku obrad: Sprawy różne. 

 
Przyjęty porządek XXXII sesji Rady Miejskiej str.: 1-5. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 roku. 
Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Krótką informację, na temat złożonych przez Radnych RM interpelacji, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Interpelacje wygłosili: 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Przedstawiła następujące interpelacje: 
� W sprawie „nieuzasadnionych roszczeń Miasta wobec mieszkańców domu przy ul. Matejki _, 

stwarzających poczucie zagrożenia”. 
Interpelacja Załącznik Nr 13 do protokołu. 

� W sprawie „zagospodarowania Placu Niemczyka w Komorowicach Krakowskich i monitoringu w rejonie 
skrzyżowania ulic: Katowickiej i Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich”. 
Interpelacja Załącznik Nr 14 do protokołu. 

� W sprawie „zmiany organizacji ruchu i udrożniania przejścia z ul. Wzgórze na ul. Orkana”. 
Interpelacja Załącznik Nr 15 do protokołu. 

� W sprawie „uzupełnienia o drugą bramkę boiska w Parku Słowackiego”. 
Interpelacja Załącznik Nr 16 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnej dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił interpelację: 
� W sprawie „stanu nawierzchni boisk w Parku Jordana na Osiedlu Karpackim”. 

Interpelacja Załącznik Nr 17 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Marek Podolski  
Przedstawił następujące interpelacje: 
� W imieniu Klubu Radnych PO „w sprawie ułożenia tymczasowego asfaltowego dywanu na czas 

przebiegnięcia uczestników Biegu Fiata”. 
Interpelacja Załącznik Nr 18 do protokołu. 

� W sprawie „pozyskania nowych miejsc parkingowych w rejonie Dolne Przedmieście”. 
Interpelacja Załącznik Nr 19 do protokołu. 
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� W sprawie „klimatyzacji w pomieszczeniach Rady Miasta”. 
Interpelacja Załącznik Nr 20 do protokołu. 

� W sprawie „TS Podbeskidzie”. 
Interpelacja Załącznik Nr 21 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Andrzejem Gackiem: 
� W sprawie „ruchu samochodów na ul. Mickiewicza”. 

Interpelacja Załącznik Nr 22 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnych dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Grzegorz Puda  
Przedstawił interpelację: 
� W sprawie „nieprawidłowości w odpowiedziach na interpelacje i odmowy udzielenia odpowiedzi”. 

Interpelacja Załącznik Nr 23 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Radny Leszek Wieczorek  
Przedstawił interpelację: 
� W sprawie „braku ekranów akustycznych”. 

Interpelacja Załącznik Nr 24 do protokołu. 

Treść interpelacji Radnego dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; Zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult oraz Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Waldemar Jędrusiński. 

 
Ponadto w tym punkcie wypowiedział się Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. Radny Marek 
Podolski zrezygnował z zabrania głosu. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta. 
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Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2012 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki zaproponował łączne procedowanie nad punktem  
5 i 6 porządku obrad oraz rozłączne głosowanie projektów uchwał zawartych w Drukach Nr 796 i 797. 
Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informacje dotyczące wypełnienia ustawowych zapisów  
w zakresie przekazania do Rady Miejskiej Sprawozdań i Informacji oraz ich opiniowania przez Komisje 
Rady Miejskiej. Przedstawił także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
Przekazanie Sprawozdań i Informacji do Rady Miejskiej odbyło się w następujących terminach. 
 
1) Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej dostarczono:  

� w dniu 28 marca 2013 roku - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok  
(SPR. Nr 52), 

� w dniu 29 marca 2013 roku - Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz 
Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (SPR. Nr 53). 

Ponadto:  
� w dniu 15 kwietnia 2013 roku – ERRATĘ do Informacji o stanie mienia komunalnego  

(tj. do SPR. Nr 53), 
� w dniu 24 kwietnia 2013 roku – KOREKTĘ Tabeli Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta, tj. „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”  
(tj. do SPR. Nr 52). 

 

2) Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 29 maja 2013 roku, do Rady 
Miejskiej dostarczono Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz z opinią 
biegłego rewidenta (SPR. Nr 60). 

 
Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzeniem ww. dokumentów zajmowała się 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.  
 
W dniu 10 czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 270 ust. 3, Komisja Rewizyjna przedłożyła następujące 
projekty uchwał: 
� projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok 

wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2012  
(Druk Nr 796), 

� projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2012 
(Druk Nr 797).  

 
Projekty uchwał (Druk Nr 796 i Druk Nr 797) znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej  
VI kadencji: RM.0006. 

 
Opinie I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

 

� Uchwałą Nr 4100/I/62/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, I Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał 
pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Miasto Bielsko-Biała kredytu długoterminowego  
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 44 milionów złotych. 

� Uchwałą Nr 4100/I/63/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, I Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał 
pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
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� Uchwałą Nr 4100/I/113/2013 z dnia 11 czerwca 2013 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 2012 rok. 

 
Kserokopia opinii RIO – Załącznik Nr 25 do protokołu. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej. 
 
Ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok (SPR. Nr 52) zapoznały się i przyjęły 
Sprawozdanie do wiadomości nw. Komisje RM: 
� Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
� Komisja Edukacji i Kultury (w zakresie swojego działania), 
� Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
 

Opinie pozytywne wydały:  
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (w zakresie swojego działania),  
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (w zakresie swojego działania), 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,  
� Komisja Rewizyjna. 
 
Z Informacją o stanie mienia komunalnego (SPR. Nr 53) zapoznały się i przyjęły Informację do wiadomości 
nw. Komisje RM: 
� Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
� Komisja Edukacji i Kultury, 
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
� Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Ze Sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta  
(SPR. Nr 60) zapoznały się:  
� Komisja Rewizyjna, która pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie, 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wydając opinię pozytywną do Sprawozdania 

finansowego oraz przyjmując do wiadomości opinię biegłego rewidenta. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 

 
O godz. 11.20 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki ogłosił 5-minutwą przerwę w obradach 
Rady Miejskiej. 
 
________________________    
 
 
O godz. 11.50 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki powrócił do punktu 3 porządku obrad: Interpelacje  
i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki, Radny Andrzej Gacek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski,  
Radna Grażyna Staniszewska.  

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2012 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki powrócił do tematu dotyczącego rozpatrzenia  
i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2012. 

 
Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2012 rok oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu  
za rok 2012 przedstawił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Stanowiska Komisji Rady Miejskiej przedstawili: 
▪ Stanowisko Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Gacek. 

Kserokopia uzasadnienia do wniosku z dnia 5 czerwca 2013 roku, Nr RM-1.0014.50.2013.R,  
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej z za rok 2012  
– Załącznik Nr 26 do protokołu.  

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

 
O godz. 12.43 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki (na wniosek Klubu Radnych PiS, złożony 
przez Radnego Romana Matyję) ogłosił 10 min. przerwę w obradach Rady Miejskiej. 
 
________________________    
 
 
O godz. 13.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 
Stanowiska Klubowe przedstawili: 
▪ Radny Jan Dzida – Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta, 
▪ Radny Krzysztof Jazowy – w imieniu Klubu Radnych PO, 
▪ Radny Roman Matyja – Przewodniczący Klubu Radnych PiS.   
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 796.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 4 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 24 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/767/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok  

wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu za rok 2012 

 
 

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

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
za rok 2012 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 797) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec zatwierdzenia przez Radę Miejską Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania  
z wykonania budżetu, wobec braku zgłoszeń, zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty  
w Druku Nr 797.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 4 
▪ wstrzymujących: 1 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu Radnego Józefa Łopatki, oddanego za podjęciem uchwały. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 4 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/768/2013 
 

w sprawie udzielenia absolutorium  
dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2012 

 
 

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

 
Po głosowaniu głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2013 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

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

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 815) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski, Radny Grzegorz Puda. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 815.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/769/2013 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2013 rok 

 
 

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

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Grzegorz Puda, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Grażyna Staniszewska, Radna Renata 
Gruszka, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-
Białej na 2013 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię:  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wersja I),  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (wersja II),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 816) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 816.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/770/2013 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2013 rok 

 
 

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

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poinformował o pozytywnych opiniach Komisji Rady 
Miejskiej, wydanych do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury (wersja I), 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wersja I),  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (wersja II), 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wersja II), 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wersja II), 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 817) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 817.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/771/2013 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r.  
- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Batycki. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię1: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 799) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 

                              
1 Opinię pozytywną wydała również Komisja Edukacji i Kultury. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 799. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/772/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  
- samorządowej artystycznej instytucji kultury 

 
 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji 
kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Bielskiego Centrum Kultury - 
samorządowej instytucji kultury, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 800) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 800. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/773/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - 
samorządowej instytucji kultury, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 801) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 801.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/774/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-
Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka  
im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 802) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 802.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/775/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

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

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - 
samorządowej instytucji kultury, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 803) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 803.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/776/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej 
instytucji kultury 

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

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury  
w Bielsku-Białej - samorządowej instytucji kultury, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 804) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 804.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/777/2013 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku  

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej  
- samorządowej instytucji kultury 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru oporowego w rejonie ul. Orkana 11  
na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego na tyłach nieruchomości  
ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru oporowego  
w rejonie ul. Orkana 11 na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego na tyłach 
nieruchomości ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 818) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 818.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/778/2013 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: 
remont konserwatorski muru oporowego w rejonie ul. Orkana 11  

na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto,  
położonego na tyłach nieruchomości  

ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dachem budynku 
Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Bialski 

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

 
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 dachem budynku Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-
Bialski, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 
 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 819) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 819. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 14 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/779/2013 
 

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

remont konserwatorski elewacji frontowej  
wraz z dachem budynku Rynek 27 w Bielsku-Białej  

dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Bialski 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

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

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Pani Kierownik 
Biura Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak, Radna Grażyna Staniszewska, Prezes SITA-ZOM S.A.  
Pani Renata Samson, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Grzegorz Puda. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 834) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 834.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/780/2013 
 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  
świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 17b 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bielsko-Biała na lata 2013-2017" 

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

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Ireneusz Kiecak.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Radny Andrzej Gacek, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński, Zastępca Dyrektora ZGM Pan Ireneusz Kiecak, Radny 
Andrzej Gacek, Radny Franciszek Nikiel.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania przyjęcia "Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017", przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 828) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 828.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 10 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/781/2013 
 

w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017" 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 17c 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta 
Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 832) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny 
Grzegorz Puda, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 832. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/782/2013 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia  
stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej  

dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe  
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok 

 
Punkt 18, Druk Nr 751 – II wersja, zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bursie w Bielsku-Białej 

 
O godz. 15.25 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, na wniosek Radnej Grażyny 
Staniszewskiej, ogłosił przerwę w obradach Rady Miejskiej. 
 
 
___________________   
 

  
O godz. 16.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki wznowił obrady Rady Miejskiej. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bursie w Bielsku-
Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 807) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 807.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 16 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/783/2013 
 

w sprawie nadania statutu Bursie  
w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Bielsku-Białej 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Oświaty Pan Janusz Kaps. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury.  

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 808) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 808.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 3 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/784/2013 
 

w sprawie utworzenia 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą  
Nr XXXI/758/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012 
z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą  
Nr XXXI/758/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 814) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 814.  
  
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 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/785/2013 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012  
z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  

zmienionej Uchwałą Nr XXXI/758/2013  
z dnia 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
Pan Tadeusz Januchta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników 
przyrody w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 795) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 795. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/786/2013 
 

w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody  
w Bielsku-Białej 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej 
w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23  
o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wersja II). 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 790) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 790.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/787/2013 
 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność  

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy  

- w drodze bezprzetargowej 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Tarninowej w drodze przetargu 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² zabudowanej 
garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu, przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wersja II). 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 791) znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady 
Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 791.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/788/2013 
 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej  
własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71  

o pow. 21 m² zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Tarninowej w drodze przetargu 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m², położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m², 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w drodze przetargu, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 805) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 805.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/789/2013 
 

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m²,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Najświętszej Maryi Panny  
Królowej Polski, w drodze przetargu 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 o pow. 962 m², położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 
o pow. 962 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 806) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 806.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/790/2013 
 

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

oznaczonej jako dz. 759/47 o pow. 962 m², położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko Górne 
Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku – w drodze 
przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 
Obręb Bielsko Górne Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości 
budynku – w drodze przetargu, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 809) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 809.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/791/2013 
 

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

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko Górne 
Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego  
na w/w nieruchomości budynku – w drodze przetargu 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami 
przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami w prawie własności  
w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych  
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami 
w prawie własności w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał negatywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 810) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Franciszek Nikiel, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 
Jędrusiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Radny Przemysław Kamiński, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń, Radny Adam Wolak, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 810.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 9 
▪ przeciw: 9 
▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   n i e   p o d j ę ł a    uchwały w sprawie  
sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanych  
w budynku Rynek 15 wraz z udziałami w prawie własności w częściach wspólnych budynku  
i udziału w gruncie - w drodze przetargu. 
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy  
A. Mickiewicza ___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej 
przy ulicy A. Mickiewicza __ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 811) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 811.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/792/2013 
 

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, 

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy A. Mickiewicza __  
na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 29a 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy  
J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223 

 
Punkt 29a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-
Białej przy ulicy J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 
1223, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 829) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 829.   
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/793/2013 
 

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, 

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego __ na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 29b 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu 

 
Punkt 29b wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy  
ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 830) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 830.  
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/794/2013 
 

w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

- w drodze przetargu 
 

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



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 
XXXII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013 roku 
RM.0002.32.2013    

  Strona 44 z 65 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

Ad 29c 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39 i dz.150/9 o łącznej powierzchni  
527 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. 149/10, dz. 150/40  
i dz. 150/41 

 
Punkt 29c wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39  
i dz. 150/9 o łącznej powierzchni 527 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. 149/10,  
dz. 150/40 i dz. 150/41, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 831) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 831.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów Radnych: Józefa Łopatki oraz Franciszka Nikla, oddanych  
za podjęciem uchwały. 
  
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 30 do protokołu. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 
XXXII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013 roku 
RM.0002.32.2013    

  Strona 45 z 65 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/795/2013 
 

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39  
i dz. 150/9 o łącznej powierzchni 527 m², położonej w Bielsku-Białej 

przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej  

jako dz. 149/10, dz. 150/40 i dz. 150/41 
 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69,  
w rejonie ulicy Jeździeckiej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej 
stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 794) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 794.  
  
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 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/796/2013 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69,  

w rejonie ulicy Jeździeckiej 
 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
nr LXII/1433/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej nr LXII/1433/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 812) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 812.  
  
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 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/797/2013 
 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
 nr LXII/1433/2010 z dnia 26 października 2010 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej,  

dotyczącej inwestycji celu publicznego  
z zakresu łączności publicznej 

 
 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy 
przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 813) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 813.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/798/2013 
 

w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług 
w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, 

uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku 

 
 

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

 
Ad 33 
Podjęcie w sprawie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej  
w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 820) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Kwestie proceduralne przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przeprowadził głosowania dotyczące 
kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag zgłoszonych do projektu planu. 

 
Uwagi wniesione do projektu planu omówiła Pani Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 
Pani Projektant udzieliła również odpowiedzi na pytania Radnych, wnoszone w ramach głosowanych uwag. 
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Wynik głosowania dotyczący propozycji połączenia do głosowania en bloc, uwag oznaczonych  
w wykazie uwag numerami 2, 3, 11, 14. 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   w y r a z i ł a    z g o d ę    na połączenie do głosowania en bloc 
uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 2, 3, 11, 14. 

 
Wynik głosowania dotyczący propozycji połączenia do głosowania en bloc, uwag oznaczonych  
w wykazie uwag numerami 6 i 7. 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   w y r a z i ł a    z g o d ę    na połączenie do głosowania en bloc 
uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 6 i 7. 

 
Wynik głosowania dotyczący propozycji połączenia do głosowania en bloc, uwag oznaczonych  
w wykazie uwag numerami 8 i 16. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   w y r a z i ł a    z g o d ę    na połączenie do głosowania en bloc 
uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 8 i 16. 

 
Wynik głosowania dotyczący propozycji połączenia do głosowania en bloc, uwag oznaczonych  
w wykazie uwag numerami 10 i 13. 
 
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 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   w y r a z i ł a    z g o d ę    na połączenie do głosowania en bloc 
uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 10 i 13. 
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Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwag nr 2, 3, 11, 14 nieuwzględnionych w części przez 
Prezydenta Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 18 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwag numer 2, 3, 11, 14 
nieuwzględnionych w części przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwag nr 6 i 7 nieuwzględnionych w części przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwag numer 6 i 7 
nieuwzględnionych w części przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi 6 i 7 oraz 8 i 16 głos zabrał Radny Adam Wolak. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwag nr 8 i 16 nieuwzględnionych w części przez 
Prezydenta Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwag numer 8 i 16 
nieuwzględnionych w części przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwag nr 10 i 13 nieuwzględnionych w części przez 
Prezydenta Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 1 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwag numer 10 i 13 
nieuwzględnionych w części przez Prezydenta Miasta. 
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W ramach uwagi nr 1 głos zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Główny Projektant w Burze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 1 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 12 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 12  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi nr 17 głos zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny 
Adam Wolak. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 17 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 17  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 4 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 4  
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi nr 5 głos zabrali: Radny Józef Łopatka, Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult, Radny Adam Wolak. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 5 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 5  
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 9 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 2 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 9  
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 15 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 3 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 15  
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu  
w Kamienicy, w rejonie ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej wraz z informacją dotyczącą sposobu głosowania 
(pismo nr BRM 7322/1/2013MM z 13/06/2013) – Załącznik Nr 27 do protokołu.  

 
Ponadto w tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Adam Ruśniak, Radny Józef Łopatka, Radny Roman 
Matyja, Pani Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, wobec braku zgłoszeń, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty  
w Druku Nr 820.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/799/2013 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu  

w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej 
 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, 
Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 821) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 
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Uwagi wniesione do projektu planu omówiła Pani Maria Kurzak – Główny Projektant w Biurze  
Rozwoju Miasta  

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przeprowadził głosowania dotyczące 
kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag zgłoszonych do projektu planu. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 1 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 2 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-
zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, 
Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej wraz z informacją dotyczącą sposobu głosowania (pismo  
nr BRM 7322/2/2007 z 14/06/2013) – Załącznik Nr 28 do protokołu. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, wobec braku zgłoszeń, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty  
w Druku Nr 821.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/800/2013 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, 

ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte 
Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego centrum Wapienicy 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 822) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Kwestie proceduralne przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie propozycję połączenia  
do głosowania en bloc, uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 6 i 7. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie   w y r a z i ł a    z g o d ę    na połączenie do głosowania en bloc 
uwag oznaczonych w wykazie uwag numerami 6 i 7. 

 
Po głosowaniu głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki przeprowadził głosowania dotyczące 
kwestii ewentualnego uwzględnienia przez Radę Miejską uwag zgłoszonych do projektu planu. 

 
Uwagi wniesione do projektu planu omówiła Pani Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 
Pani Projektant udzieliła również odpowiedzi na pytania Radnych, wnoszone w ramach głosowanych uwag. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 1 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 19 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 1  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi numer 2 głos zabrała Radna Grażyna Staniszewska. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 2 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 2  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 3 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 17 
▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 3  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W ramach uwagi numer 4 głos zabrał Radny Adam Wolak. 
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Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 4 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 4  
w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwagi nr 5 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwagi numer 5  
w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
Wynik głosowania dotyczący uwzględnienia uwag nr 6 i 7 częściowo nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta.  
 
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 0 
▪ przeciw: 16 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowanie    n i e     u w z g l ę d n i ł a    uwag numer 6 i 7  
częściowo nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy wraz 
z informacją dotyczącą sposobu głosowania (pismo nr BRM 7322/4/2010/MM/BJ z 19/06/2013 – wersja II 
oraz BRM 7322/4/2010/MM/BJ z 13/06/2013 – wersja I) – Załącznik Nr 29 do protokołu. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, wobec braku zgłoszeń, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty  
w Druku Nr 822.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/801/2013 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy 

 
 

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

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic 
Czeladniczej i Królewskiej 
 
Punkt 36, Druk Nr 823 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej  
i Jasna Rola 

 
Punkt 37, Druk Nr 824 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
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Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu 
dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” 
(uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała  
nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej 
Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła 
„Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października  
2006 roku), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 825) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 825.   
  
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/802/2013 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług 

(uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg 
wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych  

S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła 
„Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) 
 

 
Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, 
Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011  
z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz. 3139,  
z dnia 5 sierpnia 2011r.) 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej 
(Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem 
ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 
2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.), 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 826) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 826.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/803/2013 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską,  
Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: 

Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.,  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 107, poz. 1780,  

z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 

położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową,  
ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową  

oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej  
(Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011  
z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  

Woj. Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.) 
 

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

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, 
ul. Olszówka i ul. Młodzieżową, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 827) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radna Grażyna Staniszewska, Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Radny Adam Wolak. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 827. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/804/2013 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej,  
ul. Olszówka i ul. Młodzieżową. 

 
 

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

 
Ad 40a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy 
Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko 

 
Punkt 40a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta  
Pan Andrzej Ptaszkiewicz. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr 
Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko, przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Batycki. 

 
Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 833) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Roman Matyja, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Andrzej Gacek. 
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Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zawarty w Druku Nr 833.   
  
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 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/805/2013 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek 
przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko 

 
 

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

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2013 r. Pani H____ D___  
na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny  
Andrzej Gacek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 798) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0006. 

  
Wobec braku zgłoszeń oraz nieobecności Skarżącej, przysługującej prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 798.  
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 
▪ przeciw: 3 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XXXII/806/2013 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2013 r.  
Pani H____ D____ na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM.0007. 
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Ad 42 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Pani E___ L_________ – mieszkanka (ws. sięgacza przy  
ul. Krakowskiej), Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Radna Grażyna Staniszewska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Przemysław Kamiński, Pani Alina Kula – 
Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian (ws. projektu „Masz Głos, Masz Wybór”, zadanie „Dostępni 
Samorządowcy”), Pan R_____  S______ – mieszkaniec (ws. noclegowni – podziękowanie), Pani G_______ 
J______ W_____ – mieszkanka i Pan Ł_____ B_____ – mieszkaniec (ws. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej 
granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej), Radna Katarzyna Balicka, Radny Franciszek 
Nikiel, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Leszek Wieczorek, 
 Radny Roman Matyja.  

 
Ad 43 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki zamknął obrady 
XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 20.03. 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ryszard Batycki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
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Szczegółowy przebieg 
XXXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 25 czerwca 2013 roku 
 
 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

„Proszę Państwa o powstanie.  

Otwieram XXXII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Proszę o zajęcie miejsc. 

Szanowni Państwo, witam Radnych Rady Miejskiej, a w Państwa imieniu serdecznie witam Kierownictwo 
Urzędu Miejskiego na czele z Panem Prezydentem Miasta Panem Jackiem Krywultem. 

Witam Pana Posła Stanisława Piętę. Witam również asystenta Senatora Muchackiego - Pana Rafała 
Ryplewicza. 

Witam Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Dyrektorów miejskich jednostek i zakładów 
budżetowych miasta, Prezesów Spółek, przedstawicieli Rad Osiedli obecnych na sesji. 

Witam media – przedstawicieli prasy, radia i telewizji – oraz mieszkańców miasta licznie zebranych  
na dzisiejszej sesji. 

(…) Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Matyja. W kwestii formalnej?” 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. W kwestii zalogowania się.” 

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

„W kwestii zalogowania się. 

Przystępujemy do porządkowania dzisiejszej sesji.  

Wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Punkty do zdjęcia z porządku (…) obrad, tj.: 

1. (…) Na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 36: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic 
Czeladniczej i Królewskiej. Druk Nr 823. 

 W przedmiotowej sprawie Komisja nie wydała opinii i zawnioskowała do Prezydenta o zdjęcie  
z porządku obrad.  

Proszę uprzejmie Państwa o przegłosowanie wniosku. 

 

                                                 
1 Godz. 10.06. 
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Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem (…) tego punktu z porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk. 
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: jednogłośnie, głosami 21 Radnych punkt został zdjęty z porządku obrad.  

2. Na wniosek Prezydenta Miasta – wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu numer 37,  
tj.: podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola. 
Druk Nr 824.  

Bardzo proszę o przegłosowanie wniosku. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Tak, Druk Nr 824 - tak.  
Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Przy 1 głosie wstrzymującym się, punkt został zdjęty głosami 22 Radnych.  

3. I ostatni wniosek - na wniosek Zespołu Problemowego ds. budżetu obywatelskiego - o zdjęcie  
z porządku obrad punktu numer 18, tj.: podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2014 rok. Druk Nr 751. 

Uzasadniając wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, pragnę poinformować, że z uwagi  
na konieczność poddania projektu uchwały konsultacjom społecznym nie jest możliwe podjęcie 
uchwały na obecnej sesji Rady Miejskiej, chociaż taki wniosek był na poprzedniej sesji. 

Nadal trwają prace Zespołu Problemowego, który w ostatnim czasie skierował do Prezydenta Miasta 
trzy wnioski.  

Szanowni Państwo, proponuję zatem zdjęcie tego punktu z porządku obrad, a w zamian  
za to w punkcie 42 ewentualnie nastąpiłoby przedstawienie krótkiej informacji na temat postępu prac 
Zespołu Problemowego.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad – za zdjęciem, przepraszam, 
tego punktu z porządku obrad? Proszę wprowadzić poprawkę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Przy 4 głosach wstrzymujących się, punkt został zdjęty głosami 19 Radnych. 

Punkty do wprowadzenia do porządku obrad. 

Informuję uprzejmie, że Prezydent Miasta skierował do Rady Miejskiej wnioski o wprowadzenie  
do porządku obrad, na dzisiejszej sesji, następujących projektów uchwał: 

1. Wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen  
za te usługi. Druk Nr 834.  

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu 17a. Bardzo proszę o przegłosowanie 
wniosku. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Podaję wyniki głosowania: punkt został wprowadzony jednogłośnie pod obrady, głosami 22 Radnych. 

2. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata  
2013-2017". Druk Nr 828.  

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu 17b. Bardzo proszę o przegłosowanie 
wniosku. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Przy 1 głosie sprzeciwu Rada Miejska wprowadziła głosami 22 Radnych ten punkt pod obrady. 

3. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy 
osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  
Druk Nr 832. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 3 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu numer 17c. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

(…) Informuję, że Rada Miejska wprowadziła pod dzisiejsze obrady temat tego punktu do punktu 17c. 

4. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 
864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości ozn. jako działka 1223. Druk Nr 829.  

Uwzględniając to, chciałbym zaproponować Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu 29a. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego tematu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Przy 1 głosie wstrzymującym się Rada wprowadziła ten punkt pod obrady. 

5. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - 
w drodze przetargu. Druk Nr 830. 

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu 29b. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego tematu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Rada Miejska jednogłośnie wprowadziła ten punkt pod obrady. 

6. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako 
dz. 149/9, dz. 149/39 i 150/9 o łącznej powierzchni 527 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni 
Stok, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
oznaczonej jako dz. 149/10, 150/40 i 150/41. Druk Nr 831. 

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu numer 29c. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego tematu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Rada Miejska jednogłośnie wprowadziła ten punkt pod obrady. 

7. Na wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare 
Bielsko. Druk Nr 833.  

Proponuję Państwu wprowadzenie tego tematu do punktu 40a. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uzupełniając informacje dotyczące porządku obrad przypominam, że: 
� w punkcie 7 – (…) będziemy obradować nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta Bielska-Białej na 2013 rok (Druk Nr 815), 

� również nad II wersją - w punkcie 8 - uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok, 

� w punkcie 9 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 
(Druk Nr 817), 

� w punkcie 23 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 
o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej 

� oraz w punkcie 24 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² zabudowanej garażem, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu. 

Wpłynęły również wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej – następujące wnioski: 
1. Wniosek Pani E___ L______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w sprawie sięgacza  

przy ul. Krakowskiej Nr ___. 

Szanowni Państwo, proponuję udzielić głosu Pani E____ L_________ w punkcie 42 (…): Sprawy różne. 

Bardzo proszę o przegłosowanie wniosku. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 4 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Proszę bardzo Panie Prezydencie. 

Przepraszam, przywracam... 

Nie? Wyświetliło się. Myślałem, że Pan Prezydent chciał zabrać głos. 

Proszę bardzo przystępujemy do głosowania. 

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

Pani E___ L_______ uzyskała w punkcie 42 prawo do zabrania głosu. 

2. Wniosek złożony przez Panią Alinę Kulę w imieniu Fundacji Pozytywnych Zmian – o udzielenie głosu  
na sesji Rady Miejskiej, celem przedstawienia projektu „Masz Głos, Masz Wybór”, zadanie „Dostępni 
Samorządowcy”, organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoły 
Liderów. 

Proponuję udzielić (…) Pani Alinie Kuli głosu w punkcie 42: Sprawy różne. 

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

Pani Alina Kula uzyskała prawo zabrania głosu na sesji w punkcie 42: Sprawy różne. 

3. Oraz wniosek Pana R_____ S______ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej, celem złożenia 
zapytania do Radnych odnośnie „mojego wniosku ustnego, złożonego na poprzedniej sesji,  
a dotyczącego uchwały z dnia 5 grudnia 2005 roku. Zapytanie brzmi: czy jest możliwość dopisania 
aneksu do tej uchwały, by brzmiała, iż w okresie letnim, noclegowania byłaby czynna całodobowo  
w niedzielę i święta ustawo wolne.  

Szanowni Państwo, proponuję udzielić głosu Panu R________ S__________ w punkcie 42: Sprawy 
różne. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyznaniem prawa Panu S__________ do zabrania głosu?  
Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Za głosowało 14 Radnych, przeciw 5, wstrzymało się 4 - uzyskał Pan prawo do zabrania głosu  
na dzisiejszej sesji w punkcie 42: Sprawy różne. 

4. Wpłynęły także dwa wnioski o udzielenie głosu w punkcie 36 porządku obrad, który przed chwilą,  
jak Państwo wiecie, Rada Miejska zdjęła z porządku obrad. Przypomnę, że punkt 36 dotyczył projektu 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej  
i Królewskiej. Druk Nr 823. 

Uwzględniając powyższe, informowałem się, Państwo proszą o przesunięcie prawa do zabrania głosu  
w punkcie „Sprawy różne”, w punkcie 42. I taki wniosek niniejszym przedkładam Państwu  
pod głosowanie. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyznaniem Państwu prawa do zabrania głosu, tj. Pani G_______ 
J______ W_____ i Panu Ł______ B______ w tej sprawie, w punkcie 42. Sprawy różne?  
Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Przy 1 głosie sprzeciwu, 1 wstrzymującym się, uzyskaliście Państwo prawo do zabrania głosu w tym 
punkcie 42. 

Tym sposobem (…) zakończyliśmy kwestię porządkowania dzisiejszej sesji. 

Czy ktoś z Państwa Radnych w tej sprawie ma chęć zabrania głosu? Nie widzę.  

Wobec powyższego uważam porządek obrad za przyjęty przez Radę.” 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu 2 – przyjęcia protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.  

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi do protokołu, wobec powyższego, uważam że protokół XXXI sesji 
został przez Radnych przyjęty.” 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3: Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi 
Prezydenta Miasta. 

Według kolejności wpłynęły: 
� interpelacja Pani Grażyny Staniszewskiej w sprawie uzupełnienia o drugą bramkę, boiska w Parku przy 

ul. Słowackiego; 
� również druga interpelacja w sprawie zagospodarowania placu Niemczyka w Komorowicach 

Krakowskich i monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic: Katowickiej i Mazańcowickiej w Komorowicach 
Śląskich; 

� trzecia (…) – Pani Grażyny Staniszewskiej – w sprawie zmiany organizacji ruchu i udrożniania przejścia 
z ulicy Wzgórze na ulicę Orkana; 

� oraz następna – również Pani Grażyny Staniszewskiej – w sprawie nieuzasadnionych roszczeń miasta 
wobec mieszkańców domu przy ul. Matejki _, stwarzających poczucie zagrożenia; 

� interpelacja Pana Przewodniczącego Romana Matyi w sprawie stanu nawierzchni boisk w Parku 
Jordana na Osiedlu Karpackim; 

� Pana Przewodniczącego Marka Podolskiego w sprawie Klubu TS „Podbeskidzie”; 
� druga interpelacja Pana Przewodniczącego Podolskiego w sprawie pozyskania nowych miejsc 

parkingowych w rejonie Dolne Przedmieście; 
� oraz interpelacja w sprawie klimatyzacji w pomieszczeniach Rady Miasta; 
� interpelacja Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie „Biegu Fiata”; 
� interpelacja Pana Przewodniczącego Andrzeja Gacka - w sprawie ruchu samochodów na ulicy 

Mickiewicza;  to była wspólna - oraz Pana Przewodniczącego Przemysława Drabka - tak jest, wspólna 
interpelacja obu Panów; 

� interpelacja Pana Radnego Grzegorza Pudy w sprawie nieprawidłowości w odpowiedziach  
na interpelacje i odmowie udzielenia odpowiedzi; 

� oraz interpelacja Pana Przewodniczącego Leszka Wieczorka w sprawie braku ekranów akustycznych. 

Szanowni Państwo - według tej kolejności, którą przedstawiłem - proszę o wygłoszenie swoich interpelacji 
Panią Radną Grażynę Staniszewską.” 
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Radna Grażyna Staniszewska  
Przedstawiła następujące interpelacje: 
� „w sprawie nieuzasadnionych roszczeń Miasta wobec mieszkańców domu przy ul. Matejki _, 

stwarzających poczucie zagrożenia”, 
� „w sprawie zagospodarowania Placu Niemczyka w Komorowicach Krakowskich i monitoringu w rejonie 

skrzyżowania ulic: Katowickiej i Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich”, 
� „w sprawie zmiany organizacji ruchu i udrożniania przejścia z ul. Wzgórze na ul. Orkana”, 
� „w sprawie uzupełnienia o drugą bramkę boiska w Parku Słowackiego”. 

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

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

„Bardzo dziękuję. 

Chciałem powitać Senatora Rafała Muchackiego. Witam Pana Senatora. 

Proszę o zabranie głosu w ramach interpelacji przez Pana Przewodniczącego Romana Matyję.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił interpelację: 
� „w sprawie stanu nawierzchni boisk w Parku Jordana na Osiedlu Karpackim”. 

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

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie swoich interpelacji przez Pana Marka Podolskiego. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Marek Podolski  
Przedstawił następujące interpelacje: 
� w imieniu Klubu Radnych PO „w sprawie ułożenia tymczasowego asfaltowego dywanu na czas 

przebiegnięcia uczestników Biegu Fiata”, 
� w sprawie „pozyskania nowych miejsc parkingowych w rejonie Dolne Przedmieście”, 
� w sprawie „klimatyzacji w pomieszczeniach Rady Miasta”, 
� w sprawie „TS Podbeskidzie”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o zabranie głosu Pana – nie wiem, kto w imieniu Panów?  

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek - proszę wygłosić interpelację.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Andrzejem Gackiem: 
� „w sprawie ruchu samochodów na ul. Mickiewicza”. 

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

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

„Bardzo dziękuję.  

Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Grzegorza Pudę w sprawie wygłoszenia interpelacji swojej.” 

 
Radny Grzegorz Puda  
Przedstawił interpelację: 
� „w sprawie nieprawidłowości w odpowiedziach na interpelacje i odmowy udzielenia odpowiedzi”. 

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

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

„Dziękuję. 

Proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Leszka Wieczorka. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Leszek Wieczorek  
Przedstawił interpelację: 
� „w sprawie braku ekranów akustycznych”. 

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

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

„Bardzo dziękuję. 

Panie Prezydencie, czy zechce się Pan ustosunkować do interpelacji? 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Oczywiście odpowiedzi będą – przynajmniej niektóre – będą bardzo częściowe, bo nie jesteśmy w stanie 
przecież (…) w ciągu kilkunastu minut (…) przygotować wszystkiego, ale na niektóre tematy oczywiście 
odpowiemy. 

Pani Radna Staniszewska - Matejki _. 
Tu Prezydent Jędrusiński później jeszcze odpowie, natomiast prosiłbym, bo to w kilku wypowiedziach 
dzisiaj było, jakieś takie: albo zastraszanie, że proces to jest zastraszanie, wyjście z twarzą. Przepraszam, 
sąd jest od tego, żeby rozstrzygnął przecież – a to nie ma nic wspólnego z zastraszaniem ani z niczym 
innym. Jak są jakieś sprawy sporne, to od tego są sądy od dawna, żeby one (…) rozstrzygnęły sprawę, 
i wtedy nie trzeba będzie interpelacji czy naszych tutaj dyskusji, tylko sąd rozstrzygnie, po prostu. I to nie 
ma nic wspólnego z zastraszaniem i tak nie wolno stawiać sprawy, moim zdaniem. A nie do końca ma Pani 
rację, ale to Prezydent Jędrusiński w szczegółach Pani powie. A jak mają mieszkańcy rację, to sąd przyzna 
im rację po prostu i wtedy my będziemy zastraszani a nie mieszkańcy. 

Następne dwie interpelacje, to jest Komorowice Śląskie, Krakowskie, Plac Niemczyka, monitoring OSP. 
To środki są potrzebne. To są wszystko sprawy, gdzie są potrzebne duże środki. Jeśli o monitoring chodzi, 
to jeszcze trzeba sprawdzić, czy są techniczne możliwości, bo to jest kwestia technicznych możliwości.  
Nie umiem odpowiedzieć w tej chwili na to, czy jest taka możliwość, bo to jest jednak dość odległy teren, 
jednostkowy i boję się, że tam będzie problem techniczny – ale to zobaczymy. Natomiast Plac Niemczyka 
to jest problem dużej inwestycji na pewno, kilkumilionowej bym powiedział nawet – tak, że możemy  
to (…) zapisać do tematów, które są do załatwienia, ale przecież w kolejce wiemy, że jest wiele innych 
spraw, tego typu zresztą. 

Ostatnia sprawa, interpelacja: przejście Wzgórze-Orkana. 
Nie da się zrobić takiej inwestycji bez zamknięcia całej szerokości jezdni. Jest (…) zrobiony plan organizacji 
ruchu na czas tego remontu. Są możliwości oczywiście dłuższe, ale dla wszystkich – dla osób 
niepełnosprawnych również. Natomiast nie ma możliwości zrobić takiej inwestycji, zresztą w bardzo 
wąskim [miejscu] – bo ulica Orkana nie jest za bardzo szeroką – żeby nie zamknąć kawałka tej ulicy.  
Nie da się zrobić takiej inwestycji.  

Pan Radny Matyja. Osiedle Karpackie. 
To jest znowu kwestia środków – to jest około 200 tys. złotych (…) potrzebne na to, żeby takie boisko  
z poliuretanu zrobić. To jest kwestia środków. Chcę powiedzieć, że mamy kolejkę szkół, w których robimy 
boiska – Komisja (…) niezależna (z Radnych i Komisja złożona z pracowników Kultury Fizycznej), która 
przejechała dwukrotnie (…) w Bielsku-Białej wszystkie szkoły i konsekwentnie robimy. Otworzyliśmy już  
10 boisk przyszkolnych i Komisja ustaliła kolejność i my realizujemy tą kolejność po prostu. Przyjdzie i pora 
na to boisko. W tej chwili mamy awaryjnie… – na przykład wyskoczyła sprawa w Hałcnowie, gdzie Sanepid 
zamknął boisko, które nie było w kolejce. (…) Sanepid zamknął boisko i duża szkoła, na przykład, nie ma  
w ogóle boiska w tej chwili. Tak że, tutaj mówię, kolejka jest, a jeszcze wychodzą takie sprawy jak  
w Hałcnowie w ostatnich dniach dosłownie, że jest Sanepid. Tak że na pewno my wiemy, bo mamy 
spisane wszystkie – no nie da się. Przydałoby się zrobić naraz – 20 boisk by trzeba zrobić. Nie jesteśmy  
w stanie wszystkich zrobić. Ale proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, zrobiliśmy 10 boisk plus Bratków, 
plus Piastowska, plus Młyńska. Przecież tego nie było, a to się zrobiło wszystko. Przecież nie jest chyba już 
tak tragicznie w tej chwili, że nie mają dzieci, młodzież nie mają gdzie (…) uprawiać tego sportu. 

Pan Radny Podolski. Bieg Fiata, nakładka. 
Ja myślę, że nim się formułuje zarzuty czy już konsekwencje chce się wyciągać w stosunku do jakichś 
ludzi, to trzeba naprzód zapoznać się (…) z odpowiedzią, choćby nawet moją, choćby dzisiaj czy później  
na piśmie, a później dopiero wnioskować – a jeszcze nie mając wiedzy już się wnioskuje o ukaranie, 
wyciągnięcie konsekwencji. Do nikogo się nie będzie wyciągało konsekwencji, bo wykonawca inwestycji 
miał obowiązek utrzymania przejezdności, a szczególnie (…) w czasie imprez masowych. I były takie dwa 
momenty – to był Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Bieg Fiata – gdzie kawałeczek nawierzchni położył 
po to, żeby osoby niepełnosprawne na wózkach mogły przejechać. I w ogóle to nie obciąża absolutnie  
ani gminy, ani żadnego Wydziału. Jest to wszystko w ramach zadania – zostało to zapisane w umowie,  
w związku z tym żadnych konsekwencji w stosunku do nikogo wyciągać, Panie Przewodniczący, na dzisiaj 
nie będziemy.  

Miejsca parkingowe.  
To już trzy interpelacje dzisiaj były w tej sprawie. Ten jeden Pan, który był ostatnio na sesji powiedział,  
że załatwi. Widzę, że dość aktywnie działa – już trzech Radnych tą samą interpelację składa po raz drugi –  
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bo na poprzedniej sesji było. Oczywiście, argumenty, które się tu podaje są żadne. To, że nie było żadnej 
kolizji ostatnio tam, to jest argument, że tam należy zrobić parkingi. Znaczy, że dobra organizacja tam jest 
w tej chwili, bo nie ma (a co, chcemy żeby kolizje były tam?), nie ma kolizji. To jest argument za tym,  
że jest dobrze, tak jak jest na dzisiaj. Również podawanie za przykład (to na ostatniej sesji było, tylko 
udajemy, że nie pamiętamy, co było mówione na ostatniej sesji), porównywanie tego odcinka ulicy 
Mickiewicza, Piastowskiej, ogromnie ruchliwego, z ulicą Traugutta jest nieporozumieniem zupełnie –  dwa 
różne miejsca, zupełnie inny ruch. I w ogóle (…) podawanie takich danych to jest w ogóle 
nieporozumieniem. My może jeszcze 15 razy (…) możemy tą sprawę analizować. A to nie będzie tak,  
że jeden Pan się zaparł i powiedział, że nam udowodni, że tam zrobimy miejsca parkingowe – bo 7 miejsc 
parkingowych on sobie wyliczył tam może być, a kilka tysięcy mieszkańców tam mieszka w tym rejonie. 

Klimatyzacja pomieszczeń Rady Miejskiej.  
(…) Pomieszczenia Rady Miejskiej – to siedzimy tutaj, jest klimatyzacja. Rozumiem, że jeszcze o pozostałe 
jakieś pomieszczenia chodzi, w których urzęduje (…) Rada Miejska. Bo głównie tu urzęduje, tu jest 
klimatyzacja – informuję o tym. Tak że bardziej szczegółowo trzeba było może to podać – nie wiem,  
o które pomieszczenia chodzi?  

Klub Podbeskidzie, finansowanie. 
Oczywiście nie odpowiem dzisiaj, bo to jest wszystko na dzisiaj w trakcie działania, przecież to się składa  
z wielu czynników. Nie tylko my – jako miasto – finansujemy, ale przecież (…), to również inni sponsorzy 
finansują. Finansuje to również liga polska, czyli telewizja mówiąc jakoś pośrednio. Natomiast, jeśli 
[chodzi] o sprzedaż akcji, to mówiłem też chyba na poprzedniej sesji, że jesteśmy jak najbardziej za tym. 
Jeśli Pan Przewodniczący Podolski ma kogoś, a może sam chce kupić, to jesteśmy otwarci absolutnie  
na to i tu nie ma tematu, po prostu. To mówiłem na poprzedniej sesji i nie będę powtarzał na każdej sesji.  

Pan Radny Drabek i Pan Radny Gacek. 
To jest ta sama interpelacja. Będziemy jeszcze raz ją rozpatrywać, jak powiedziałem. Ale powiedziałem, 
nic na siłę nikt nie będzie wymuszał na nas, mówię, bo to jest wymuszanie na siłę. Ten Pan powiedział,  
że udowodni nam i widzę, że chce udowodnić. To nie będziemy tak siłowo tu nic załatwiać myślę. Jeszcze 
raz rozpatrzymy, bo jesteśmy zobowiązani, jak Państwo Radni podnoszą temat, ale nie zrobimy nic,  
co będzie utrudnieniem ruchu, co będzie zagrożeniem w ruchu drogowym. Jeszcze raz powtarzam,  
7 miejsc parkingowych w tym miejscu nie rozwiązuje tam problemu kilkuset miejsc może. A identyfikatory 
nikt nie będzie dawał – bo w jednej interpelacji jest to, żeby identyfikatory dać. Komu dać? Tam kilka 
tysięcy ludzi mieszka. I co – 7 miejsc parkingowych – komu dać identyfikatory? Tym, którzy interpelacje 
składają? – znaczy, przepraszam, w ich imieniu. Proszę się zastanowić, proszę Państwa, naprawdę czasami 
nad pewnymi sprawami. Ja wiem, że populizm jest bardzo dobrą rzeczą, ale jeszcze są inne przepisy, 
bezpieczeństwo jest, itd. 

(…) Pan Radny Puda. 
To informuję, że to, co Pan przedstawił dzisiaj, to nie była interpelacja, to był referat. Natomiast (…) 
wyraźnie Regulamin mówi, co to jest interpelacja – krótka i zwięzła ma być. To jest referat, który  
w dalszym ciągu prowadzi kontrolę i śledztwo jakichś spraw i to nie ma nic wspólnego z interpelacją.  
A jeszcze w trakcie czytania tego, jakieś insynuacje czy ubliżanie, myślę że nie są na miejscu. Tylko tyle. 
Nie będę się odnosił do tego poziomu. 

Pan Radny Wieczorek. Ekrany na ul. Niepodległości (…) i tych sąsiednich. 
Ta sprawa już była wielokrotnie tu dana. Myśmy zgłaszali to do Generalnej Dyrekcji, były robione badania. 
Te badania mają być w najbliższym czasie powtórzone i po tych badaniach będzie decyzja RDOŚ-u  
(Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), która wyda zalecenia. Mamy nadzieję, że te zalecenia będą 
zgodne z tym, co sobie mieszkańcy życzą – po to robiliśmy przecież te zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji. 
Tak że myślę, że ta sprawa będzie załatwiona. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo przechodzimy do punktu numer 4: Wystąpienia Parlamentarzystów i gości 
zaproszonych…” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, jeszcze do [interpelacji] Radnej Grażyny Staniszewskiej.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak. 

Rozumiem, że nie zakończył Pan Prezydent. Chciał jeszcze, żeby w imieniu Pana Prezydenta…” 

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

„Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo – o bramce to ja powiem.” 

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

„Powracamy do punktu poprzedniego.” 

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

„Przepraszam, jedną rzecz ja pominąłem – przepraszam najmocniej – sprawa bramki.  

(…) Nie chciałem być może nawet zabierać głosu, bo Pani złośliwie zaczęła tą interpelację swoją, 
zakończyła ją złośliwie, że trzeba zmienić dyscyplinę może, rolę tego boiska. No to ja powiem tylko – (…) 
że ja się cieszę Pani Grażyno, że Pani wie, że w piłce nożnej dwie bramki są potrzebne – tą samą metodą. 
Dobrze, że Pani się dowiedziała wreszcie – ale to jest sukces, jednak mimo wszystko, nasz. Ale tak nie 
należy robić, po prostu – bo Pani od razu zaczęła insynuacje tutaj robić i złośliwości. Po prostu rozbito 
szybę (…) piłką – i zdemontowano bramkę, bo w tej chwili piłkochwyty się tam montuje. Po zamontowaniu 
piłkochwytów będzie zamontowana bramka, która tam była. I to jest cały problem, który się tam pojawił. 
(…) I od razu złośliwości takie, że zmienia się tam charakter boiska – to nie trzeba. Zresztą nie znam 
dyscypliny, że jest jedna bramka tylko – może Pani zna.  

I jeszcze bym prosił Prezydenta Jędrusińskiego.” 

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

„Proszę bardzo – Pan Prezydent Jędrusiński.” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Interpelacja Pani Radnej Staniszewskiej w sprawie nieruchomości przy Matejki _. 

Chcę powiedzieć, że interpelacja złożona przez Panią Radną Staniszewską 28 maja dotyczyła tego samego 
przedmiotu. I Pani Radna powołuje się tutaj, że są nieuzasadnione roszczenia gminy w stosunku  
do właścicieli lokali mieszkalnych w postaci tego, że do funkcjonowania budynku potrzebna jest działka, 
niezbędna zgodnie z przepisami prawa. 

Uzyskała Pani Radna odpowiedź na tą interpelację bardzo obszerną. (…) Również ja mówiłem – być może, 
że (…) Państwo Radni pamiętają tą odpowiedź, która była udzielana w trakcie sesji – ale również w formie 
pisemnej zostało bardzo szczegółowo to wyjaśnione. I w pierwotnej interpelacji Pani Radna ponosi 
sprawę, że znienacka mieszkańcy zostali zaskoczeni. Więc (…) nie polega to na prawdzie, ponieważ  
ta sprawa toczy się niestety od kilku lat – to jest uwarunkowane różnymi sprawami formalno-prawnymi  
i sprawa jest w tej chwili w sądzie. Gmina uważa, na mocy art. 209 lit. a, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, który to artykuł obowiązuje od 2000 roku, że gmina wystąpiła o to, aby (…) przy 
wyodrębnieniu własności budynków, lokali, w tym przypadku wyodrębnić działkę gruntu, ponieważ ta nie 
spełnia wymogów działki budowlanej. (…) I artykuł ten stanowi, że jednostce samorządu terytorialnego 
przysługuje w stosunku do właścicieli roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności 
lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległego terenu. I to – art. 209 lit. a – Pani Radna nie 
przyjmuje do wiadomości i drugi raz powołuje się na artykuł z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Więc, no niestety, ale nie sposób się z tym zgodzić. W tej interpelacji z dnia dzisiejszego, podnosi Pani 
Radna sprawę – i tutaj jestem po prostu zdziwiony – że Urząd ustalił wartość (…) tej działki na kwotę  
70.119 złotych. Więc nie Urząd, tylko rzeczoznawca, a…” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…ale tego Pani (…) nie napisała tutaj. Ale tego Pani tutaj nie napisała tylko, że Urząd ustalił. Więc  
to ustalają rzeczoznawcy. I podaje Pani również, że rzeczoznawca powołany przy Sądzie Okręgowym  
– bo tam toczy się sprawa – wycenił wartość tego gruntu na 31.164 złote netto. Gdyby to ubruttowić,  
to wydaje się, że różnica między tymi wartościami jest wyższa niż 30%, czyli któryś z tych operatów 
szacunkowych jest błędny – błędny – i do tego trzeba się odnieść. (…) Ale nie wiem, dlaczego z góry Pani 
przyjmuje, że ten operat – [sporządzony] przez tego rzeczoznawcę na 70 tysięcy – jest zły. Ja nie wiem – 
sąd po prostu to ustali. Ja bym jednak proponował, że… – odpowiedź oczywiście będzie Pani Radnej 
udzielona – ale ja bym jednak proponował, żeby sąd tą sprawę rozstrzygnął. Tyle.  

No i jeszcze Pani Radna podnosi, że „Zastępca (…) Prezydenta Pan Waldemar Jędrusiński sam parafował 
projekt tej uchwały”, a Pani uważa, że ktoś Pani coś wypomina tutaj w tej mierze. Więc absolutnie, 
absolutnie, nie zgadzam się z tym – nie wynika to z treści odpowiedzi na interpelację, którą Pani uzyskała 
12 czerwca 2013 roku.”  

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

„Dziękuję. 

Szanowni Państwo, w obszarze interpelacji chciałem powiedzieć, że ustaliliśmy zasady w dyskusji –  
poprzednio – i na Prezydium przywróciliśmy interpelacje na początek obrad, zgodnie z Państwa życzeniem. 
Ale (…) pomimo tego, że nie wpłynęły do dzisiaj żadne precyzyjne ustalenia i wnioski od Przewodniczących 
Klubów, właśnie w sprawie tego obszaru, a myśmy wtedy, dyskutując, na którejś z poprzedniej sesji, taki 
wniosek złożyli i został on przez Radnych przyjęty, niemniej ustaliliśmy, jako zasadę, że nie będzie dyskusji 
nad interpelacjami. I jeżeli Pan Prezydent, udzielając odpowiedzi Panu Przewodniczącemu Podolskiemu, 
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prawdopodobnie na interpelację w sprawie klimatyzacji w pomieszczeniach, zwrócił się o precyzyjne 
ustalenie tych (…) pomieszczeń, o które chodzi – to proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Jeżeli w tej 
sprawie, proszę bardzo doprecyzować swoją interpelację, a poza tym nie dopuszczam do dyskusji nad (…) 
interpelacjami – będzie odpowiedź pisemna. 

Proszę bardzo.” 

 
Radny Marek Podolski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący za głos.” 

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

„Dziękuję uprzejmie.  

Pani…  

(…) Z całym szacunkiem, takie ustalenia podjęliśmy. 

Dziękuję. Temat punktu interpelacji uważam za wyczerpany.” 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do wystąpień Parlamentarzystów. 

Chęć zabrania głosu wyraził Pan Poseł Stanisław Pięta. 

Bardzo proszę Panie Pośle.” 

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

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. 

Na początku chciałbym podziękować i pogratulować Wysokiej Radzie przywrócenia punktu interpelacje  
i zapytania Radnych na początek posiedzenia. Jest nie tylko dobre ze względów organizacyjnych, ale jest 
to także wyrazem szacunku dla mieszkańców naszego miasta, przysłuchującym się obradom Wysokiej 
Rady. 

Mam dwie kwestie.  

Szanowni Państwo prowadzona jest od dwóch tygodni akcja zbiórki makulatury, z której dochód będzie 
przeznaczony na budowę studni w chrześcijańskim Sudanie. Siostry Zgromadzenia Córek Bożej Miłości przy 
ulicy Żywieckiej 20 i parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Cygańskim Lesie będą w lipcu  
5-6, 19 i 20 zbierać makulaturę. Zachęcam wszystkich gorąco do przyniesienia tam niepotrzebnych 
papierów. Akcja objęta jest patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza 
Rakoczego. 
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Druga kwestia. Szanowni Państwo nie raz, nie dwa spotykamy się w kościele, pod pomnikami  
na uroczystościach patriotycznych, które organizuje Pan Prezydent z Panem Przewodniczącym, 
uroczystościach, które mają na celu uczczenie pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Zapewne Państwo wiecie, 
że Polska Telewizja nadała haniebny serial niemiecki, który szkaluje dobre imię żołnierzy Armii Krajowej, 
przypisując im zachowania, które nigdy nie miały miejsca – bo żadne źródło historyczne nie podaje faktu 
jakoby Żołnierze Armii Krajowej otwierali wagony z transportowanymi więźniami obozów 
koncentracyjnych, a następnie z obrzydzeniem zamykali je z takiego powodu, że przewożeni są tam Żydzi. 
To są ordynarne kłamstwa. Proszę Państwa, coś zawdzięczamy żołnierzom Armii Krajowej, coś jesteśmy  
im winni i chciałbym prosić Wysoką Radę o rozważenie zajęcia odpowiedniego stanowiska, które mogłoby 
być skierowane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. 

Dziękuję za uwagę.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, punkt numer 4 został wyczerpany.” 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2012 

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

„Przechodzimy do punktu 5: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta 
Bielska-Białej za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu 
za rok 2012.  

Zanim przejdziemy kolejnych punktów porządku obrad dotyczących zatwierdzenia tego Sprawozdania 
finansowego za 2012 rok oraz udzielenia potem absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 
tradycyjnie chciałbym zaproponować Państwu łączne procedowanie nad tymi punktami oraz rozłączne 
głosowanie projektów uchwał. 

Jeśli nie usłyszę z Państwa strony głosów przeciwnych, uznam przedstawioną przeze mnie propozycję  
za przyjętą. 

Czy są głosy sprzeciwu?  

Nie widzę. 

Uważam przedstawioną propozycję za przyjętą. Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, tytułem wstępu chciałem przypomnieć, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, 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 dnia 30 czerwca następującego po roku 
budżetowym. 

Zgodnie z art. 271 ust. 1, cytowanej wyżej ustawy, nie później niż do 30 czerwca – a więc jesteśmy  
w terminie – roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta, po zapoznaniu się  
z następującymi dokumentami: 
� sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
� sprawozdaniem finansowym, 
� opinią z badania sprawozdania finansowego, 
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� opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
� informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
� i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

Uwzględniając to, co powiedziałem  informuję, że przekazanie sprawozdań i informacji do Rady Miejskiej 
odbyło się w następujących terminach. 

1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Rady Miejskiej dostarczono:  
� w dniu 28 marca br., Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – Sprawozdanie Nr 52; 
� w dniu 29 marca - Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta 

Bielsko-Biała na prawach powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. – Sprawozdanie Nr 53; 
� oraz w dniu 15 kwietnia br., erratę do Informacji o stanie mienia komunalnego 

(do Sprawozdania Nr 53); 
� oraz (…) 24 kwietnia korektę Tabeli Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu, tj. „Zestawienie 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”. 

2. Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w dniu 29 maja do Rady Miejskiej 
dostarczono Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz z opinią biegłego 
rewidenta – tj. Sprawozdanie Nr 60. 

Zgodnie z art. 270 ust. 2, rozpatrzeniem ww. dokumentów zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej.  

W dniu 10 czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 270 ust. 3, Komisja Rewizyjna przedłożyła następujące 
projekty uchwał: 

� projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok 
wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu - Druk Nr 796, 

� oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 
2012 - Druk Nr 797. 

Uwzględniając to, stwierdzam, że wszystkie ustawowe terminy zostały dochowane, a wskazane wyżej 
materiały przekazano Państwu do skrytek; Wersję elektroniczną dokumentów przesłano na skrzynki 
mailowe. 

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Andrzeja Gacka, do skrytek przekazane zostało 
Państwu także uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta. 

W chwili obecnej przedstawiam Państwu opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uprzejmie informuję, że I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 
� Uchwałą Nr 4100/I/62/2013 z dnia 12 kwietnia tego roku wydał pozytywną opinię o możliwości spłaty 

przez Miasto Bielsko-Biała kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  
44 milionów złotych; 

� Uchwałą Nr 4100/I/63/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego; 

� i Uchwałą Nr 4100/I/113/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku wydał pozytywną opinię o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Bielska-Białej za 2012 rok. 

Pragnę również poinformować, że przekazane przez Prezydenta Miasta sprawozdania oraz informacja 
stanowiły przedmiot prac merytorycznych Komisji Rady Miejskiej, które przyjęły je do wiadomości lub 
wydały opinie pozytywne. 

Ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok (tj. Sprawozdaniem Nr 52) zapoznały się  
i przyjęły to Sprawozdanie do wiadomości Komisje: 
� Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
� Edukacji i Kultury (w zakresie swojego działania), 
� i Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

Natomiast opinie pozytywne wydały:  
� Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (w zakresie swojego działania),  
� Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,  
� oraz Komisja Rewizyjna. 
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Z Informacją o stanie mienia komunalnego (Sprawozdanie Nr 53) zapoznały się i przyjęły do wiadomości 
Komisje: 
� Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
� Edukacji i Kultury, 
� Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
� Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
� Bezpieczeństwa i Samorządności, 
� oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

Ze Sprawozdanie finansowym miasta Bielska-Białej oraz z opinią biegłego rewidenta zapoznały się:  
� Komisja Rewizyjna,  
� Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - wydając opinię pozytywną do sprawozdania 

finansowego oraz przyjmując do wiadomości opinię biegłego rewidenta. 

Szanowni Państwo przystępujemy, zgodnie z art. 270 ust. 4, do rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 
finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

W związku z sytuacją, która ma miejsce – nie wiem, dlaczego – ogłaszam 5-minutową przerwę.2” 

 
 

____________________   

 

 

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

„Jesteśmy w punkcie 5 i 6 – obradujemy łącznie nad tymi dwoma punktami.3  

Szanowni Państwo podjąłem decyzję, że dwóm wnioskodawcom, którzy zgłosili się w punkcie poprzednim 
– w punkcie interpelacje – do zabrania głosu, przywracam prawo do zabrania głosu.  

Proszę bardzo, pierwszy Pan Marek Podolski. 

Proszę Panie Prezydencie.” 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

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

„W kwestii formalnej. 

Rada Miejska podjęła w swoim czasie uchwałę, że interpelacje będą na końcu sesji. Na Prezydium 
ustaliliśmy, że przywracamy to, ale w formie, o której Pan Przewodniczący przedtem (…) powiedział – 
znaczy jest pytanie, odpowiedź, nie ma dyskusji. Czyli ja rozumiem, że łamiemy w tej chwili uchwałę Rady 
Miejskiej, uchwałę Prezydium.  

Dziękuję bardzo.” 

 

                                                 
2 Godz. 11.20 – ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej. 
3 Godz. 11.50 – wznowienie obrad Rady Miejskiej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie. (…) Rzeczywiście udzielając odpowiedzi Panu, ma Pan rację – było to przedmiotem 
dyskusji i były takie sformułowania. Natomiast do dzisiaj umówiliśmy się, że Kluby wyrażą stanowisko  
w sprawie procedowania tego punktu. Fakt, że na Prezydium ustaliliśmy zmianę porządku obrad, 
przywracając (…) poprzednie umiejscowienie interpelacji, był głosem pozytywnym Prezydium w stosunku 
do oczekiwań Radnych. Natomiast w dniu dzisiejszym, procedując ten punkt, uważam że dla dobra sesji  
i dzisiejszej sesji w szczególności, pragnę ażeby wnioskodawca, który zgłaszał interpelację miał prawo  
do zadania pytania Panu Prezydentowi. Bardzo proszę Panie Prezydencie o takie procedowanie tego 
punktu.  

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Gacek. W tej sprawie, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
rozumiem – czy jako Radny?” 

 
Radny Andrzej Gacek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jako Radny.” 

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

„Ale Pan nie miał wystąpienia w tej sprawie. Ja tylko przywróciłem punkt w sprawie zabrania głosu przez 
wnioskodawców. 

Proszę bardzo, ważna sprawa – krótko, o co chodzi.” 

 
Radny Andrzej Gacek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Znaczy ja krótko. Ja właśnie w sprawie interpelacji i odpowiedzi Pana Prezydenta.  

Uważam, że jest konieczne, że jeżeli Radny Rady Miejskiej, po odpowiedzi Pana Prezydenta (…),  
nie zgadza się z odpowiedzią Pana Prezydenta, miał możliwość zabrania głosu. Ja uważam, że to jest 
konieczne i oświadczam, że jeżeli nie będę miał możliwości zabrania głosu w tym punkcie, będę zabierał 
głos w „Sprawach różnych”, bo tu mi też nikt nie zabroni. To po pierwsze. 

A po drugie – à propos interpelacji, które zgłosiliśmy z Panem Przemkiem Drabkiem.  

Panie Prezydencie…” 

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

„Panie Przewodniczący.” 
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Radny Andrzej Gacek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„… myśmy, dlatego zgłosili drugi raz tą interpelację, bo uważam, że odpowiedź była bez jakiegoś takiego 
dogłębnego przemyślenia. I jeszcze raz prosimy, prosimy po raz trzeci, żeby podczas analizy tego tematu 
(…), jeżeli będzie najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa (…), żebyśmy zostali zaproszeni i aby była 
możliwość przedstawienia argumentów. To tyle na ten temat.  

Dziękuję bardzo.” 

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

„Proszę bardzo w kwestii formalnej Pan Przewodniczący Klimaszewski.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. 

Myślę, że to jest kwestia formalna. Co do zasady zgadzamy się, jako Klub, żeby te odpowiedzi były zwięzłe 
i było: pytanie, odpowiedź. Natomiast tu jest kwestia głębsza, pewnej symetrii, bo jeżeli przedstawiciele 
Urzędu, Pan Prezydent jednak wchodzą w tryb komentarza w swoich odpowiedziach, nie udzielają 
odpowiedzi sensu stricte, ale jednak rozwijają tą wypowiedź, nawet z jakimiś uszczypliwościami, które też 
nie są jakieś tam nienaturalne, mają prawo być, no to myślę, że wówczas nie należy odbierać głosu, 
ponieważ ta symetria prawa głosu, władzy wykonawczej i władzy uchwałodawczej, jest niezbywalnym 
naszym prawem – (…) a tak się dzisiaj nie stało. I dlatego uważam, że w takich sytuacjach 
Przewodniczący (…) – też byłem Przewodniczącym, wiem że to są trudne momenty – no jednak nie należy 
odbierać głosu Radnym. Ewentualnie, jeżeli jest taki cel, to trzeba danemu rozmówcy zwrócić uwagę,  
że wychodzi poza zakres odpowiedzi i przechodzi do komentarzy, w związku z tym druga strona też będzie 
miała prawo do takich komentarzy. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję.  

Szanowni Państwo, (…) przywróciłem ten punkt, procedując (…) sesję, tylko w celu zabrania głosu przez 
osoby, które zgłosiły się w tym punkcie do dyskusji – nie do dyskusji, do zabrania głosu w sprawach 
interpelacji, które same zgłosiły i ten punkt przywróciłem. 

Proszę bardzo, Pani… 

Nie będziemy dyskutować nad interpelacjami, bo już raz dyskutowaliśmy. I proszę Kluby o zajmowanie 
stanowiska na piśmie, Prezydium się do tego ustosunkuje i być może zmienimy Regulamin. 

Bardzo proszę, Pani Radna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Ja w związku z interpelacją, ale chcę też (…) powiedzieć i zaapelować do Pana Przewodniczącego, że Pan 
Przewodniczący ma w swoich rękach narzędzie ustawowe i narzędzie, które jest (…) przepisane z ustawy 
do naszego Regulaminu. Mianowicie, wydaje mi się, że Przewodniczący powinien dbać o powagę tej Izby, 
o godność wszystkich, którzy tu reprezentują jakąś grupę wyborców i jeżeli są uszczypliwości, z jednej czy 
z drugiej strony, można po prostu przywołać do porządku – jest wezwanie „do rzeczy”… 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę Pani Radna, proszę w sprawie swojej interpelacji.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„… i można powiedzieć: do rzeczy Pani Radna i do rzeczy Panie Prezydencie.” 

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

„Pan Prezydent powrócił.  

Jeżeli przywróciłem - proszę ustosunkować się do swojej interpelacji.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Tak jest. 

Znaczy ja do dwóch spraw. Zwracam się z apelem jednak o udrożnienie przejścia z ulicy Wzgórze na ulicę 
Orkana. Problem polega na tym, że Państwo wydaliście w jednym czasie zgodę na dwa remonty - remont 
jezdni z chodnikami i remont kamienicy, która blokuje jedyne możliwe dojście chodnikiem. I trzeba w tym 
wszystkim zrobić jakiś przesmyk na szerokość wózka inwalidzkiego, po którym przejadą – kładkę taką –   
po której przejadą i wózki, i przejdzie pieszy. I ja rozumiem, że takie są zasady organizacji ruchu, a nie 
puszczanie kilometr dookoła, ludzi, którzy czasami mają kłopoty z poruszaniem się. Albo się nie robi tych 
dwóch remontów w jednym czasie, nie daje się zgodę na zajęcie pasa drogowego, albo (…) to poprzez 
taką kładkę. Tak że miałabym gorącą prośbę żeby jednak podejść do tego konstruktywnie. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, ustaliliśmy, że przywróciłem tylko ten punkt w kwestiach wypowiadania się 
wnioskodawców. Rozumiem, że Pan drugi wnioskodawca zrezygnował z prawa zabrania głosu.  

Punkt uważam za wyczerpany. 

Dziękuję bardzo.” 
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Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej  
za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  
za rok 2012 

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

„Szanowni Państwo przywracam punkt 5, 6 porządku obrad w momencie, w którym dokonałem przerwania 
porządku obrad, czytając Państwu procedurę i ustalenia prawno-formalne, że są zgodne z przepisami 
ustawy.  

Zgodnie z art. 270 ust. 4 przystępujemy do rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz 
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Proponuję następujący przebieg obrad: 

1) wystąpienie Prezydenta Miasta Jacka Krywulta – celem przedstawienia Sprawozdania finansowego  
i Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, 

2) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji – Pana Radnego 
Andrzeja Gacka, 

3) przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przez 
Przewodniczącego Komisji – Pana Radnego Romana Matyję, 

4) a następnie prezentację stanowisk Klubowych: 
• Klubu Wyborców Jacka Krywulta - Przewodniczący Klubu, w imieniu Klubu Jan Dzida, 
• w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej - Przewodniczący Pan Marek Podolski lub zastępujący  

go Zastępca Przewodniczącego Klubu, 
• Klubu Prawa i Sprawiedliwości - Przewodniczący Klubu Roman Matyja. 

5) Pani Radna Staniszewska w następnym punkcie uzyskuje prawo zabrania głosu w sprawie 
procedowania tych punktów. 

6) następnie dyskusję nad sprawozdaniami przewidujemy, 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej,  

8) i przejście potem do punktu 6 w sprawie absolutorium. 

Bardzo proszę - wystąpienie Prezydenta Miasta Jacka Krywulta, celem przedstawienia sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu za 2012 rok.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Radni.  

W 2012 roku utrzymywała się, jak wiemy, niekorzystna sytuacja w gospodarce światowej, ale również  
w Polsce odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W kolejnych okresach 
ubiegłego roku nasilały się trudności na rynku pracy: rosło bezrobocie i spadały realne wynagrodzenia. 
Mając na uwadze powyższe czynniki oraz zapowiadaną od 2014 roku, przez resort finansów, zmianę 
przepisów dotyczącą liczenia zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego i oceny ich kondycji 
finansowej, w ubiegłym roku miasto kontynuowało tą politykę zrównoważonego i ostrożnego budżetu oraz 
obniżania kosztów zadłużenia, celem zachowania ustawowych wskaźników zadłużenia na bezpiecznym 
poziomie. 

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2012, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, został 
uchwalony przez Radę Miejską Bielska-Białej w dniu 28 grudnia 2011 roku. Podstawowe wielkości tego 
budżetu 2012 roku wynosiły: 
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Dochody. 
� Plan uchwalony: 717 mln zł.  
� Plan po zmianach na 31 grudnia: 731,4 mln zł . 
� Wykonanie: 721,3 [mln zł], czyli wykonanie 98,6 [%]. 

Jak widzimy, było ono wyższe od planu uchwalonego, a niższe nieco od planu, który skorygowaliśmy. 

Z tego: 
Dochody bieżące. 
� Uchwalony plan: 655,7 mln zł.          
� Zmieniony plan: 668,2 [mln zł]. 
� Wykonanie: 665,9 [mln zł], czyli 99,7[%]. 
� I te bieżące dochody stanowiły: (…) 92,3%. 
Dochody majątkowe. 
� Zaplanowane były: 61,3 [mln zł]. 
� Zmieniliśmy na: 63,2 mln zł.  
� Wykonanie: 55,4 [mln zł], to 85,7%.    
� I to stanowi w budżecie całym 7,7%. 

Teraz, jeżeli chodzi o wydatki. 
� Uchwalony plan zakładał wydatki w kwocie: 721,9 mln zł.  
� Plan po zmianach: 776,3 [mln zł] - prawie 55 mln więcej. 
�  Wykonanie: 728,2 [mln zł], czyli wydatki wykonaliśmy w 93,8%. 
Z czego: 
� Wydatki bieżące - już tylko powiem może wykonanie (...): 96,2%. 
� Wydatki majątkowe: 83,9% (…). 

Deficyt, którego źródłem pokrycia był kredyt bankowy oraz pożyczki.  
� Założyliśmy: 4,9 mln zł (na 31 grudnia). 
� Plan po zmianach wyniósł: 44,9 mln zł. 
� A faktyczne wykonanie: 6,9 mln zł – taki deficyt wyszedł. 

Jeżeli chodzi o nadwyżkę operacyjną. 
� Założyliśmy w planie: 85,4 mln zł. 
� Zmieniliśmy na 31 grudnia 2012: 33,3 [mln zł]. 
� A wykonaliśmy:  55,1 [mln zł], czyli jest ta nadwyżka operacyjna na koniec ubiegłego roku 55,1 mln zł. 

Rok 2012 rok zamknęliśmy w związku z tym deficytem 6,9 mln [zł]. Dla porównania powiem, że w 2011 
deficyt wyniósł 40,8 mln [zł], a w ‘10 - 49,1 mln zł, a w 2009 - 67,2 [mln zł]. Widać zatem, że deficyt 
budżetu miasta na koniec 2012 roku znacząco zmalał w stosunku do lat ubiegłych, co w świetle nowych 
wskaźników zadłużenia jest przejawem ostrożnej polityki zadłużania miasta. 

Przechodzę teraz do dochodów. 

Dochody wyniosły ogółem, jak powiedziałem, 721,3 mln zł, tj. 98,6% wykonania planu po zmianach. 
Wśród dochodów własnych największe zasilenie do budżetu miasta w środki finansowe przyniosły podatki 
- 206,5 mln zł (z tego: udział PIT 191 mln zł i CIT 15,5 mln zł), następnie podatki i opłaty (151,2 mln zł,  
z tego podatek od nieruchomości 122,5 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 7,3 mln [zł]  
i podatek od środków transportowych 4,9 mln zł), pozostałe dochody 34,2 mln zł oraz dochody z majątku 
22,1 mln zł. W 2012 roku udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 58,03% (w 2011  
ta wielkość wynosiła 58,06%), tak więc udział dochodów własnych w dochodach ogółem utrzymuje się  
na tym dobrym, stabilnym poziomie. Ponadto udział ten zwiększył się o ponad 2% w stosunku  
do dochodów uzyskanych na koniec 2009 roku (wskaźnik wtedy wynosił 56%). Dane te stawiają  
w korzystnym świetle gospodarkę budżetową naszego miasta. (…) Gmina poprzez racjonalną politykę 
finansową w dużym stopniu samodzielnie dba o dochody, stając się tym samym mniej zależna  
od zewnętrznych źródeł finansowania. 

Teraz, jeśli chodzi o dochody – szczegółowiej bardziej. 

Podatki i opłaty. 
� Wykonanie 151,2 [mln zł], tj. 100,4% planu po zmianach. 

Jak powiedziałem, najwyższy tutaj wskaźnik wykazuje podatek od nieruchomości - 122,5 mln zł. 
� Udział w podatkach: 206,5 mln [zł], tj. 97,8% planu po zmianach. 
� Jak mówiłem, PIT to jest - 97,2[%] wykonania, ale po zmianach. 
� I CIT - 105,6% planu po zmianach. 
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Udziały w PIT, czyli podatku od osób fizycznych, za ubiegły rok pierwotnie zaplanowaliśmy zgodnie  
z założeniami Ministerstwa Finansów. W trakcie roku, na podstawie informacji Ministra Finansów, 
skorygowaliśmy plan o 8,1 mln zł na minus, a mimo to do pełnego wykonania, po rozliczeniu roku, 
zabrakło jeszcze 5,5 mln zł, co łącznie dało 13,6 mln zł ubytku w dochodach własnych.  

Dochody z majątku. 
� Wykonanie: 22,1 mln [zł], tj. 105,2% planu po zmianach. 
Ten wysoki procent realizacji udało się wykonać dzięki sprzedaży 90 lokali mieszkalnych, 2 lokali 
użytkowych oraz 18 działek na łączną kwotę 7,2 mln zł. Uzyskano także wyższe od planowanych wpływy  
z dzierżawy terenów – blisko 2 mln zł oraz z czynszów za wynajem pomieszczeń, zwłaszcza  
w przedszkolach i szkołach – 2,8 mln zł. Bardzo dobrze również zostały wykonane wpływy z opłat  
za zarząd, użytkowanie,  użytkowanie wieczyste nieruchomości, z których uzyskano 3,6 mln zł.  

Wpłynęło także więcej wniosków od spółdzielni mieszkaniowych o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności. (…) W wyniku tego pozyskano  
do budżetu miasta środki w kwocie 1,3 mln zł.  

W 2012 roku miasto uzyskało również dywidendy w łącznej kwocie 3,2 mln zł od: AQUY – 1,2 [mln zł],  
z THERMY – 1,2 [mln zł], z SITY – 0,7 mln [zł] i od Beskidzkiego Hurtu Towarowego - 143 tys. zł. 

Subwencja ogólna. 
� Wykonanie: 193,1 mln [zł], tj. 100,3% planu po zmianach. 
Największy udział w subwencji ogólnej stanowi, jak zwykle, część oświatowa, którą otrzymaliśmy  
w wysokości 182,4 mln [zł], czyli w pełnej wysokości w stosunku do planu. Subwencja równoważąca (…) 
wyniosła 5,2 mln zł.  

Dotacje z budżetu państwa. 
� Wykonanie: 70,5 mln zł, tj. 98,3% planu po zmianach. 
W zakresie tutaj dotacji celowych z budżetu państwa sytuacja kształtuje się każdego roku podobnie. 
Realizacja (…) rok wcześniej wyniosła 70,5 [mln zł], tj. 98,3[%] po zmianach.  

Dotacje z funduszy celowych. 
� Wykonanie: 119,6 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach. 

Środki (…) z Unii Europejskiej. 
� Wykonanie: 39,1 mln [zł], tj. 79,3% planu po zmianach. 
Środki – myślę, że trzeba tu dodać – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są od kliku lat dla nas, 
dla naszego budżetu bardzo ważnym źródłem dochodów.  

Myślmy zaplanowali trochę wyższą kwotę, ale niższy procent realizacji tego planu wynika przede wszystkim 
z harmonogramu realizacji poszczególnych inwestycji, a nie ze zmniejszonych dotacji. Tak że to będzie 
wszystko w kolejnych latach – te środki będą wykorzystane. 

W zakresie projektów inwestycyjnych, tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych,  
w 2012 roku najwyższe kwoty refundacji wydatków dotyczyły następujących projektów: 
� infrastruktura turystyczno-rekreacyjna (…) w Bielsku-Białej - 14,6 mln [zł], 
� zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego - 9,4 mln zł,  
� przebudowa drogi krajowej 69 - ul. Żywiecka; odcinek od [ul.] Górskiej do [ul.] Prostej - 4,1 mln [zł], 
� przebudowa [ul.] Bestwińskiej - 2,3 mln [zł]. 
I to były te główne pozycje. 

W zakresie tzw. „projektów miękkich” miasto uzyskało wpływy w ramach wielu programów. Tutaj głównie:  
„Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, „Cuda Europy”, „Nasze kulturowe dziedzictwo”, „Wizyta 
przygotowawcza”, itd. (…). Jest bardzo dużo tych „projektów miękkich”, w których braliśmy udział. Łącznie 
uzyskaliśmy z tych „projektów miękkich”  479 tys. zł. 

Ponadto w ubiegłym roku miasto otrzymało refundację wydatków na zakończone projekty: „Bielsko-Biała – 
przeżyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta” – i dostaliśmy (…) na tę okoliczność  
33,7 tys. zł. 

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu za ubiegły rok należy zauważyć, że dochody budżetowe nie 
zostały zrealizowane w pełni w stosunku do zaplanowanych wielkości. Wykonanie dochodów ogółem 
zostało zaniżone głównie poprzez niższe wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej – o czym mówiłem. 
Ma to związek głównie z przeciągającą się procedurą rozpatrywania wniosków o płatność, które podlegają 
bardzo szczegółowej weryfikacji, łącznie z dokumentacją powykonawczą – ale to są pieniądze (…) te, które 
planowaliśmy, które oczywiście otrzymamy. 
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Ponadto, część umów była zawarta i wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego i nie zdążono  
po prostu, jak mówiłem, (…) rozliczyć czy nawet zakończyć danej inwestycji. 

Wśród wielu innych źródeł dochodów obserwuje się natomiast pełne wykonanie planu, a nawet wpływy 
ponadplanowe. W porównaniu do lat 2009-2011, wzrosły głównie dochody z podatków i opłat, między 
innymi podatek od nieruchomości. Wzrosły również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Wysokie wpływy zrealizowano również w zakresie dochodów z majątku, co jest pozytywnym aspektem 
wykonania budżetu miasta w obliczu dekoniunktury gospodarczej. 

Teraz przechodzę do drugiego działu – do wydatków. 

Wydatkowano ogółem w zeszłym roku 728,2 mln zł, co jak mówiłem, wyniosło 93,8% planu, w tym: 
� na wydatki bieżące: 610,8 [mln zł], tj. 96,2[%], 
� na wydatki majątkowe: 117,4 mln [zł], tj. 83,0% planu. 

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które (…) wyniosły 96,2[%] należy stwierdzić,  
że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych 
oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz 
wydatków związanych z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej, głównie ze względu  
na opóźnienia – jak mówiłem – w podpisywaniu umów o dofinansowanie.  

W budżecie 2012 roku najwyższe kwotowo wydatki przeznaczono na: 
� dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 282,5 mln zł,  

tj. 38,8% wydatków ogółem, 
� następnie dział 600 – Transport i łączność: 112,6 mln zł, tj. 15,5% wydatków ogółem, 
� i dział 852 – Pomoc społeczna: tj. 82,1 mln zł, tj. 11,3% wydatków ogółem, 

Wynika z tego, że nadal bardzo poważny udział w budżecie mają wydatki na oświatę - 38,8% budżetu 
ogółem. Natomiast wydatki bieżące oświaty stanowiły około 46% wszystkich wydatków bieżących miasta – 
czyli ta tendencja się utrzymuje jednak na tym samym poziomie od kilku lat. W 2012 roku dofinansowanie 
miasta do oświaty wyniosło około 83 mln zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego, czyli  
do 2011 o 13,9 mln zł – dopłata wynosiła wtedy 96,9 [mln] zł. W dalszym jednak ciągu dopłata do oświaty 
jest bardzo dużym obciążeniem budżetu miasta, gdyż przekazywana przez Ministra subwencja oświatowa 
nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie miasta.  

W ramach wydatków bieżących na zadania remontowe wydatkowano ogółem 24 mln zł.  

Wydatki majątkowe od wielu lat stanowią ponad 20% wydatków ogółem budżetu miasta (w 2011 roku 
było to 20,9[%], w 2010 – 24,7[%], w 2009, rekordowym – 33,3[%]), co świadczy wyraźnie  
o prorozwojowej strukturze wydatków. Konstruując budżet miasta na rok ubiegły zaplanowaliśmy wydatki 
majątkowe na wysokości 21,0%. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana oczywiście  
z funduszy europejskich. W ubiegłym roku, korzystając z puli unijnych środków, kontynuowaliśmy 
rozpoczęte wcześniej zadania inwestycyjne, w tym między innymi:  
� Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej;  
� Przebudowa drogi krajowej 69 - o czym mówiłem; 
� Zwiedzaj i wypoczywaj; 
� Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego – etap II.  

Dzięki możliwości korzystania z europejskiego źródła finansowania, poziom wydatków na inwestycje jest 
znacznie wyższy niż nakłady, jakie mogłoby ponieść miasto bez możliwości korzystania z tych środków. 

Na wydatki majątkowe w zeszłym roku przeznaczyliśmy, jak powiedziałem, 117,4 mln zł, co związane jest 
przede wszystkim z brakiem – to niepełne wykonanie, bo tylko 83%, to jest brak możliwości pełnego 
wykorzystania tych środków, o których mówiłem. To nie będę czytał wszystkich może tych wydatków 
majątkowych, bo tego jest bardzo dużo – w sprawozdaniu Państwo Radni mają.  

Natomiast, jeśli mówimy o inwestycjach takich tych dużych, to w zeszłym roku te inwestycje to były 
przede wszystkim jak zwykle inwestycje drogowe. One pochłonęły około 42 mln zł. Dla przypomnienia, już 
pomijając tą drogę, o której mówiłem, 69 – Żywiecka, również: 
� zakończono (…) rozbudowę ulicy Kusia, Kolejowej z przepustami,  
� zakończono kolejny etap prac w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz  

z przebudową  mostu nad potokiem Wapieniczanka”, 
� zakończono przebudowę przejścia dla pieszych pod ulicą Piastowską, 
� w trakcie realizacji było zadanie „Połączenie ul. Partyzantów z ul. Żywiecką – rozpoczęła się  

ta inwestycja. 
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I to są te główne problemy inwestycyjne. Ale również: 
� zakończyliśmy rozbudowę ul. Reksia, rozbudowę ulicy Gościnnej,  
� kontynuowaliśmy przebudowę (…) ulic w rejonie Starówki,  
� następnie w trakcie realizacji był „Rozbudowa - układ komunikacyjny na osiedlu Ks. Brzóski”, 

rozbudowa ul. Sejmowej z poprawą systemu odwodnienia, 
� zakończyliśmy realizację [zadania] (…) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej” - łącznie 1,5 mln zł 
wydaliśmy na tę okoliczność, 

� następnie budownictwo komunalne (2 mln zł) – zakończono przebudowę budynku przy ulicy 
Partyzantów 62, gdzie oddaliśmy 30 mieszkań. Oprócz tego wykonaliśmy, w ramach zadania, 
dokumentację budowy zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulicy Kolistej, 

� zakończyliśmy remont konserwatorski budynku Plac Św. Mikołaja 6, 
� zakończyliśmy realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego pod nazwą (…) „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta” - łącznie wydatkowano 
1,5 mln zł, 

� zakończyliśmy prace związane z termomodernizacją budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian 
Przedszkola Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, 

� kontynuowaliśmy zadanie „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, 

� w styczniu zakończyliśmy prace związane z przebudową i rozbudową, termomodernizacją budynku 
[przy ul.] Brodzińskiego 22 na potrzeby żłobka, 

� następnie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy (…) 
[placówkach] oświatowych” wykonaliśmy nowe boiska przy: Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym 
Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 26 oraz przy Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych  
i Mechanicznych, 

� zakończono zadanie pn.: Modernizacja pływalni „Panorama” przy ul. Konopnickiej, 
� zakończyliśmy również zadanie „Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52. 

Część zadań inwestycyjnych realizowana była przez samorządowe zakłady budżetowe. I tak Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej z własnych środków, jak również z dotacji z budżetu miasta, wykonał elewację 
budynków przy ulicy Pankiewicza 7 i Słowackiego 2, także izolację pionową budynku przy ulicy  
Pankiewicza 8. Wymieniono również pokrycie dachu na budynkach przy ul. 11 Listopada 7, 26, 64, 
termomodernizacja budynku przy ulicy Karpackiej 16, itd.  

Miasto otrzymało również dwie promesy w łącznej wysokości 10 mln zł w ramach podziału środków  
na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych powstałych w 2010 roku. Z otrzymanej dotacji 
realizowane były zadania umieszczone w wykazie szkód powodziowych, które wystąpiły w 2010 roku  
w Bielsku-Białej, w tym przede wszystkim (…) wykonaliśmy zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego  
w naszym mieście w rejonie ul. Partyzantów. Na usuwanie skutków powodzi w zeszłym roku miasto 
przeznaczyło 0,5 mln [zł] z własnych środków oraz wykorzystało 7,6 mln [zł] środków z dotacji. 

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 94% planu było optymalne  
w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. Budżet miasta był 
wykonywany bowiem w trudnej sytuacji mikro i makroekonomicznej. 

Warto zaznaczyć, że istotny wpływ na budżet miasta w zeszłym roku miały zmniejszone wpływy w tytułu 
udziałów w podatku od osób fizycznych – o czym już mówiłem – o 13,6 mln zł, skutki wzrostu o 2% 
składki rentowej, która w naszym mieście stanowi około 5 mln zł, a także rosnąca corocznie wpłata miasta 
jako powiatu na część – to się nazywa – równoważącą subwencji ogólnej, popularnie się mówi 
„janosikowe”, które wyniosło 8,9 mln zł. Przypominam, że w 2005 roku zapłaciliśmy „janosikowego”  
3,8 mln zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2012 roku miasto – to już mówiłem - wpłaciło (…) prawie  
9 mln zł. 

Warto również podkreślić, że budżet roku 2012 został uchwalony z planowanym deficytem, którego 
źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy w wysokości 40 mln zł. Z uwagi na potrzebę dalszego rozwoju 
miasta, a głównie ze względu na konieczność uzupełnienia środków dla oświaty, w trakcie roku planowany 
kredyt ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia wyniósł 66,5 mln zł. W sierpniu zeszłego roku, Rada Miejska 
podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 60 mln zł na pokrycie deficytu 
budżetu miasta w zeszłym roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek  
i kredytów. Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu zawarto umowę kredytową z ING Bankiem 
Śląskim S.A. Jednak w związku z niezrealizowaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych oraz 
racjonalną gospodarką finansową, (…) zaciągnęliśmy kredyt bankowy w zeszłym roku w wysokości  
40 mln zł – spłacany on będzie do 2022 roku.  
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Dobra realizacja dochodów (…) wraz z monitorowaniem wykonania wydatków przyczyniła się  
do znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej w porównaniu do poprzednich lat - wzrost o przeszło 18%. 
Nadwyżka ta, definiowana jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 
wyniosła (…) w okresie sprawozdawczym 55,2 mln zł, czyli o 8,4 mln zł więcej niż w 2011 roku. Wzrost tej 
kwoty nadwyżki oznacza, że w zeszłym roku dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące miasta. 
Wypracowanie tej nadwyżki operacyjnej jest warunkiem obligatoryjnym do przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu. Mając na uwadze, że od roku 2014 będzie obowiązywać nowy wskaźnik liczony  
na podstawie nadwyżki operacyjnej, wypracowanej w trzech kolejnych latach poprzedzających dany rok 
budżetowy, jej wysoki poziom ma pozytywny wpływ na poziom nowego wskaźnika zadłużenia, który 
będzie od przyszłego roku obowiązywał. Istotne jest to, aby w dalszym ciągu miasto było postrzegane jako 
prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak dotychczas, było wysoko 
oceniane.  

Należy podkreślić, że w zeszłym roku Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach.  
W maju tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił wyniki rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu – (…) pośród 
największych 55 miast, Bielsko-Biała uplasowało się na 25 miejscu.  
W rankingu „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju”, również ogłoszonego przez „Newsweek”, 
miasto (…) zostało wyróżnione jako jedno z 4 miast i otrzymało prestiżowe wyróżnienie za skuteczne 
zarządzanie.  
W czerwcowym rankingu miesięcznika „Forbes” – „Atrakcyjność dużych miast dla biznesu” – zajęliśmy  
3 miejsce.  
W rankingu samorządów 2012, opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, uplasowaliśmy się  
na 12 miejscu (o jedno miejsce wyżej niż w 2011 roku), natomiast w rankingu „Fundusze Unijne” 
znaleźliśmy się (na prawach powiatu jako miasto) na 14 miejscu - w poprzednim roku mieliśmy 41.  
Następnie ranking zamożności samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota – w kategorii 
najzamożniejszych powiatów grodzkich zajęliśmy 19 pozycję.  
Urząd Miejski zajął II miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w finale konkursu „Samorządowy 
Lider Zarządzania – Usługi Techniczne” w kategorii „Lokalna gospodarka energetyczna”, organizowanego 
przez Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich. 
Zajęliśmy I miejsce w IV edycji – organizowanego przez Grupę ENERGA – Ogólnopolskiego Plebiscytu 
Miast na Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne. 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nadało naszemu miastu tytuł „Lidera Małopolski” za najlepsze 
przedsięwzięcie zeszłego roku za projekt „Zwiedzaj i Wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku 
Słowackiego”. 
Również otrzymaliśmy certyfikat i tytuł „Miasta z Klimatem” – w uznaniu działań dla zrównoważonego 
gospodarowania energią i ochrony klimatu – Ministerstwa Ochrony Środowiska i Fundacji EkoRozwoju. 

Dokonując podsumowania roku budżetowego 2012, należy stwierdzić, że przy utrzymującej się 
niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w ostatnich latach, budżet miasta był gwarantem rozwoju rynku 
lokalnego. Jego dobra realizacja, w zakresie dochodów i wydatków, pozwoliła na utrzymanie 
prorozwojowego charakteru przy jednoczesnym zachowaniu ustawowego wskaźnika zadłużenia. Działania 
te pozwoliły nie tylko na realizację zadań własnych Gminy na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, ale 
również na kontynuację inwestycji, które służą budowie odpowiedniej jakości życia, a także zwiększaniu 
atrakcyjności turystycznej i gospodarczej naszego miasta. 

Dziękuję bardzo za uwagę.” 

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. 

Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Gacka. 

Bardzo proszę.” 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Andrzej Gacek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. Szanowni Państwo. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przeprowadziła procedurę oceny wykonania budżetu miasta za rok 2012. 

Komisja w trakcie swoich prac korzystała z: 
� Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2012; 
� Sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;  
� Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;  
� Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta Bielsko-Biała na prawach 

powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2012; 
� Pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Prezydenta Miasta; 
� Wyjaśnień i odpowiedzi Skarbnika Miasta i Zastępcy Prezydenta udzielanych na posiedzeniach Komisji  

w dniach 15 kwietnia oraz 5 czerwca. 

Po zapoznaniu się z ww. materiałami i dokumentami oraz po przeprowadzeniu dyskusji, Komisja Rewizyjna 
daje Państwu propozycję dwóch uchwał. 
� Pierwsza uchwała (…) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta za 2012 rok wraz  

ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta z wykonania budżetu. 
Propozycja Komisji jest: Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz  
ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2012. 

� Oraz drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
za rok 2012. 
I tutaj jest propozycja projektu uchwały: Udzielić Prezydentowi Miasta absolutorium za 2012 rok. 

Jeśli chodzi o uzasadnienie tego tematu, ja dlatego pozwoliłem [sobie], tak jak Pan Przewodniczący Rady 
Miejskiej mówił, [przekazać Państwu] całe uzasadnienie (…) do wniosku (…) – przypominam, że wniosek 
Komisji Rewizyjnej był opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, uzyskał opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do tego wniosku było dosyć obszerne, w związku z tym, żeby nie prezentować w 100% tego 
uzasadnienia, pozwoliłem sobie dołączyć do materiałów, do projektów uchwał to uzasadnienie. Tak że 
Państwo mają, tydzień czasu były na zapoznanie się z tym. 

Państwo pozwolą, że ja w jakimś dużym skrócie przedstawię to uzasadnienie, być może powtórzę niektóre 
dane, ale myślę, że tu jest konieczne. 

Więc po pierwsze, plan budżetu po zmianach 807.103.232,62 zł. Po zmianach, kwota wydatków wynosiła 
776.337.743,62 zł. 

Faktyczne wykonanie dochodów budżetu (…) – kwota 721.348.589,51 zł co stanowi 98,62% planu, 
natomiast faktyczne wykonanie wydatków budżetu wyniosło 728.176.917,90 zł tj. 93,80% planu.  

Wydatki majątkowe w 2012 roku zaplanowano w kwocie 141.438.710,95 zł i zrealizowano na kwotę  
w 82,98% planu. 

Zarówno w materiałach, które przekazał Pan Prezydent, jak i w opinii przedstawionej przez Komisję 
Rewizyjną, przedstawiono, jakie przyczyny (…) są niepełnego wykonania wydatków majątkowych, więc nie 
będę (…) ich tu dokładnie czytał. 

Rzeczą istotną jest sumaryczne zadłużenie miasta, w związku z tym pozwolę [sobie] tutaj precyzyjnie 
podać dane. 

Sumaryczne zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 wynosi  
243.110.613,54 zł. Wartość zadłużenia, w stosunku do 2011 roku, uległa wzrostowi o 7,79 mln zł.  
W 2012 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł przeznaczony na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2012 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszych 
pożyczek i kredytów.  

(…) Poziom zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wskaźników. I tak: wskaźnik tzw. 60% 
określony w ustawie wynosi 33,7%, zaś wskaźnik 15% wynosi 5,92%. 

Komisja ocenia, iż poziom zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wskaźników i nie stanowi 
zagrożenia dla budżetu miasta.  

Komisja przeanalizowała Sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią i raportem biegłego 
rewidenta.  
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Z analizy Sprawozdania finansowego wynika, że: 
� po pierwsze bilans wykonania budżetu miasta sporządzony na 31.12.2012 po stronie aktywów  

i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie (…) 42.528.449 zł,  
� łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.[2012] po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 1.924.413.740 zł – w zaokrągleniu, 
� łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia  

do grudnia 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 132.372.380,64 zł, 
� łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 

do grudnia 2012 roku (…) wykazujące zmniejszenie funduszu jednostki o kwotę 125.403.950 zł. 

Biegły rewident stwierdził, że przeprowadzone przez niego badanie Sprawozdania finansowego miasta  
za rok 2012 dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii, że Sprawozdanie to: 
� po pierwsze przedstawia (…) rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej miasta na dzień 31.12.2012, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, 

� zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz  
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

� jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Miasta Bielska-Białej. 

Po przeprowadzeniu dyskusji, w głosowaniu, tak jak przedstawiłem, Komisja Rewizyjna daje Państwu dwa 
projekty uchwały. W obu przypadkach głosowanie było następujące (za wnioskiem i za tymi projektami),  
na 6 osób: 5 było za, 1 osoba się wstrzymała. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przez jej 
Przewodniczącego Radnego Romana Matyję. 

Bardzo proszę.”  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo.   

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zajmowała się (…) realizacją budżetu za 2012 rok 
dwukrotnie, na dwóch spotkaniach. Na pierwszym spotkaniu Pan Prezydent przedstawił sprawozdanie  
z wykonania budżetu za  2012 rok, odbyła się dyskusja i Pan Prezydent udzielał odpowiedzi na zadawane 
pytania. (…) Po przeprowadzonej dyskusji odbyło się głosowanie, w którym Komisja zaakceptowała 
sprawozdanie większością, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Natomiast w drugim, następnym spotkaniu odbyła się dyskusja na temat sprawozdania finansowego  
za 2012 rok oraz opinii biegłego rewidenta. Również odbyła się dyskusja, (…) po dyskusji odbyło się 
głosowanie, na którym sprawozdanie zostało zaakceptowane przy 2 głosach wstrzymujących.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Przechodzimy do prezentacji stanowisk klubowych. 

Jako pierwszy wystąpi Przewodniczący Klubu Wyborców… 

Proszę? Proszę?” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 27 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Głos z sali sesyjnej. 

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

„Proszę bardzo w kwestii formalnej.”  

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, prosiłbym o – w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość – prosiłbym o 10-minutową 
przerwę.”  

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

„Ogłaszam 10-minutową przerwę.”4 

 

 

________________________________     

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

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

Wznawiam obrad w punkcie 5.5 

Proszę o zachowanie ciszy. 

Wznawiam obrady w punkcie 5.  

Proszę o prezentację stanowisk klubowych – w pierwszy rzędzie Pana Przewodniczącego Klubu Radnych 
Klubu Wyborców Jacka Krywulta Pana Jana Dzidę. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Jan Dzida  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. 

Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej za 2012 rok będę przedstawiał w obszarze dochodów  
i wydatków. 

Wydatki ogółem wyniosły 721,3 mln zł. Są to wydatki wyższe o 18 mln od roku poprzedniego i prawie  
40 mln wyższe od roku 2010. To świadczy, że dochody są dobrze realizowane. Widać, że sytuacja 
gospodarcza, trudna zresztą w kraju, na świecie, nie wpływa zasadniczo na dochody naszego miasta. 
Niestety mimo korygowania in minus z dochodów, z podatku PIT nastąpiło zmniejszenie tego podatku, 
dochodu z tego podatku o 13,6 mln zł. Nadal jednak dochody z podatków PIT i CIT są wysokie i wyniosły 
w roku budżetowym 2012 – 206,5 mln zł, co jest wyższą wartością od roku 2011 o prawie 6 mln. 

                                                 
4 Godz. 12:43 ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej. 
5 Godz. 13.04 wznowienie obrad Rady Miejskiej. 
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Mocną stroną gospodarki finansowej naszego miasta są utrzymujące się bardzo dobre proporcje dochodów 
własnych gminy i powiatu do pozostałych źródeł zasilających budżet w środki finansowe. Dochody własne 
wykonano w wysokości 418,5 mln zł – i dochody te także, podobnie jak w ogóle dochody naszego miasta 
mają tendencję zwyżkową. To ważna tendencja, bowiem odpowiednia wielkość naszego potencjału 
dochodowego jest czynnikiem zwiększającym możliwości rozwoju naszego miasta. 

W roku 2012 oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, który to podatek 
wprowadził do budżetu 206,5 mln zł, największy, istotny wkład do budżetu miasta stanowiły podatki, 
opłaty gminy, szeroko tutaj omówione przez Pana Prezydenta w swoim wystąpieniu – stanowiły one (…), 
podatki od nieruchomości na przykład, 122,5 mln zł i były wyższe od 2011 roku od ponad 7 mln zł. 
Zwracam uwagę na te wielkości dlatego, że cały czas patrzymy na to, co się dzieje w podatkach, które 
stanowią bardzo istotne dochody – czy zwyżkuje, czy zwiększają się, czy też zmniejszają. 

Można tu powiedzieć z satysfakcją, że w roku 2012 istotne dla naszego budżetu dochody rosły, czyli 
zwyżkowały. Tak na przykład było z dochodami gminy dotyczącymi np. dochodów majątkowych  
czy innych.  

W strukturze dochodów naszego miasta na drugim miejscu są zwykle wpływy z subwencji ogólnej. 
Przyniosły one do budżetu 193 mln zł i stanowiły 26,7% (…) dochodów ogółem. Subwencja ogólna 
przyniosła 179,4 mln zł, stanowiła w 2011 roku 25,5% dochodów ogółem. W części ogólnej subwencji 
2012 roku największe środki wpłynęły na oświatę, bo 182,4 mln zł. To bardzo duża kwota. Gdyby  
ją porównywać oczywiście z poprzednimi latami, to jest to także wzrost w tym zakresie. 

Istotne dla naszego miasta są też inne źródła dochodów, w tym środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej. Pozyskano z Unii Europejskiej łącznie 39,06 mln zł. Niestety nie są to środki, które zasadniczo 
wpłynęły na rozwój miasta, chociaż niektóre projekty inwestycyjne, wykonane dzięki tym środkom – mam 
na myśli „projekty twarde” jak i „projekty miękkie” – w bardzo istotny sposób wpłynęły na rozwój naszego 
miasta. Do „projektów miękkich”, które były realizowane zaliczyć trzeba te, które były realizowane  
w ramach programu „Comenius” i „Leonardo da Vinci”, a także projekt, który szczególnie mógł 
zainteresować wiele szkół – i tak było w naszym Bielsku – to jest projekt „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”, bardzo ważny projekt. 

Dochody były dobrze planowane, choć nie zostały w pełni zrealizowane w stosunku do wszystkich 
zaplanowanych wielkości. Niepokojące jest zjawisko zmniejszenia się wpływów z podatku PIT i to o tak 
dużą kwotę. Gdyby nie ponadplanowe wpływy w podatkach od nieruchomości i innych, sytuacja budżetu 
byłaby bardzo trudna. Ale udało się zrealizować większość zadań, choć konieczne było zaciągnięcie kredytu 
i pożyczek w wysokości 40,9 mln zł. 

Budżet to nie tylko dochody, to przede wszystkim także wydatki, które wpływają na bieżące utrzymanie 
miasta oraz na rozwój miasta. Miasto nasze przede wszystkim dba od wielu lat o inwestycje, o rozbudowę, 
modernizację infrastruktury, czyli realizuje proinwestycyjną politykę – niezwykle istotną, ważną. Dochody 
zaplanowano w znacznej wysokości, ale zrealizowano je tylko w wysokości 728,1 mln zł i te wydatki 
stanowiły 93,8 % planu.  

Te wydatki są mniejsze od roku 2011 i mniejsze są także od roku 2010, kiedy stanowiły kwotę  
730,6 mln zł. Wzrosły natomiast wydatki bieżące – w tym roku 2012 – do kwoty 610,8 mln zł. W roku 
2011 wynosiły one tylko 588,6 mln zł. Niestety zmniejszyły się wydatki majątkowe do kwoty 117,4 mln zł, 
stanowiąc 83,0% planu. W roku 2011, dla porównania podam, wydatki majątkowe stanowiły kwotę  
155,6 mln zł.  

W analizowanym roku 2012 planowano wydatki wyższe od dochodów. Wynikało to oczywiście  
z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania miasta, a także z planów związanych z realizacją 
inwestycji i działań związanych z modernizacją infrastruktury miasta. Najważniejsze przedsięwzięcia w tym 
zakresie zostały tu już dzisiaj omówione. 

Mniejsze wykonanie planu inwestycji – czyli te 117,4 mln zł, 83% planu – zostało spowodowane 
przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz przesunięciami terminów rozpoczęcia niektórych 
inwestycji. Ale wykonane inwestycje drogowe, oświatowe czy modernizacja boisk sportowych i inne,  
są dowodem, że miasto się rozwija, poprawiają się warunki funkcjonowania wszystkich mieszkańców 
miasta. 

Istotny dla rozwoju miasta jest też fakt, że w ramach wydatków bieżących (…) wykonano wiele prac 
remontowych. Na zadania remontowe w 2012 roku wydano ponad 24 mln zł, w tym na remonty dróg 
gminnych i wewnętrznych 16,1 mln zł – i co ważne – na remonty szkół 5,7 mln zł, a w zakresie gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 600 tys. zł. 

Wykonanie wydatków w 2012 roku na poziomie prawie 94% planu było optymalne w warunkach,  
w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane, tym bardziej, że wpływy do budżetu miasta 
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zostały zmniejszone z tytułu udziału w podatku PIT oraz także wtedy, gdy wzrosła składka rentowa o 2%, 
a także w związku z rosnącą corocznie wpłatą miasta do budżetu państwa, tzw. „janosikowego”, w kwocie 
8,9 mln zł. 

Klub Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta wysoko ocenia fakt, że w 2012 roku największe wydatki 
ponieśliśmy na dziedziny wrażliwe społecznie, tj. na oświatę ponad 261 mln zł, tj. 35,94% udziału  
w wydatkach ogółem (mam na myśli tutaj dział 801), transport i łączność 112,6 mln zł, oraz pomoc 
społeczną (dział 852) 82 mln zł, czyli tj. 11,27% udziału w wydatkach ogółem, a także na kulturę  
22.800.000 zł oraz sport i kulturę fizyczną 48 mln zł. 

Wydatki na edukację, kulturę, sport, kulturę fizyczną mają duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju 
młodego pokolenia, przygotowania kadr dla potrzeb rozwijającego się prężnie miasta i jakości spędzania 
wolnego czasu przez mieszkańców Bielska-Białej. 

Należy tu też podkreślić, że rosnące od kilku lat wydatki na oświatę, w dziale 801, zostały w 2012 roku 
zahamowane i zmniejszyły się o około 9,5 mln zł. Jest to zauważalny efekt działań reorganizacyjnych  
w oświacie, realizowanych w I półroczu 2012 roku, a także innych działań, które wpłynęły na to obniżenie. 
Nie zmniejszyły się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a nawet wzrosły o 1 mln zł. 
Dodam tu, że wydatki te rosną stopniowo już od 2009 roku, kiedy wynosiły 17,8 mln zł – w 2012 roku 
wyniosły 20,7 mln zł. Realizowane jednak zmiany w organizacji funkcjonowania placówek pozaszkolnych 
i placówek wsparcia powinny i ten wzrost wydatków zahamować. Nie można dziś w pełni określić skutków 
działań reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych realizowanych w oświacie, gdyż one zafunkcjonowały 
właściwie dopiero od 1 września 2012 roku. Ponadto na budżet 2012 roku i wydatki w dziale 801 wpływ 
miały koszty reorganizacji, czyli odprawy dla zwalnianych pracowników, nakłady remontowo-adaptacyjne 
budynków oraz koszty utworzenia 10 dodatkowych oddziałów w miejskich przedszkolach. Pełne więc 
efekty oszczędnościowe i inne, o których na pewno będziemy jeszcze mówić, wprowadzanych zmian 
pokaże sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 roku.  

Budżet roku 2012 został uchwalony z planowanym deficytem, którego źródłem pokrycia miał być kredyt 
bankowy – i taki kredyt został zaciągnięty w wysokości 40 mln zł. Zadłużenie miasta wzrosło, ale 
utrzymało się w dopuszczalnych wskaźnikach i to w bardzo korzystnych wskaźnikach - a więc  
we wskaźniku  60% wynosi ten wskaźnik 33,70[%], we wskaźniku 15% - 5,92[%]. 

W świetle przedstawionej analizy budżetu, ocena jego wykonania jest pozytywna. Osiągnięto, co jest 
godne podkreślenia, wysoki poziom wykonania po stronie dochodów, wykonano kluczowe inwestycje 
drogowe, oświatowe, wiele prac modernizacyjnych w obiektach oświatowych, kulturalnych i w innych 
obiektach. 

W grudniu 2011 roku, kiedy był uchwalany budżet na 2012 rok, sygnalizowano problem obserwowany  
od kilku lat, tj. szybszy wzrost wydatków bieżących niż dochodów bieżących. To powoduje, że nadwyżka 
operacyjna z roku na rok maleje. Rok 2012 zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 55,2 mln zł. 
Jest to wynik lepszy niż w roku 2011, ale należałoby sobie życzyć żebyśmy wrócili do roku 2008, kiedy 
nadwyżka operacyjna wynosiła 101 mln zł – byłoby to bardzo korzystne dla rozwoju naszego miasta. 

12 kwietnia 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię  
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012   
wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego. 

Wobec tych wszystkich faktów, Radni Klubu Komitetu Wyborczego będą głosować za przyjęciem uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz  
ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za rok 2012 i udzieleniem 
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2012 rok. 

Dziękujemy Panu Prezydentowi za niezwykłe zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju miasta  
i gratulujemy wszystkich osiągnięć, wyróżnień w wielu rankingach polskich miast, w których miasto 
Bielsko-Biała zajęło wysokie miejsca. Nasze miasto postrzegane jest jako prężnie rozwijające się, 
atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Proszę o prezentację stanowiska Klubu Platformy Obywatelskiej.  

W imieniu Klubu Pan Radny Krzysztof Jazowy.  

Bardzo proszę.”  

 
Radny Krzysztof Jazowy – w imieniu Klubu Radych PO 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Przewodniczący. Szanowne Koleżanki i Koledzy. Szanowny Panie Prezydencie. 

W przeciwieństwie do swojego poprzednika będę mówił bardzo krótko.  

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie za udzieleniem absolutorium dla Pana Prezydenta. 

Dziękuję.”  

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska klubowego Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
Pana Romana Matyję.  

Bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS - Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni – Koleżanki i Koledzy. 

Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  
za 2012 rok. 

Dochody miasta w 2012 roku wynosiły 721 mln zł, co stanowi 98,6% planu, natomiast wydatki osiągnęły 
kwotę 728 mln zł, tzn. 93,8[%] planu po zmianach. W efekcie wykonania powstał deficyt w wysokości  
6,8 mln zł. Na zbilansowanie budżetu zaciągnięto kredyt w wysokości 40 mln zł. Sumaryczne zadłużenie 
miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 rok wynosi 243 mln zł. W kwocie tej,  
235,75 mln zł stanowią kredyty. 

Wartość zadłużenia w stosunku do roku 211 uległa wzrostowi o 7,79 mln zł. Poziom zadłużenia kształtuje 
się poniżej dopuszczalnych wskaźników. Wskaźnik 60[%] określony w ustawie wynosi 33,7[%], wskaźnik 
15[%] wynosi 5,92%.  

Przychody bieżące osiągnęły kwotę 666 mln zł – tzn. 99,7%.  

Podatek od (…) czynności cywilnoprawnych 7,2 – tzn. 89,1[%]. 

Podatek od nieruchomości 122 ml zł i jest wykonany w 101,9%. 

Udział w podatkach PIT 1912 mln zł, co daje 91,2%, a CIT 15,5 mln zł, co daje 105,6%.  

Subwencja ogólna to 193 mln zł, a to się równa 100,3%. 

Dochody majątkowe wyniosły 55 mln zł, co stanowi 87,5% planu. 

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to 39 mln zł, czyli 10 mln mniej niż zaplanowano. 

(…) Analizując budżet po stronie dochodowej należy stwierdzić niezrealizowanie zaplanowanych wpływów 
z podatków PIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a także niską realizację dochodów 
majątkowych. Na wydatki ogółem składały się wydatki bieżące 610 mln zł, co stanowi 96,2% oraz wydatki 
majątkowe w wysokości 117,37 mln zł, to jest (…) 83% planu. 
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Po stronie wydatków ogółem należy zaznaczyć dobre wydatkowanie bieżące, natomiast słaby stopień 
realizacji wydatków majątkowych, co skutkuje niewykonaniem lub przesunięciem w czasie wielu inwestycji, 
np.: termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących [im.] Armii Krajowej, Stadion Miejski, 
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.  

Jak co roku, w sprawozdaniu zostały przedstawione przyczyny niepełnego wykonania wydatków 
majątkowych. Naszym zdaniem, przyczyny niewykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych znane były 
wcześniej i przy comiesięcznych zmianach budżetu miasta należało urealnić (…) podane w uchwale 
budżetowej dane. 

Warto również przypomnieć o nietrafionym planowaniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie  
i składniki pochodne od wynagrodzeń w dziale oświaty. Przy uchwalaniu budżetu, kwota planowana na ten 
cel wynosiła 167 mln zł, natomiast wydatkowano prawie 195 mln zł. Niedoszacowanie przy planowaniu 
wyniosło około 27 mln zł. Świadczy to o tym, że w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok została 
podana kwota nierealna.  

Należy zauważyć również znaczne ograniczenie finansowania budownictwa komunalnego, na które 
przeznaczono tylko 2 mln zł, skutkiem czego był brak nowych inwestycji w tej dziedzinie. 

W związku z taką oceną wykonania budżetu Bielska-Białej za 2012 rok, Radni Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość, podczas głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta 
oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, będą głosować przeciw.” 

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

„Dziękuję. 

Zanim zapytam… - Pani Radna dziękuje.  

Chciałem się zapytać, czy telewizja zdążyła nagrać sekwencję z wystąpienia klubowego Pana Radnego 
Jazowego?  

Nie.” 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo otwieram dyskusję nad sprawozdaniami. 

Nie ma dyskusji. 

Nie zgłaszała się Pani Staniszewska do dyskusji. 

Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie, Szanowni Państwo, do rozdzielnego podejmowania uchwał. 

Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-
Białej za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta 
za rok 2012 - Druk Nr 796. 

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

Podaję wyniki głosowania: przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się, głosami 17 Radnych 
podjęto uchwałę sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za Sprawozdania 
Prezydenta z wykonania budżetu za 2012 rok.” 
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Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
za rok 2012 

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

„(…) Przechodzimy do punktu numer 6: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  
dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2012. Druk Nr 797. 

Wobec zatwierdzenia właśnie przez Radę Miejską Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania  
z wykonania budżetu, zgodnie z art. 271 (…) ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przystępujemy  
do podjęcia właśnie tej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
za rok 2012. Proszę Państwa o głosowanie. 

Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej? Dziękuję.  
Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.” 

 
Radny Józef Łopatka  
Wypowiedź poza mikrofonem. Powiedział m.in., cyt.: 

„Jestem za, tylko że…” 

 

 

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

„Bardzo dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: przeciw 4, (…) wstrzymała się Pani Radna Staniszewska, za głosowało  
17 Radnych zgodnie z wnioskiem Pana Radnego6. 

Panie Prezydencie otrzymał Pan kolejne, chyba jedenaste, absolutorium w ciągu trzech kadencji.” 

 
Oklaski. 

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

„Proszę przyjąć gratulacje i na Pana ręce podziękowania dla współpracowników.”  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
(s.: 1-32) 

                                                 
6 Dot. Radnego J. Łopatki. 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do (...) punktu 7, Druk Nr 815 II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta Bielska-Białej na 2013 rok. 

Panie Prezydencie. 

W imieniu Pana Prezydenta, Pani Skarbnik Łakomska. 

Bardzo proszę.” 

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

uchwała w sprawie zmian budżetu w zakresie zwiększeń. Proponuje się w tej uchwale wprowadzić 
następujące zmiany:  
� wprowadzić do budżetu środki, które otrzymaliśmy na mocy umowy, dotacji z Komendy (…) 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 
� zwiększyć dochody w Oświacie z różnych tytułów, 
� w Opiece społecznej - również z różnych tytułów, [m.in.] z darowizn,  
� jak również w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej. 
Są to niewielkie zmiany, jeśli chodzi o te wpływy.  

Poza tym, proponuje się zwiększyć dochody budżetu w tej uchwale o 2 mln 115 tys. Są to środki, które 
proponuje się przeznaczyć dla: 
� Gospodarki Mieszkaniowej, dla ZGM-u - w tym 1 mln na remont lokali mieszkalnych, a 300 tys.,  

na remont części budynku przy placu Opatrzności Bożej,  
� Pomocy Społecznej – Domu Pomocy dla Osób Starszych,  
� żłobka,  
� jak również dla Kultury Fizycznej na stypendia.  
To proponuje się sfinansować z tzw. wolnych środków. 

I zmniejszenia - dotyczą projektu unijnego. Zgodnie z harmonogramem – poprzez zmianę harmonogramu, 
zaistniała konieczność zmian w tym projekcie.  

Oprócz tych zmian budżetu, są również zmiany dotyczące zadań, które są finansowane z udziałem 
środków unijnych i są to projekty, głównie oświatowe, gdzie zmniejszenia dotyczą drobnych kwot 
związanych, tj. jakby z wydatkami niekwalifikowanymi, dotyczącymi tych projektów.  

Zmiany dotyczą także ZGM-u – w związku z tym zwiększeniem wpływów z tytułu dotacji jak i również 
zmian, o które wnioskował ZGM, związanych z nowym systemem gospodarki odpadami. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę w wersji I opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa.  

W wersji II Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska oraz Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności i [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do...” 
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Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Patrząc na zmiany w budżecie, tutaj jest dosyć znacząca kwota, bo tutaj (...) zwiększa się deficyt o ponad 
2 mln złotych i tutaj, m.in. jest wpisana właśnie kwota, która nie została podana, na stypendia sportowe, 
przyznawane dla zawodników bielskich klubów – jest to 550 tys. zł.  

Ja rozumiem, że w tej chwili, wszystkie kluby, które (...) uzyskują stypendia, mogą z tej kwoty skorzystać  
i zawnioskować o wyrównanie, np. stypendiów. W związku z tym, że tam jest dosyć duża dysproporcja, 
pomiędzy (...) jednymi a drugimi zawodnikami i ta kwota byłaby dobrą szansą żeby (...) te kluby, które  
są słabiej wspierane, żeby mogły tę dysproporcję wykorzystać. Czy dobrze to rozumiem?”  

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę, Panie Prezydencie.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

oczywiście jest to kwota, która będzie skierowana na wsparcie stypendiów dotychczasowych. Niemniej,  
z reguły zakłada się tak, że będzie to rozdzielone proporcjonalnie, zwłaszcza w zakresie tych sportów, 
które są w najwyższych klasach rozgrywkowych, bo to jest istotą całego podniesienia w tej chwili tej 
kwoty.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Grzegorz Puda. 

Proszę Panie Radny, bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

miałem się nie pytać, ale proszę mi powiedzieć w jaki sposób będzie ustalana proporcjonalność?  
Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o te klasy najwyższej – jak Pan to uznał – lotów czy osiągów, to możemy 
liczyć na to, że osoby, które latają szybowcami i zdobywają wysokie nagrody, otrzymają największe. 
Zespół, który otrzymał, tam jakiś ostatnio jeden z lepszych tytułów w Polsce, będzie podzielony pośród 
wszystkich zawodników, ale jedno stypendium – tak? dobrze to rozumiem? – i pozostałe według 
poszczególnych zespołów?  

Mam nadzieję, że nie będzie to dzielone według osób, przynajmniej zasada proporcjonalności o tym mówi. 

Dziękuję.”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski  
„Ja mówiłem przede wszystkim o klubach, jako takich. Natomiast, jeżeli chodzi o indywidualnych 
zawodników, też po prostu, będzie możliwość przypatrzenia się, jak wygląda ich poziom stypendiów 
dotychczasowych i jak może wyglądać w przyszłości.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa...” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Jeszcze? 

Bardzo proszę.” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Szybszy jestem niż elektronika w naszym mieście. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Tak.  

Panie Przewodniczący, wielokrotnie, bo ta elektronika, to często szwankuje. 

Wracając do mojego pytania, bo nie uzyskałem odpowiedzi - Panie Prezydencie, w jaki sposób ustalona 
jest proporcjonalność udzielania tych stypendiów? 

Dziękuję.”   
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski  
„Pojęcie proporcjonalność było pojęciem ogólnym. To nie jest tak, że matematycznie ktoś po prostu  
w tym momencie ustali, że jest jakiś współczynnik proporcjonalny.  

Natomiast, oczywiście, jest sprawa taka, to co powiedziałem, że jeżeli są w tej chwili drużyny, które 
występują w najwyższych klasach rozgrywkowych, to musimy się liczyć – zwłaszcza, jeśli chodzi w tej 
chwili o siatkarzy – musimy się liczyć z tym, że kwalifikują się do wyższych stypendiów.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ja rozumiem, że... 

Ten punkt, nawet jest chyba w dzisiejszych obradach. Prawda? Jest ten punkt w dzisiejszych obradach? 
Jeżeli mógłbym podjąć głosowanie, to bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie, 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 głosami 17 Radnych, przy 1 głosie wstrzymującym 
się.” 

 
Ad 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do  punktu nr 8, Druk Nr 816 - II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2013 rok. 

Bardzo proszę, Pani Skarbnik Łakomska.” 

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

w tej uchwale, zmiany dotyczą dwóch punktów (...).  

Mianowicie, przeniesienie środków z rozbudowy ulicy Pikowej (...) – 862 tys. 243 zł i 90 gr. – na dwa 
zadania: na remont konserwatorski muru przy ulicy Orkana i na (...) budowę stadionu miejskiego  
– 800 tys. zł. Jak również drobne przeniesienie dotyczy wykonania operatów szacunkowych w celu 
ustalenia wysokości odszkodowania – to jest drobna kwota, chodzi o ulicę Reksia. 

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę, Pan Radny Grzegorz Puda.” 
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Radny Grzegorz Puda 
„Mam pytanie do Pani Skarbnik, bo z tego co zrozumiałem, [to] środki z ulicy Pikowej w Straconce  
– to jest jedna z tych ulic, którą Prezydent obiecał, że zostanie zrealizowana – zostają przesuwane  
na stadion? 

Ja pamiętam, jak na jednym z posiedzeń Komisji, dyskutowaliśmy długo na temat budowy stadionu  
i zapewniano nas wówczas, że kwota, którą wydajemy na budowę stadionu będzie już kwotą ostateczną. 
Co zmieniło się od tego czasu, że 800 tys. trafia na ten cel, a nie na remonty innych ulic w Bielsku-Białej? 
Bo uważam, że są dużo większe potrzeby, jeżeli chodzi o remonty w dzielnicach obrzeżnych, a nawet  
w centrum miasta, niż na budowę stadionu, na który wcześniej otrzymaliśmy zapewnienie, że środki 
finansowe są wystarczające.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę uprzejmie, w imieniu Pana Prezydenta, proszę bardzo Pan Prezydent Zawierucha. 

Bardzo proszę.”  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. 

Pierwsza sprawa, rzeczywiście myśmy od dwóch lat walczyli o to, żeby ulica Pikowa mogła być 
rozbudowana w ramach inwestycji – i to jest inwestycja nie remont. Jednakże trzy projekty, które były 
przedstawione mieszkańcom spotkały się z protestami. Jednoznacznie stwierdzono, że nie chcą w ogóle 
jakiegokolwiek – prawie – dotykania tego asfaltu, który jest w tej chwili. 

Natomiast, co do innych ulic, [to] proszę zauważyć, że myśmy w tym roku, tam gdzie posiadaliśmy gotowe 
projekty i decyzje, gdzie mogliśmy rozbudowywać ulice, to na te ulice poszły środki i te ulice  
są rozbudowywane. To przecież było głosowane, chociażby w poprzednich Radach, natomiast tutaj w tej 
chwili my nie posiadamy żadnego projektu, który mógłby być inwestycją i z biegu być wprowadzony  
do realizacji.  

Natomiast, proszę pamiętać, że przy każdej inwestycji (...), nawet przy najmniejszych remontach, które 
(...) robimy u siebie w domu, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć wszystkich kosztów, zawsze coś 
się pojawia. Tak samo przy okazji stadionu są dodatkowe koszty, m.in. te koszty są związane z (...) 
głębszym posadowieniem fundamentów, co jest związane, chociażby z bezpieczeństwem budowli.  
My za te pieniądze, które bierzemy z ulicy Pikowej, także zwiększamy standard krzesełek, które pierwotnie 
miały być na stadionie, na wyższy standard, plus tutaj także, według wymogów najnowszych, krzesełka 
chociażby dla dziennikarzy (…) – to jest taki ukłon, tak żeby Państwo mogli pisać w odpowiednich 
warunkach. Także kupujemy z tych pieniędzy, dodatkowo 10 kontenerów socjalnych, które będą służyć  
po wybudowaniu i oddaniu stadionu do użytkowania, będą służyły także na innych obiektach sportowych – 
gdzie w zasadzie jest już rozdysponowane te 10 (...) kontenerów.  

Tak że te potrzeby na stadionie się pojawiły, stąd te pieniądze niejako przy okazji.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo – rozumiem, że ad vocem – Pan Radny Grzegorz Puda.  

Bardzo proszę.” 

 
Głos z sali.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Głos? 

Proszę.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„A ja?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przepraszam, przepraszam. 

W Klubie się Państwo pogodzicie. Następny będzie Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Panie Przewodniczący w Klubie jest taka zgoda, że nie musimy się godzić.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Natomiast, jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Prezydenta, to wydaje mi się, że coś takiego jak pogłębianie 
fundamentów, to było do przewidzenia na etapie projektowania. Być może się mylę i są jakieś inne 
okoliczności, o których nie wiemy, ale wydaje mi się, że projekt architektoniczny, coś takiego jak 
wysokość, głębokość fundamentów powinien zawierać.  

Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, oczywiście trudno się z Panem Prezydentem nie zgodzić. Jeżeli takich 
inwestycji nie ma, to można to przeznaczać na stadion, ale wydaje mi się, że takie inwestycje  
są w Bielsku-Białej i oczekują na realizację. A gdyby nawet nie, Panie Prezydencie, to zauważyłem,  
że od pewnego czasu – i Koledzy z Platformy Obywatelskiej wyrażają to w swojej interpelacji – można 
zauważyć, że można coś realizować, co nie było wcześniej wpisane w ramach inwestycji. 

A o standardzie krzesełek, to nawet nie chcę się wypowiadać, po prostu brak słów. 

Dziękuję.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Przywracam głos Panu Przewodniczącemu Przemysławowi Drabkowi. 

Bardzo proszę.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Dziękuję. 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja tutaj mam w takim razie pytanie, bo jeżeli wszystkie ulice, na które projekty są gotowe są realizowane, 
to w takim razie [co] z moimi interpelacjami, dwukrotnie co najmniej składanymi, z rejonu ulic Palmowej, 
Maków, itd. i dokończenia ulicy Towarowej, gdzie projekty są gotowe, z tego co mi wiadomo, i tam 
dostałem odpowiedź, że nie ma na to środków. Więc, tutaj tylko taka odpowiedź w kontekście tego, (...) 
że są na pewno ulice, na które są przygotowane projekty. I myślę, że w Miejskim Zarządzie Dróg  
– chyba że Pan Prezydent mi teraz złoży taką deklarację – że w Miejskim Zarządzie Dróg, nie ma żadnego 
projektu ulicy, gotowego, który nie czeka tylko na pieniądze, bo wydaje mi się, że tak nie jest.  

No i tu też się chciałem właśnie odnieść do kwestii projektu, czego przykładem ostatnio był właśnie 
stadion Słowackiego, gdzie ten projekt, który został przyjęty do realizacji był – z tego jak się głębiej temu 
przyjrzałem – po prostu zły z wieloma błędami. Teraz się dostaje po uszach, najczęściej wykonawcom, 
którzy musieli ten projekt realizować i to też wskazuje, że jeżeli mówimy o takich podstawowych rzeczach 
jak fundamenty pod budowę stadionu, więc też zakładam, że to prawdopodobnie wynika z błędów 
projektowych – i warto by się było temu przyjrzeć.  

Nie zmienia to faktu, że te błędy trzeba naprawiać – bo jeżeli wybudujemy stadion, a potem będziemy 
kombinowali, tak jak w tej chwili próbuje się, wybudowany w parku Słowackiego, źle zaprojektowany 
parking [w którym] woda stoi i jak teraz będziemy go próbowali naprawiać, będzie to kosztowało trzy razy 
więcej – więc należy takie rzeczy robić.  

Ale Panie Prezydencie, bądźmy tu precyzyjni. Więc ja myślę, że są takie ulice, które mają projekty  
i czekają na finansowanie, i dwa - należy się przyjrzeć temu projektowi, bo faktycznie, (...) to nie wygląda 
zbyt ciekawie. 

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Może te dwa wystąpienia... 

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odpowiedź.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
„Więc tak, tutaj akurat (...) te studnie w przegłębieniach – o których tutaj mówiłem, że m.in., to jest jeden 
z kosztów – one wynikały z sytuacji, którą zastaliśmy poza tym terenem, który był (...) poza tematem 
badań geologicznych. Dlatego to wystąpiło (...) w terenie, który przedtem przykrywała trybuna, więc nie 
można było tam badań geologicznych (wierceń) wykonać. A teren, jak się okazało –  zresztą nie po raz 
pierwszy na terenie Bielska – jest terenem bardzo zmiennym geologicznie. Wystarczy (...) jeden, mały 
meander na przestrzeni paru metrów potoku i już mamy torfy – i na takie coś natrafiliśmy. I żeby  
w bezpieczny sposób posadowić fundament trzeba było taką studnię betonową wykonać, żeby ona 
ustabilizowała grunt.  

Natomiast, co do innych projektów, to nie jest tylko to, że my mamy projekty – bo one są (...) – tylko 
proszę pamiętać, że one w przewadze są projektami nieaktualnymi i trzeba zlecić aktualizację.  
A aktualizacja wiąże się z uzyskaniem ponownych warunków od gestorów sieci, po czym trzeba to poddać 
pod decyzję ZRID-owską – to jest najmniej dwa miesiące – po czym zrobić przetarg, po czym wybudować. 
A my mówimy o tym roku. Pojawiły się pieniądze i te pieniądze poszły, tam gdzie poszły.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ad vocem, bardzo proszę.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Ja ad vocem, w takim razie.  

To ja bym prosił o odpowiedź – bo ja wiem, że nie jest w stanie Pan Prezydent mi teraz odpowiedzieć – ile 
projektów zdezaktualizowanych jest w Miejskim Zarządzie Dróg, za które żeśmy zapłacili i się 
zdezaktualizowały? 

Dziękuję bardzo. 

A ile jest, które można wykorzystać na bieżąco?”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, Pani Radna Grażyna Staniszewska. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja myślę, że ten projekt posadowienia stadionu też trzeba od nowa zatwierdzić wszędzie. Tak że, tak jest 
z każdą inwestycją, przecież nie robi się tego od tak sobie, tylko pogłębienie, wybudowanie tej studni, 
także trzeba uzyskać wszystkie (...) zatwierdzenia.  

A chcę powiedzieć, że w tym roku, po raz pierwszy, odmówiono osiedlom remontów, wskazanych przez 
nich dróg, do wysokości gdzieś kilkudziesięciu tysięcy złotych na osiedle. I byłyby to idealne środki  
do podziału, właśnie na osiedla, bo mamy dysproporcję, że dużo rzeczy się robi centralnie w Bielsku, 
natomiast na osiedlach bardzo (...) niewiele. Myślę, że takie nadwyżki z dróg powinny iść na drogi, choćby 
na te remonty dróg, na co ludzie najbardziej narzekają.  

Poza tym, chcę przypomnieć ulicę Grażyńskiego, która uzyskała środki popowodziowe, ale tylko na część 
inwestycji. Tam miał być, wzdłuż ulicy Grażyńskiego, trakt pieszo-rowerowy, wzdłuż rzeki Białki – i to jak 
widziałam w Zarządzie Dróg jest wszystko przygotowane, ale jak mi powiedziano nie ma na to pieniędzy. 
Więc dobrze byłoby, żeby pieniądze z dróg szły na drogi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wcześniej zrobiono 
jakby sztuczne ograniczenia.  

Dziękuję.”             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję i proszę bardzo, Pani Radna Renata Gruszka. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Renata Gruszka 
„Panie Prezydencie, 

chciałam zapytać i wrócić do ulicy Czechowa. W 2010 roku mieszkańcy zwrócili się z prośbą o naprawę 
nawierzchni, natomiast przy budowie elektrociepłowni ta nawierzchnia jeszcze bardziej jest dewastowana, 
łącznie z poboczami. I mimo prośby mieszkańców oraz moich interpelacji, do tej pory nie mogę doprosić 
się o remont. A krzesełka na stadionie mają być lepsze?! No proszę Pana... 

Dziękuję.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Proszę uprzejmie się ustosunkować do tych dwóch wypowiedzi.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

oczywiście potrzeb jest bardzo dużo i Panie tutaj podały dwie potrzeby. Takich potrzeb jest może kilkaset 
nawet – tylko, żebyśmy nie mieszali pewnych pojęć. My robimy po prostu inwestycję w tej chwili  
100-milionową, jaką jest Stadion Miejski, i nie możemy z powodu jakichś drobnych spraw wstrzymać tej 
inwestycji w tej chwili, (...) bo za chwilę byłby zarzut, że my (…) taką inwestycję (...) tu nie realizujemy. 
To jest (...) niemożliwe do wstrzymania. W trakcie takiej inwestycji wychodzą różne problemy, choćby 
wynikające nawet z tego, że od czasu projektu tego stadionu do wykonawstwa zmieniło się wiele 
przepisów, wiele materiałów się zmieniło i my musimy na bieżąco reagować, żeby ten stadion wykonać.  
I proszę nie stawiać tak sprawy, że jakąś tam ścieżkę rowerową czy nawet tak ważną rzecz, którą mamy 
na tapecie, jeśli można tak powiedzieć, ulicę Czechowa – bo wiemy, że ona jest bardzo zniszczona  
i na pewno ją zrobimy – to nie można teraz przeciwstawiać stadionowi, bo to jest nieporozumienie.  
My stadion rozpoczęliśmy, są pewne zapisane terminy i (...) są pewne przepisy – bo my (…) warunkowo 
ciągle licencję dostajemy na grę w ekstraklasie i my musimy ten stadion skończyć.  

I oczywiście, że krzesełka, które trzeba było dać inne, bo jeszcze i inne tam są problemy, które wyskoczyły 
– i to nie było tak, że myśmy wzięli te pieniądze z dróg, tylko myśmy mieli potrzebę przerzucenia pieniędzy 
na stadion,  przynajmniej na dzisiaj. Bo na koniec sierpnia, na sesji, czy we wrześniu, może się okazać,  
że jakieś inne są ustalenia – bo nie wiem jaka będzie realizacja tego stadionu na przykład. I musimy 
znaleźć pieniądze i znaleźliśmy te pieniądze właśnie w ulicy tej, którą – nie będę tutaj rozwijał tego tematu 
– nie możemy realizować teraz, bo nie ma jakiejś zgody mieszkańców na pewne rozwiązania. I dlatego taki 
to tryb był – nie, że wzięliśmy wolne pieniądze i daliśmy je na stadion, tylko szukaliśmy na stadion 
pieniędzy i znaleźliśmy je na ulicy Pikowej. I tak wygląda sprawa.  

I prosiłbym bardzo nie mieszać – bo to, co (...) mówiła Pani Radna Staniszewska i to, co Pani Radna 
mówiła, to są ważne sprawy, pamiętamy o tym, ale z tym naprawdę proszę nie mieszać. Bo to nie można 
tak, że są pieniądze i damy tu i w sam raz zrobimy, bo za chwilę byłaby dyskusja, czemu ulicę Czechowa 
zrobiliśmy, a nie ścieżkę rowerową – to nie tak jest, nie tak. Jest inwestycja 100-milionowa, musimy  
ją zrealizować w terminie i dobrze, zgodnie z przepisami, które są aktualnie, a te sprawy, które Panie 
Radne mówią, one są aktualne i wiemy o nich.  

Dziękuję.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej, Komisja 
Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie 
Komisje zaopiniowały ją pozytywnie.  

Nie widzę głosów w sprawie więcej. Przystępujemy do głosowania.  

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

Przy 1 głosie sprzeciwu i 5 głosach wstrzymujących uchwała została przyjęta 14 głosami Radnych.” 
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 9, Druk Nr 817 II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Rozumiem Pani Skarbnik, że jest to konsekwencja przyjętych poprzednio uchwał, dotyczących zmian  
w budżecie?” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Tak i oprócz tego są jeszcze inne zmiany.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To bardzo proszę o krótką informację.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Chciałam powiedzieć, że (...) są tutaj jeszcze zmiany związane (...) z planowaną zmianą, przekazania 
świetlicy terapeutycznej (…) w drodze (…) konkursu ofert.  

Jest tutaj projekt dotyczący możliwości uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
tzw. „Program Kawka” – chodzi tu o ograniczenie niskiej emisji i zabezpieczenie środków na lata  
2014-2015.  

(...) Są tutaj jeszcze środki, które dotyczą właśnie, m.in.:  
� wykonania świątecznej dekoracji miasta (...) – w związku z tym, że to jest na przełomie roku;  
� i zmiany dotyczące właśnie zadań inwestycyjnych, którym dysponuje Miejski Zarząd Dróg – chodzi 

tutaj, m.in. o przeznaczenie środków na (...) budowę i modernizację sygnalizacji świetlnej; 
� także zadania związane z monitoringiem – dotyczy to straży miejskiej, której proponuję przeznaczyć 

środki z oszczędności z monitoringu, na monitoring budynku, jak również na sorty mundurowe m.in.;  
� i także zadanie związane z Bulwarami Straceńskimi, które jest jakby rozbite na dwa etapy – co do 

środków [nic] się nie zmienia, natomiast część zadania jest dofinansowana ze środków unijnych  
i chodzi tutaj o stosowne zapisy, żeby to było zgodne z wnioskiem. 

Dziękuję.”   

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą... 

Proszę bardzo, Pani Radna Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„[Prosiłabym] o przybliżenie tych oszczędności z monitoringu, które z monitoringu mają być przeznaczone 
na – jak to Pani powiedziała – na monitoring budynku.  

O co to chodzi?”  
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Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Oszczędności. 

Straż Miejska miała za zadanie monitoring wizyjny miasta. I po przeprowadzeniu przetargu zostały środki 
zaoszczędzone i w związku z tym straż miejska zaproponowała te środki przeznaczyć na niezbędne wydatki 
dotyczące sortów mundurowych, jak również monitoring wizyjny budynku straży miejskiej – dla własnej 
siedziby.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję 

Powyższą uchwałę opiniowały wszystkie resortowe Komisje Rady Miejskiej (...) i zaopiniowały  
ją pozytywnie.  

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 przy 1 głosie wstrzymującym się i 19 głosach za.”  

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej 
artystycznej instytucji kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 10, Druk Nr 799: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania – to jest pakiet uchwał dotyczący instytucji kultury i zatwierdzania sprawozdań finansowych 
– w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury. 

Bardzo proszę w skrócie o przedstawienie treści uchwały.”  

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Wysoka Rado, 

bardzo proszę o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie Teatru Polskiego. 

Dotacja wynosiła 3 mln 265 [tys.]., dochody własne 2 mln 514. Ujemny wynik finansowy – 98 tys. – 
wynika z braku środków na sfinansowanie amortyzacji.  

Przypomnę, jak co roku, ustawowo instytucje kultury są traktowane jako przedsiębiorstwa z zyskiem  
–  co jest ogromnym błędem – i mamy problem księgowy zawsze z tym i musimy to wykazać jako (...) 
ujemny wynik finansowy. We wszystkich instytucjach kultury będzie występował ten problem.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 15 Radnych.” 

 
Ad 11   
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji 
kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 11, Druk Nr 800: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Bielskiego Centrum Kultury - 
samorządowej instytucji kultury. 

Proszę bardzo, Pan Naczelnik Pieszka. 

Bardzo proszę.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Bardzo proszę o podjęcie uchwały, zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Bielskiego Centrum 
Kultury. 

Dotacja wynosiła 4 mln 494 tys., dochody własne prawie 3 mln, bo 2 mln 975 tys. Ujemny wynik 
Finansowy 622 tys. – z tych samych powodów, jak podałem poprzednio. Jest to zapis z niemożności 
sfinansowania amortyzacji.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 17 Radnych.” 
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Ad 12   
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 12, Druk Nr 801: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - 
samorządowej instytucji kultury. 

Proszę bardzo Panie Naczelniku.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Bardzo proszę o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie Książnicy Beskidzkiej. 

Dotacja do Książnicy, za ubiegły rok wynosiła 5 mln 774 tys., dochody własne 601 tys. Ujemny wynik 
finansowy 129 tys. 229 zł, wynikający z tych samych powodów, czyli niemożności sfinansowania 
amortyzacji.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

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

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 16 Radnych.” 

  
Ad 13   
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana  
w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 13, Druk Nr 802: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka  
im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Proszę o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie Teatru Lalek Banialuka. 

Dotacja za rok 2012 wynosiła 2 mln 182 tys., dochody własne 1 mln 538 tys. Ujemny wynik finansowy  
348 tys. Podwyższenie tego ujemnego wyniku wynikało przede wszystkim z tego, że w Banialuce w latach 
2008-2009 była duża ilość modernizacji i (...) wielkość tej amortyzacji powoduje właśnie tę kwotę.”   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej oraz Komisja 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, głosami 16 Radnych.” 

 
Ad 14   
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 14, Druk Nr 803: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - 
samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Proszę o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Galerii Bielskiej BWA. 

Dotacja za ubiegły rok wynosiła 1 mln 322 tys., dochody własne 165 tys. Ujemny wynik finansowy  
82 tys. zł, na tych samych zasadach – niemożność sfinansowania amortyzacji.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej oraz Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego Rady 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? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 16 Radnych.” 
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Ad 15   
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres  
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej 
instytucji kultury 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 15, Druk Nr 804: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury  
w Bielsku-Białej - samorządowej instytucji kultury. 

Bardzo proszę Panie Naczelniku.” 

 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Jerzy Pieszka  
„Proszę o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury. 

Dotacja wynosiła 3 mln 887 tys., dochody własne 1 mln 177 tys. Ujemny wynik finansowy 128 [tys.], też 
wynika ze spraw amortyzacyjnych. Dodatkowo jeszcze (w wypadku tej instytucji) niższe wykonanie 
dochodów z powodu udzielania ulg na kartę „Rodzina plus” –  to jest kwota 47 tys., dosyć znacząca dla 
działalności Domu Kultury.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej oraz Komisja Budżetu, Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – obie 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: za głosowało 16 Radnych. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. 

Dziękuję Panu Naczelnikowi za zreferowanie pakietu uchwał.” 

 
Ad 16  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru oporowego w rejonie  
ul. Orkana 11 na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego na tyłach 
nieruchomości ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 16, Druk Nr 818: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru 
oporowego w rejonie ul. Orkana 11 na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego  
na tyłach nieruchomości ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały. 

Bardzo proszę.” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski  
„Pan Inżynier Kubańda.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę Pan Inżynier Kubańda.” 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda 
„Dzień dobry. 

Bardzo proszę o przyznanie dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego muru 
kamiennego w rejonie Starego Miasta, na m.in. odcinku stacji trafo do budynku nr 27.  

Chcę powiedzieć, że ten mur w tej chwili jest w strasznym stanie technicznym, a jednocześnie stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i parkujących samochodów. Nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie  
w tym czasie przystąpiliśmy jako miasto do wykonania remontu nawierzchni drogi i te dwie rzeczy trzeba 
jednocześnie zsynchronizować. Propozycja dotacji jest w wysokości 62 tys. 243 tys. dla właścicieli 
nieruchomości – Państwa M___ i E____ K___.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo, Pani Radna Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja w pełni się zgadzam z tym wnioskiem, ale zwracam się z prośbą o podobne traktowanie, zabytkowych 
ponad stuletnich cmentarzy, należących do tak maleńkich społeczności religijnych, które po prostu, nie  
są w stanie tego rewitalizować. A cmentarze takie (...) są jakby dokumentem historii miasta wręcz. I warto 
by było, tam nie tylko wycieczki szkolne, ale i turystów oprowadzać, gdyby się nie ginęło w 3-metrowej 
trawie. Tak że proponowałabym, żeby podobnie traktować cmentarze maleńkich wspólnot religijnych, 
zabytkowe, ponad stuletnie. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

To jest jakby dodatkowy wniosek. 

Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Ja chciałem odpowiedzieć Pani Radnej, bo chyba znowu wystąpienie nie wiem czy w odpowiednim 
momencie.  

Chciałem powiedzieć, że trawa, wysokość trawy, to już należy nie do tych, którzy na zabytki dają, tylko  
do tych którzy koszą trawę.  

Natomiast, my od kilku lat (…) rewitalizujemy cmentarze: i cmentarz żydowski przecież, i cmentarz 
ewangelicki, i również katolickie cmentarze otrzymały znaczne środki od nas. Tak że, ten apel jest 
niepotrzebny, bo to robimy (...). Proszę zapytać się zarządców cmentarza żydowskiego, proszę zapytać. 
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(...) Dwa lata dawaliśmy na (...) pomnik Seeligera – chyba, tak? – na wiele elementów na ewangelickim 
cmentarzu. Tak że cały czas dajemy, tak że ten apel jest niepotrzebny, bo staramy się dbać w miarę – 
oczywiście – środków, które mamy. 

Dziękuję. 

To dla informacji, po prostu tylko to.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

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

Nie widzę więcej głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 15 Radnych.” 

 
Ad 17   
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku 
wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dachem budynku 
Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Bialski 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 819: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji 
frontowej wraz z dachem budynku Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręg Bielsko-Bialski. 

Proszę bardzo, proszę Pan Inżynier Kubańda. 

Bardzo proszę.” 

 
Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda  
„Bardzo proszę o przyznanie dotacji w wysokości 50 tys. zł na remont konserwatorski tej elewacji.  

Chcę powiedzieć, że elewacja jest wpisana do rejestru zabytków i stanowi element całej pierzei 
przyrynkowej, elewacji południowej. Dotacja będzie przeznaczona na remont elewacji, na przywrócenie 
pierwotnego detalu architektonicznego, właściwej kolorystki i stylowej witryny meblowej. Ponadto, 
zostanie wymienione pokrycie z blachy na dachówkę ceramiczną od strony Rynku. Zabiegi te doprowadzą 
do przywrócenia historycznej stylistyki, a jednocześnie poprawią estetykę całej tej południowej pierzei 
przyrynkowej. 

Bardzo proszę o udzielenie takiej dotacji.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Rozumiem, że ta kwota tj. 75% ogólnych kosztów zadania.” 
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Miejski Konserwator Zabytków Pan Piotr Kubańda  
„Tak, tak. Bardzo proszę – dotacja w wysokości 75[%] ogólnych kosztów zadania.  

Chcę dodać, że Związek Artystów Plastyków wykonał dokumentację i zrobił prace zabezpieczające, m.in. 
przede wszystkim, bardzo dewastujący ten obiekt świetlik, który był po prostu nieszczelny. W tej chwili 
odprowadzone wody opadowe nie zalewają budynku od góry.”   

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

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

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 14 Radnych.” 

 
Ad 17a 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 17a, wprowadzonego pod dzisiejsze obrady: Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Pani Kierownik Sobczak, proszę bardzo.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

przedstawiamy projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez 
Miasto Bielsko-Biała, poprzez przewoźnika wybranego w przetargu. Jest to taki ostatni element tworzenia 
całościowego systemu gospodarki odpadami, który zapewniałby cały pakiet usług z jakimi mamy  
do czynienia w gospodarce odpadami. 

Uchwała ta przewiduje dwa rodzaje usług. Jedna, to jest usługa transportu, dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i chodzi tutaj o transport odpadów wielkogabarytowych, transport odpadów 
poremontowych i innych odpadów, które właściciel nieruchomości ma obowiązek dostarczyć do punktu 
selektywnej zbiórki, bowiem zgodnie z wcześniejszymi uchwałami, mieszkaniec na własny koszt dostarcza 
do punktu selektywnej zbiórki tego rodzaju odpady - one są tam już zagospodarowywane w ramach opłaty 
uiszczanej co miesiąc. Oczywiście, oprócz tych przewidzianych sezonowych zbiórek, tzw. wystawek 
przydomowych, które będą odbierane spod domu, mieliśmy do czynienia tu ze zgłoszeniami mieszkańców, 
którzy życzyli sobie, żeby taką usługę transportu również miasto zapewniło na życzenie – tutaj 
fakultatywnie. Usługa, tak jak powiedziałam tutaj – mieszkańcy będą płacili tylko i wyłącznie za transport. 

Natomiast drugi rodzaj usług, przewidzianych w tej uchwale, przewiduje usługi dodatkowe dla właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli kolokwialnie mówiąc, 
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właścicieli firm, budynków użyteczności publicznych, ale również ogródki działkowe, cmentarze czy tereny 
rekreacyjne, czy domki letniskowe. Mamy tutaj do czynienia częstokroć z potrzebą zapewnienia usług 
nieregularnych, chodzi o odbiór odpadów wytwarzanych nieregularnie w wyjątkowych sytuacjach.  
I wówczas, kiedy przykładowo, instytucja użyteczności publicznej organizuje jakąś imprezę plenerową, 
zamawia wtedy kontener, ten kontener jest podstawiany i tutaj za podstawienie kontenera  
i zagospodarowanie tych odpadów, według wagi na składowisku, właściciel nieruchomości będzie uiszczał 
opłatę. I również przewidziane jest tutaj dodatkowe zamówienie odbioru odpadów ponad ilość 
zadeklarowaną w deklaracji, opłacaną w opłacie za gospodarowanie odpadami. Dotyczy to sytuacji, kiedy 
na tych rodzajach nieruchomości powstanie większa ilość odpadów w danym miesiącu, niż zadeklarowano 
w deklaracji i uiszczono w ten sposób, taki regularny stały. 

Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.” 

                         
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę, otwieram dyskusję.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja może niedokładnie w kontekście treści tej uchwały, ale tego tematu.  

Za parę dni rozpoczynamy funkcjonowanie tego nowego systemu i mam pytanie, bo mieszkańcy mnie 
pytają (wypełniali deklaracje, czekają na pojemnik): jak będzie to zorganizowane? Kiedy będą pierwsze 
odbiory? W jakie dni będą jeździły śmieciarki itd.? Czy to będzie tak samo, jak było w trakcie umów  
i to będzie ten sam kalendarz? Kiedy mogą się spodziewać otrzymania pojemników na śmieci żeby mogli  
je (...) segregować?   

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, może od razu Pani (...) Kierownik.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Szanowni Państwo, 

zgodnie (...) z informacjami otrzymanymi od SITA ZOM S.A., to jest firmy wybranej w przetargu na odbiór 
odpadów od mieszkańców, mamy informację, że pojemniki będą dostarczane już od tego tygodnia  
– i pojemniki, i worki na odpady suche, na ten okres przejściowy, na nieruchomości. Tutaj firma 
zobowiązała się, że każda nieruchomość otrzyma, co najmniej jeden pojemnik 1 lipca, że będzie 
zabezpieczona tutaj selektywna zbiórka, czyli co najmniej jeden pojemnik na odpady mokre i worki  
na odpady suche. Docelowo, oczywiście, wszyscy dostaną pojemniki, tyle tylko, że jest to proces, który 
wymaga czasu - nie da się w ciągu jednej nocy z 30 czerwca na 1 lipca dowieźć tyle tysięcy pojemników  
i wyposażyć właścicieli nieruchomości. Również, jest związane to z tym, że odbiór pojemnika właściciel 
nieruchomości musi potwierdzić, więc też mogą się zdarzyć próby – że tak powiem – doręczenia podczas 
nieobecności. Zapewniano nas, że te doręczenia pojemników będą przeprowadzane w godzinach  
popołudniowych i wieczornych, po to, żeby tutaj móc liczyć na frekwencję mieszkańców.  

Jeżeli chodzi o rozwożenie worków, to od dzisiejszego dnia, od dzisiejszej nocy, będą w godzinach nocnych 
rozwożone po dwa worki na nieruchomość – mówię o domach jednorodzinnych – na odpady suche  
i do końca tygodnia wszystkie nieruchomości mają być również zabezpieczone w te worki – w przypadku, 
gdyby odpadów w pierwszych tygodniach lipca było więcej, niż mieszczą się w pojemniku.  
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Odbiór odpadów będzie następował w oparciu o dotychczasowy, czerwcowy harmonogram SITY.  
Na stronie SITA ZOM, zostanie zamieszczony wykaz – tak jak do tej pory – ulic z numerami domów i dni 
odbioru. Ma to być analogicznie do dotychczasowej sytuacji w czerwcu (mówimy tu o okresie 
przejściowym lipiec, połowa sierpnia), do kiedy nie będzie przygotowany nowy harmonogram, kiedy już 
będziemy mieli to wszystko ustalone. Odbiory mają wyglądać w ten sposób, że dotychczasowe dni odbioru 
odpadów zmieszanych, będą dniami odbioru odpadów mokrych nieruchomości oraz również zmieszanych 
(jeżeli tak było zadeklarowane). Natomiast dni, w które na danych ulicach była prowadzona selektywna 
zbiórka - plastików, papieru, szkła - to będą dni, gdzie na tych ulicach będą zbierane odpady suche. 
Osoby, które do tej pory nie prowadziły selektywnej zbiórki lub nie były klientami SITY, tak samo w tych 
terminach, na tej ulicy, gdzie zamieszkują, będą miały odbierane te odpady. Tak że przewidujemy również, 
oprócz tego, że na stronie internetowej jest dostępny szczegółowy harmonogram, będziemy też chcieli, 
poprzez Rady Osiedla, przed 1 lipca przekazać taką informację też na osiedla, może przez parafie, żeby  
to też tutaj rozgłosić mieszkańcom. 

Dziękuję.”                   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę Pan Przewodniczący ad vocem. 

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Ja mam jeszcze dwa pytania. 

Co to znaczy okres przejściowy, czy on jest jakoś ustalony czasowo, czy to jest miesiąc, dwa, czy pół roku?  

A drugie. Czyli jeżeli nie będę miał pojemnika, to w worku mam trzymać te suche śmieci w ogrodzie, tak?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie Pani Kierownik.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Jeżeli chodzi o to, ile będzie trwał okres przejściowy - no oczywiście, jest to tutaj takie określenie miękkie. 
To wszystko będzie zależało od tego jak szybko uda się wyposażyć wszystkich mieszkańców w pojemniki, 
zebrać dane, ustalić nowy harmonogram odbioru. Powiem, że każdego dnia, do nas jeszcze spływają 
deklaracje. Mieszkańcy nasi dobrze się wywiązali z obowiązku składania deklaracji. Właściciele domków 
jednorodzinnych w dużej mierze, bo ponad 80%, złożyło deklaracje, natomiast i oni, i właściciele np. lokali 
niezamieszkałych, czyli mówię o firmach, muszą jeszcze deklaracje złożyć. Spora część, też niepoprawnie 
wypełniła deklaracje lub nie złożyła zamówienia na pojemniki, nie (...) wskazała miejsca, gdzie  
te pojemniki mają być umieszczone. To wszystko wyjaśniamy, wzywamy telefonicznie – tam gdzie się  
da, żeby tutaj też mieszkańców nie fatygować specjalnie, nawet w takich drobnych sprawach do Urzędu. 
Niemniej, nie wszyscy podali takie dane, trzeba pisać pisma. Tak jak mówię, tutaj wyjaśnianie tego 
wszystkiego trwa, a dopóki tego nie wyjaśnimy, nie jesteśmy w stanie przekazać pełnej bazy danych 
SICIE, po to, żeby mogła już stworzyć taki pełny, całościowy harmonogram – z jednej strony.  

Z drugiej, musimy pamiętać o tym, że w związku z majową zmianą, sposobu naliczania opłaty dla 
mieszkańców budynków wielolokalowych, w tej chwili jesteśmy w trakcie akcji przyjmowania od nowa, 
deklaracji od spółdzielni, od zarządów. Z tym się wiąże też to, że ponieważ tam się zmieniła struktura (...) 
rozliczania lokali użytkowych, niż to było przy metodzie na wodę (to wynika z technicznych tutaj 
problemów) także, też się zmieniły zapotrzebowania na pojemniki – ta struktura rozmieszczania 
pojemników jest inna. W związku z tym staramy się jak możemy, jak najszybciej to zweryfikować, 
natomiast, to wszystko trwa jeszcze na dzień dzisiejszy. Nawet połowa wymaganych deklaracji nie 
spłynęła, a 1 lipca już za pasem. Tak że staramy się zapewnić wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów 
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1 lipca i tak - jak zapewniano nas - 1 lipca każdy z mieszkańców będzie mieć, co najmniej, jeden pojemnik 
na mokre i drugi pojemnik, bądź worek, na suche. Natomiast, zgodnie z tym przeprowadzanym 
harmonogramem przez Spółkę, będą dostarczane, rozwożone codziennie pojemniki do kolejnych 
nieruchomości. Nie potrafię powiedzieć czy to będzie trwało tydzień, miesiąc czy dwa miesiące.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja myślę, że tu jest jakieś nieporozumienie, bo do tej pory większość ludzi miała na zmieszane śmieci 
jeden, jeden kubeł i w tej chwili on ma służyć na mokre, które jak sama Pani mówiła, stanowią gdzieś  
¼ wszystkich śmieci. Czyli duży kubeł ma być na małą ilość mokrych śmieci, a duża ilość suchych śmieci, 
ma być gromadzona w jednym worku, który ma być odbierany tylko raz w miesiącu. No więc, ja chcę 
powiedzieć, że ja w ramach śmieci segregowanych, produkowałam w moim domu 5 worków 
segregowanych, odbieranych raz w miesiącu. Żadną miarą mi się to nie zmieści do (...) jednego, nawet 
największego kubła. To w takim razie, jeżeli suche mają być tylko raz w miesiącu – ja pierwszy raz słyszę, 
że suche mają być tylko raz w miesiącu odbierane – no to ja powinnam mieć dwa razy większy pojemnik, 
żeby to dotrzymać i nie trzymać w jakiś zapasowych (...) workach czy zamawiać dodatkową usługę.  

Poza tym, nie bardzo rozumiem tą Noc Kupały, która nas czeka, mianowicie rozwożenie owych worków  
w nocy. Dlaczego akurat w nocy? Nie obawiacie się, że się psy rozszczekają i w ogóle będzie wielki alarm, 
po prostu w całym mieście, jak Państwo po nocy zaczniecie podrzucać te worki? Trochę mi ciężko sobie  
to wyobrazić. Czy nie można tego zrobić za dnia?”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Pani Radna, w tej chwili jest tutaj obecna Pani Prezes Spółki, myślę że ona najlepiej wyjaśni tutaj 
te wątpliwości. Natomiast, tyle co mogę powiedzieć, to worki będą po 2 – zaraz na początek, przed 1 lipca 
rozdawane – na suche. A co dalej, to tutaj Pani...”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę. 

Pani Prezes Samson.” 

 
Prezes Zarządu SITA ZOM S.A. Pani Renata Samson 
„Dzień dobry, witam. 

Ja chciałam przeprosić, że nie było mnie na – że tak powiem – całej tutaj sesji, natomiast sprawy w Spółce 
jakie się dzieją, to też wymagają obecności. Ale już jestem i postaram się odpowiedzieć na pytania. 

Pytanie brzmiało, odnośnie (...) worków na odpady suche. W chwili obecnej, przewidujemy w miesiącu 
lipcu, bo to jest tak naprawdę – tak tu rozmawiałyśmy z Panią Kierownik – taki miesiąc trochę przejściowy, 
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żeby zapewnić po 2 sztuki worków na odpady suche. To jest tylko, jak gdyby, taki element przejściowy.  
To nie jest jak gdyby już docelowe. Docelowe będą oczywiście pojemniki. Natomiast, żeby mógł cały ten 
system wystartować od 1 lipca taki przyjęliśmy na ten moment wariant, tym bardziej, że my też cały czas 
czekamy na pojemniki, które są de facto zamawiane w ramach grupy. Na rynku jest po prostu trudność  
z dostępem do tych pojemników i w związku z tym, jak gdyby, przez cały miesiąc lipiec, jak te pojemniki 
będą spływać sukcesywnie, a rozpoczyna się to już od dnia dzisiejszego, więc my też będziemy 
sukcesywnie te pojemniki dostarczać. W pierwszej kolejności zależy nam na tym, żeby w pojemniki, 
przynajmniej każda posesja była wyposażona - przynajmniej w jeden pojemnik na odpady mokre. Ale tak 
jak mówię, ten miesiąc lipiec jest takim miesiącem przejściowym.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Mnie się zdaje, że tą sprawę trzeba wyjaśnić, bo mi się wydaje, że tutaj Pani Radna ma rację. Tu chodzi  
o to, że – Pani Prezes, bo Pani nie było – dotychczas ten pojemnik, który każdy ma przecież w domu, był 
na zmieszane, czyli na mokre. Teraz mają być worki na suche, a w suchych ma być 80% - no to trochę 
jest niekonsekwentne i nielogiczne, żeby nie powiedzieć. Myślę, że tą sprawę trzeba będzie wyjaśnić.  
Nie wiem czy dzisiaj tu wyjaśnimy, ale ta sprawa musi być bardzo szybko wyjaśniona, bo te wątpliwości, 
chyba nie tylko Pani Radna ma i to trzeba wyjaśnić tą sprawę.  

Teraz ten pojemnik na suche będzie pusty, a będziemy mokre dawać do worków. Nie raz na miesiąc - nie, 
bo to odbierane będą częściej, bo tam w deklaracji, każdy wpisał ile razy chciał, żeby odbierane były 
odpady. Tak że tutaj, to nie jest, że raz w miesiącu. Natomiast, to nie zmienia faktu, że i tak i tak te mokre 
w workach – to nie jest to dobry pomysł chyba na dzisiaj. Przepraszam, suche w workach, ale mokre 
 w pojemnikach. (...) Pojemnik będzie pusty. Tak że, myślę że ta sprawa musi być wyjaśniona – myślę.  

Dziękuję.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak. Dziękuję. 

Proszę bardzo Pan Radny Grzegorz Puda. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Grzegorz Puda 
„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

oczywiście podzielam sugestię Pani Radnej Staniszewskiej, ale przede wszystkim zastanawia mnie  
to, o co pytał Pan Przewodniczący Drabek. Wydaje mi się, że z informacji, które posiadaliśmy wcześniej nie 
było nigdy mowy o tym, aby w okresie przejściowym dostarczać mieszkańcom worki, a jeżeli tak już jest, 
to należy to zrobić w taki sposób, aby mieszkańcom to życie próbować utrudnić jak najmniej, a nie 
stwarzać dodatkowych kłopotów. Otóż, podaję taki przykład: znajomi, którzy korzystali dotychczas z innej 
firmy niż SITA i mieli dwa kontenery, tych kontenerów już w tej chwili nie będą posiadali. Co prawda, jest 
zapewnienie, że będą posiadali jeden kontener z SITY, ale w drugim kontenerze – ponieważ oni mają małe 
dzieci – gromadzili bardzo dużo odpadów związanych z małymi dziećmi. Powiedzieli mi wprost, że jeżeli 
psy lub koty, lub kuny te worki będą rozrywać, to oni osobiście te worki wystawią pod Ratusz (jeżeli trzeba 
nazwisko do wiadomości chętnie udzielę) i powiedzieli, że oni się pod tym podpiszą. Ponieważ nie może 
być tak, że w ramach jakiejkolwiek restrukturyzacji czy nawet reformy śmieciowej, my tym ludziom nie 
udostępniamy przynajmniej zamiennych środków. Te worki nigdy nie będą zamiennymi, chociażby dlatego,  
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że nie są tak odporne na działanie różnych atmosferycznych czynników, jak kubły, które mieli dotychczas – 
to po pierwsze. 

Po drugie. Wydaje mi się również, że to... Ja nie wiem, bo wydaje mi się, że to będzie w ten sposób,  
że będzie jechał samochód i wrzucał te worki na działkę. Jeżeli tak będzie, a te worki są dosyć lekkie,  
to nie wiadomo, czy wszyscy mieszkańcy takie worki znajdą na tej działce. Bo jeśli ktoś mieszka  
w ościennej dzielnicy, np. w Straconce, to zdaje sobie sprawę z tego, że wieje i folie, różnego typu folie, 
po Straconce buszują. Tak że, czy to będzie kolejny worek na śmieci, czy to będzie kolejna folia  
na ogrodzeniu sąsiada, ciężko to będzie rozpoznać.  

Moje pytanie brzmi tak: czy jeżeli SITA nie wywiązuje się dotychczas z tych zapewnień (przynajmniej tych, 
które zostały przekazane Radnym odnośnie pojemników), to rozumiem, że cena za wywóz, do momentu 
jak nie będzie dwóch kubłów, będzie obniżona i nie będzie w tej samej wysokości jak cena, która została 
nam przedstawiona w momencie, kiedy będą zapewnione pojemniki do odbioru śmieci? Wydaje się to być 
dosyć logicznym. 

Moje kolejne pytanie jest takie: jaka kwota padła w przetargu i czy ta kwota obejmuje tylko wywóz czy 
również gromadzenie na miejskim wysypisku? – bo nie jestem członkiem Komisji, która się tym zajmowała, 
a jeżeli nawet było to na Komisji Gospodarki Przestrzennej, to jakoś ta informacja do mnie nie dotarła.  

No i nie będę już drugi raz zabierał głosu, natomiast życzę wszystkim, aby firma SITA funkcjonowała dużo 
lepiej niż PREFABET. 

Dziękuję.”         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie widzę więcej głosów w sprawie. 

Panie Prezydencie, proszę bardzo.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Znaczy, ja myślę, że tutaj na pewne szczegółowe pytanie, które Pan Radny zadał, to Pani Prezes musi 
odpowiedzieć. 

Natomiast, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne  
i myślę, że powinniśmy wziąć wszyscy pod uwagę to, że jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, 
którym się udał przetarg i odwołanie. Wszystko mamy i (...) mamy za sobą, w tej chwili jest tylko problem 
wdrożenia tego. Proszę patrzeć co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w wielu, dziesiątkach innych miast 
w Polsce. Na Śląsku są miasta, które do dzisiaj nie ogłosiły jeszcze przetargu – chcę poinformować –  
są takie miasta. Po prostu, ogromna praca została włożona – ogromna praca. Jest to ogromne 
przedsięwzięcie i na pewno będą jakieś potknięcia. Natomiast należy – choćby z tymi pojemnikami... 

Ja nie mam zamiaru bronić SITY, broń Boże, bo SITA musi się wywiązać, absolutnie z wszystkich 
zobowiązań – i tutaj nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Jeśli się nie wywiąże, to być może będę 
pierwszy, który będzie wnioskował również o to, żeby obniżyć cenę (...). Natomiast, jest problem taki, że – 
proszę zobaczyć – cała Polska w tej chwili nagle potrzebuje pojemników, cała Polska. Nagle jest 
zapotrzebowanie na pojemniki. To nie ma cudów, nie ma na zachodzie takiej firmy, która by była w stanie, 
nawet chyba (…) zapewnić naraz wszystkim miastom w całym kraju tych pojemników, szczególnie, że one 
są różne jeszcze. Natomiast, jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne (...) i SITA będzie musiała  
i sprawę dostarczenia tych worków... Ja sobie nie wyobrażam rzucania jakiś worków przez płot czy coś – 
to nie wchodzi w rachubę, w ogóle przecież. To musi być wszystko w sposób jakiś cywilizowany – 
nazwijmy to – zrobione. I to, Pani Prezes SITY, daję tutaj pod rozwagę, żeby wszystkim tym…  
– bo słyszeliśmy, że zamawiane są pojemniki w ramach grupy SITY, to bardzo dobrze, przynajmniej będą 
tańsze, to jest SITY problem, natomiast muszą być dostarczone wszystkie pojemniki. Myślę, że SITA 
również powinna w pierwszej kolejności dostarczyć pojemniki tym, którzy mieli nie z SITĄ umowy 
podpisane, bo ci, co mają z SITĄ, to mamy jakieś pojemniki, natomiast ci, co mieli z innymi firmami nie 
mają pojemników i ci powinni w pierwszej kolejności – moim zdaniem – otrzymać pojemniki. To wszystko 
musi SITA wziąć na swój kark i musi to zrealizować – musi zrealizować.  



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 56 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Jesteśmy świadomi, że będą różne nieporozumienia, będą problemy, bo (…) w Polsce tego nikt nie robił. 
I patrzmy co inne miasta robią, od Warszawy począwszy. (...) To się niedługo okaże, po 1 lipca, ile miast 
w ogóle dzisiaj nie jest po przetargu. Ja wiem tylko tyle, że są dziesiątki, nie wiem czy nie setki odwołań  
w Krajowej Izbie Odwoławczej, którą myśmy też przeszli pozytywnie, ale niektórzy nie przechodzą, tak jak, 
np. Warszawa (co będą robić?) i pozostali. Były przecież wnioski kilkudziesięciu miast do Prezydenta 
Państwa, o przesunięcie terminu. (...) Minister Boni mówi „nie ma przesunięcia”, „nie ma” – dobrze, ale 
jakie teraz będą konsekwencje z powodu tych, którzy nie zrealizowali tego? Bo myśmy zrealizowali. 
Będziemy mieli problemy, na pewno, takie czy inne, logistyczne, o których tutaj jest mowa, ale  
to wdrożymy. Natomiast, co z tymi miastami, które – jak powiedziałem (na Śląsku są nawet miasta) 
– (…) jeszcze nie ogłosiły przetargu nawet do dziś? Co one będą robiły, zobaczymy. 

Dlatego myślę, że wyrozumiałość tutaj jest mieszkańców potrzebna, z jednej strony, ale z drugiej strony 
SITA musi się sprężyć i musi te sprawy bezwzględnie załatwiać. Wygrała przetarg i musi załatwiać, i tutaj 
taryfy ulgowej żadnej nie będzie, mimo że, to jest firma komunalna, nasza – tzn. nie jest w pełni 
komunalna – ale to nie będzie żadnej tutaj taryfy ulgowej. Musi być to wszystko załatwione i będziemy 
egzekwować to wszystko. 

Dziękuję.”   

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

I Pani Prezes Samson, proszę doprecyzować tą dystrybucję worków, o którą pytał Pan Radny Drabek. 

Bardzo proszę.” 

 
Prezes Zarządu SITA ZOM S.A. Pani Renata Samson 
„Szanowni Państwo, 

oczywiście, tak jak powiedział Pan Prezydent, na pewno jakieś potknięcia będą, bo to jest bardzo duże 
przedsięwzięcie - my sobie zdajemy z tego sprawę. Ale proszę zrozumieć, dokładamy wszelkich starań, 
współpracujemy z Biurem Gospodarki Odpadami, pracujemy na bazie częściowej. Umowa została 
podpisana w połowie miesiąca. Jest czas, zgodnie z umową, kiedy Spółka powinna otrzymać informacje, 
aby móc zacząć pracować, czyli móc określić ile pojemników mamy dostarczyć na poszczególne posesje, 
jak mamy zbudować harmonogram. Żeby zbudować harmonogram musimy mieć informacje pełne  
i kompletne. My nie budujemy harmonogramu na posesje, na spółdzielnie czy na firmę, tylko musimy mieć 
pełną, kompletną informację, żeby móc zbudować harmonogram. W związku z tym, że to wszystko się 
toczy, a za wszelka cenę chcemy tutaj z dniem 1 lipca wdrożyć ten program, więc również 
przygotowaliśmy harmonogram, który bazuje na harmonogramie z miesiąca czerwca, który będzie jak 
gdyby funkcjonował w miesiącu lipcu. 

Dla nas, przede wszystkim, najważniejsze jest to, aby mieszkańcy, firmy, instytucje, które do tej pory nie 
były obsługiwane przez naszą Spółkę w pierwszej kolejności zostały wyposażone w pojemniki. Od soboty 
rozpoczęliśmy już akcję uzupełniania czy wymiany pojemników w spółdzielniach. Tą bazę mamy pełną już, 
sprawdzoną, zweryfikowaną, więc to się już dzieje. Oklejamy pojemniki [na] suche [i na] mokre, w drugiej 
kolejności będą firmy i w [dalszej] kolejności będą domy jednorodzinne.  

Tak jak powiedziałam, pojemniki będą dostarczane również na odpady suche, zgodnie  
z deklaracjami mieszkańców, ale to wszystko będzie się odbywało w jakimś tam przedziale czasowym, 
dlatego że te nawet pojemniki, które my mamy np. w firmach – okazuje się, że deklaracje są na mniejszą 
ilość pojemników, więc po prostu te pojemniki musimy zagospodarować w innym miejscu. W związku  
z tym, że umowy trwają do końca miesiąca, więc de facto, możemy to zrobić na początku miesiąca. 
Oczywiście są przypadki, że możemy to zrobić już i my to czynimy już. Tak że, to nie wygląda w ten 
sposób, że SITA jest źle zarządzana albo że nic się nie dzieje, tylko to naprawdę jest bardzo duże 
przedsięwzięcie. I żeby te wszystkie elementy zagrały, potrzeba trochę czasu i cierpliwości,  
i wyrozumiałości przede wszystkim każdej ze stron.  

Ja ze swojej strony gwarantuję, że nawet, jeżeli chodzi o te worki to na pewno one nie będą wrzucane. 
Będziemy się starali je tak dostarczyć, aby gospodarstwo domowe czy przede wszystkim domy 
jednorodzinne otrzymały te worki, żeby nie było sytuacji takiej, że powiedzmy, tak jak tutaj była sugestia, 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 57 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

że gdzieś tam wiatr ten worek zaniesie w inne miejsce. 

To nie jest powiedziane, że będziemy to robić tylko i wyłącznie w nocy. My cały czas pracujemy,  
my musimy pracować z tymi pracownikami, których (...) mamy. Będziemy się oczywiście starać robić  
to również w dzień, jeżeli będzie taka potrzeba i w nocy. Być może, że włożymy do siatki...  

Ja nie odpowiem teraz na to pytanie, ale będziemy starać się, aby każdy mieszkaniec został wyposażony  
w ten worek.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie Prezydencie, bodajże było pytanie (to podlega publikacji) o wynik postępowania przetargowego, 
jeżeli chodzi o kwotę. 

Proszę uprzejmie.”  

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak, tak było pytanie.” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Ja jeszcze pozwolę sobie tylko dopowiedzieć tutaj do wypowiedzi Pani Prezes. Bowiem rozmawiałam  
z Panem Dyrektorem, który się technicznie zajmuje tymi sprawami i powiedział, że nie będą te worki 
fruwały po posesjach, ponieważ będą poskładane i włożone do skrzynki pocztowej, tam gdzie jest 
skrzynka pocztowa, a ponieważ większość jednak domów jednorodzinnych posiada skrzynki pocztowe, 
więc w jakiś sposób te worki będą zabezpieczone. Tak że, myślę, że to będą nieliczne sytuacje, że nie 
będzie gdzie tych worków zostawić. Myślę, że jakoś sobie Panowie poradzą. 

Jeżeli chodzi o kwotę, która została tutaj zaproponowana w przetargu, jest to kwota  
18 mln 483 tys. 143 zł za odbiór 130 tys. ton odpadów w przeciągu 18 miesięcy i zorganizowanie tych 
wszystkich usług, które były zawarte w specyfikacji (…) warunków zamówienia, które wynikają z uchwały 
Rady Miejskiej naszego miasta w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zamian za opłatę.” 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bodajże w pytaniu było: czy specyfikacja zawierała element składowania, czy tylko odbiór?” 

 
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Pani Magdalena Sobczak 
„Ta kwota dotyczy tylko odbioru, transportu odpadów, wyposażenie w pojemniki i organizację wystawek 
przydomowych. Natomiast zagospodarowanie odpadów jest to osobna sprawa, będzie osobna umowa  
z ZGO S.A. i tutaj będziemy się rozliczać według ton i rodzajów przyjętych odpadów. Tak że kwota ta, tak 
naprawdę, każdego miesiąca będzie znana po upływie miesiąca, według tego, ile mieszkańcy wyrzucą 
odpadów i jakiego rodzaju.”     
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Odpowiedź jest wyczerpująca. Dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie.  

Powyższą uchwałę opiniowała: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, [Komisja] Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego -  
i zaopiniowały ją pozytywnie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Przy 4 głosach wstrzymujących się i 12 głosach za uchwała została przyjęta.” 

 
Ad 17b 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bielsko-Biała na lata 2013-2017" 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 17b: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017". Druk Nr 828. 

Panie Prezydencie, kto w Pana imieniu? 

Bardzo proszę, Pan Prezydent Jędrusiński. 

Proszę przybliżyć treść uchwały.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Szanowni Państwo, 

przedstawiam projekt uchwały – tak jak zostało podane w tytule – gospodarka zasobem mieszkaniowym 
na lata 2013-2017. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że ustawa o ochronie praw lokatorów  
w artykule 21, stanowi o tym, że tego typu uchwały podejmuje Rada Miasta. Myśmy taką uchwałę już 
podjęli w dniu 22 listopada 2011 roku, po bardzo obszernych dyskusjach i rozmowach, co do tejże 
uchwały – czyli 22 listopada 2011 podjęliśmy uchwałę i ta uchwała weszła w życie. Myśmy ją podjęli, 
zgodnie ze wszystkimi przepisami, które obowiązywały w tamtym okresie czasu, tym niemniej, w skutek 
zmiany orzecznictwa sądów administracyjnych, w dniu 6 grudnia 2012 roku, a więc po ponad roku czasu 
wojewoda, jako organ nadzoru – w tym wypadku Wojewoda Śląski – uchylił nam tą uchwałę z racji tej,  
że uchwała ta nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym.  

Tu pozwolę sobie wrócić do historii. Kiedy w 2006 roku podejmowaliśmy podobną uchwałę o zasobie 
mieszkaniowym, to wtedy w treści uchwały był zawarty zapis, że należy ją opublikować w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego – i wtedy, również nam wojewoda to zakwestionował i musieliśmy  
to zmienić. Summa summarum, po uchyleniu tej uchwały, w dniu 6 grudnia 2012 roku myśmy 
niezwłocznie podjęli uchwałę, że ona podlega publikacji, czyli chcieliśmy ją konwalidować. Tym niemniej, 
znowu służby prawnicze wojewody nie zgodziły się z tym i uchyliły nam tą uchwałę w (...) lutym  
2013 roku. 

Myśmy równolegle pracowali w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydziale Pomocy Społecznej  
i w innych (w Wydziale Mienia Gminnego) nad tym nowym kształtem tej uchwały, bo wiedzieliśmy, po tym 
lutym, że to nam po prostu nie wyjdzie i obawialiśmy się również, że znowu służby nadzorcze wojewody 
mogą kwestionować pewne rzeczy. To przemyślenie wynikało stąd, że w całej Polsce tego typu programy, 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym (...), napotykają na różnego rodzaju trudności przy 
zatwierdzaniu przez organ nadzoru. I w tej chwili, można powiedzieć, że dosłownie, ok. 10 dni temu, 
zakończyliśmy ostatnie konsultacje ze służbami nadzorczymi wojewody. Po tych wszystkich naszych 
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analizach, te wszystkie uwagi, które tam jeszcze spływały do ostatniego dnia, zostały uwzględnione i w tej 
chwili przedstawiamy projekt uchwały co do gospodarowania zasobem mieszkaniowym. 

Ja chcę powiedzieć, jakie są zmiany w stosunku do uchwały z 22 listopada – ona niemalże jest identyczna 
czy bardzo podobna do tej uchwały z listopada 2011 roku. I zmiany są takie: przede wszystkim, 
zaktualizowaliśmy dane na dzień 31 grudnia 2012 roku (i w związku z tym ona obejmuje okres  
2013-2017), uszczegółowiliśmy to zgodnie z zaleceniami i sugestiami wojewody (paragrafy, ustępy, 
punkty, to że jak najmniej opisu, a jak najwięcej tabel – to wszystko jest uzgodnione) oraz to, że ona 
podlega publikacji.  

Ja chcę powiedzieć, dosłownie pokrótce, że w treści tej uchwały, po tych wszystkich informacjach, które 
Państwu przekazałem, tu generalnie mówimy o wielkości i stanie zasobów mieszkaniowych na 31 grudnia, 
w lokalach socjalnych, lokalach społecznych, o prognozie zasobów oraz o realizowanych zadaniach  
z zakresu gospodarki mieszkaniowej, analizie potrzeb, polityce czynszowej, chociażby jak sprawa 
nadbudowy strychów. (...) 

Ta uchwała była szczegółowo przedstawiana na Komisjach – Gospodarki Miejskiej i Komisji Zdrowia  
i Sportu (…) i tam zyskała aprobatę. Myśmy bardzo długo omawiali, tam padały pytania.  

Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście tutaj postaramy się odpowiedzieć.”        

     
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowały wymieniane przez Pana Prezydenta Komisje.  

Bardzo proszę Pani Grażyna Staniszewska z pytaniem. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ten Druk został przyniesiony na tradycyjne posiedzenie Komisji – we wtorek, w tygodniu poprzedzającym 
sesję – już po rozpoczęciu porządku obrad. Tak że, nikt tego nie dał rady przeczytać. I w prawdzie zostało 
zorganizowane, na szybko, posiedzenie Komisji – w poniedziałek, na godzinę przed innym posiedzeniem 
Komisji – niemniej, to nie jest tryb, jakby skłaniający do rzetelnej pracy.  

Wydaje mi się, że wobec wielu protestów i wielu uwag, podnoszonych również przez Radnych  
– tu w interpelacjach, na temat tego nowego systemu – można było tą okazję wykorzystać do poprawek. 
Nie tylko poprawek takich, żeby dogodzić urzędnikom z urzędu wojewódzkiego, ale żeby dogodzić 
mieszkańcom, po prostu – i to jakby nie zostało wykorzystane przez autorów tych zmian, a nam jakby 
uniemożliwione przez tryb pracy, zaproponowany tryb pracy.”    

 
Radny Andrzej Gacek 
„Jeżeli mogę...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo. 

Proszę, Pan Przewodniczący Andrzej Gacek.” 
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Radny Andrzej Gacek 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. 

Ja jakby, chciałbym kontynuować tą myśl Pani Grażyny Staniszewskiej, bo tak jak Pani Grażyna mówiła, 
były składane interpelacje, one wynikały z tego, że mieszkańcy mieli wiele uwag. I chciałem tylko 
potwierdzenia, czy rzeczywiście w tej wersji dokumentu (...) nie uwzględniono żadnych uwag zgłaszanych 
przez mieszkańców – bo tak to zrozumiałem – i chciałem potwierdzenia, czy tak rzeczywiście jest? 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Jeżeli mogę Panie Przewodniczący. 

Oczywiście, trudno się nie zgodzić z tą racją Pani Radnej Staniszewskiej o trybie wprowadzenia tej 
uchwały, tym niemniej prosiłbym o wyrozumiałość. Przedstawiłem tą sytuację, w jaki sposób były 
dokonywane uzgodnienia i w jaki sposób to wszystko było. Tak że (…) – jeszcze raz powtórzę –  
na Komisjach omawialiśmy bardzo szczegółowo. I jeżeliby można było, [to] ja chciałbym Państwu 
zaprezentować pokrótce – dosłownie – i ewentualne pytania jakby były, to byśmy to uszczegółowili.  

Co do tych projektów uchwał, jeszcze raz chcę powiedzieć, że uchwała z 22 listopada 2011 roku 
zasadniczo nie różni się (...) od tego projektu uchwały. Ona jest tam, w jakiś sposób, dostosowana, nie  
do widzi mi się urzędników, ale m.in. do tej nowej linii orzecznictwa sądów administracyjnych, z których 
wynika, że to powinno być tabelarycznie, a nie inaczej. Tak że, jeżeliby w ten sposób można było... 

Jeżeli chodzi o np. politykę czynszową, bo tu nie wiem, jakie uwagi Pan Radny miał na myśli, to chcę 
powiedzieć, że tutaj są sytuacje, gdzie obniżamy, nawet wręcz, stawkę czynszu dla rodzin najuboższych, 
czyli rozszerzamy katalog ulg i zwolnień. Jeżeliby można było, to ja bym prosił przedstawiciela ZGM-u  
o przedstawienie tego projektu uchwały.”   

 
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Ireneusz Kiecak  
„Szanowni Państwo, 

jeśli chodzi o program, to – tak jak Pan Prezydent Jędrusiński wspomniał – poza zmianami pewnymi 
technicznymi oraz uaktualnieniem tych danych liczbowych, nie ma takich większych zmian.  

Nie ma co ukrywać, zasób mieszkaniowy gminy w większości, to są budynki stare – prawie 80% budynków 
zostało wybudowanych przed 1945 rokiem. Wiążą się z tym konieczne (...), wysokie nakłady na remonty.  

Jeśli chodzi o nasze plany w zakresie remontów, to w 2013 roku nakłady te wyniosą, jeśli chodzi  
o remonty oraz inwestycje, ok. 12,5 mln zł i one będą w ciągu najbliższych 5 lat rosły do 14 mln 100 tys. 
złotych. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie są planowane żadne zmiany, jeśli chodzi o przychody  
z czynszów z lokali mieszkalnych, czyli nie są planowane żadne dodatkowe podwyżki. Uwzględniliśmy część 
postulatów mieszkańców, którzy zgłaszali – czy tutaj w Ratuszu, czy do nas, bezpośrednio do Zakładu –  
w trakcie przyjęć stron. Wprowadziliśmy możliwość nie naliczania dodatkowych punktów w sytuacji, kiedy 
dany najemca wykonał pewne instalacje na swój koszt. W pierwotnej wersji było to doliczane,  
po wprowadzeniu tego – przynajmniej ja mam takie informacje od najemców, z którymi mieliśmy kontakt; 
ja czy nasi pracownicy przyjęli to z zadowoleniem. Dodatkowo w programie tym wprowadzono możliwość 
stałego lub czasowego obniżenia czynszów w przypadku, kiedy wystąpią okoliczności, które do tego będą 
upoważniać. Tutaj jako przykład chciałbym podać właśnie budynki przy ulicy Sempołowskiej 26, 
Sempołowskiej 30, gdzie w związku z prowadzonymi pracami w zakresie przebudowy drogi, została 
wprowadzona obniżka czynszu dla wszystkich mieszkańców o 50%.  
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Chciałbym też zaznaczyć, że te zmiany czynszu, które nastąpiły ok. 1,5 roku temu – dlaczego one zostały 
wprowadzone. W naszych zasobach, w sporej części, mieszkają najemcy, którzy, jeśli chodzi o poziom 
osiąganych przez nich dochodów, nie kwalifikują się do zamieszkiwania w zasobie komunalnym gminy. 
Oczywiście, istniejące przepisy uniemożliwiają nam wypowiedzenie umowy, jak również nie możemy 
weryfikować ich sytuacji dochodowej. W związku z tym nastąpiły te zmiany czynszowe, po to, żeby 
uniknąć uderzenia tymi zmianami czynszowymi w tych najemców naszych, którzy znajdują się w dużo 
trudniejszej sytuacji materialnej. Zostały wprowadzone ulgi dochodowe – są one jednymi z najwyższych 
ulg stosowanych w naszym kraju. Ja już to wspominałem na Komisjach – myśmy się posiłkowali też 
doświadczeniami innych gmin, przykładowo Gdańsk ma ulgę w wysokości 60%, jednak jest to suma ulg 
dochodowych i technicznych. U nas sama ulga dochodowa, daje możliwość skorzystania właśnie  
z obniżenia czynszu w wysokości do 60%. Tak jak powiedziałem, z tych zwiększonych czynszów, które 
mamy z lokali, chcemy całą tą kwotę przeznaczyć na remonty. Dlaczego? No nie ma co ukrywać, zasoby  
są w takim stanie w jakim się znajdują. Pierwsze inwestycje, które planujemy, w zasadzie zaczną się już  
w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Będzie rozpisany przetarg, ogłoszony przetarg na montaż wodomierzy 
w zasobach komunalnych Bielska-Białej – w zasadzie w całych zasobach. Będzie to rozłożone na okres  
3-letni – jest to przedsięwzięcie, które będzie nas kosztowało kilka milionów złotych. Być może nie będzie 
to tak zauważalne, bo to nie jest, powiedzmy, tak jak remont elewacji, jednakże dla naszych najemców, 
zwłaszcza tych zamieszkałych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, będzie to bardzo odczuwalne, 
ponieważ tam powstaje co pół roku, przy rozliczeniach za media, sytuacja tzw. debetów. Montaż tych 
liczników – spowoduje, że koszty tych rozliczeń za media, które nie ma co ukrywać, w przypadku naszych 
lokali stanowią praktycznie 2/3 całości opłat ponoszonych z tytułu użytkowania lokalu – pozwoli  
(…) na pewno, odczuć mieszkańcom, w sposób finansowy, pewne takie obniżenie tego pułapu nakładów.  

Ponadto w zasadzie od momentu ogłoszenia, od poprzedniego programu, czyli w 2011 roku, 
przeprowadziliśmy szereg inwestycji, które może nie są tak widoczne, ale powiedzmy też w pewnym 
stopniu istotne – bez nich nie jest możliwe prowadzenie dalszych inwestycji. Są to remonty dachów, 
zwłaszcza po deszczach, które miały miejsce w 2010 roku – myśmy wymienili blisko 260 poszyć 
dachowych bądź kompletnie przeprowadziliśmy remonty dachów, łącznie z wymianą więźby.  

Dodatkowo, od zeszłego roku, wymieniamy kotłownie w budynkach, które nie korzystają z ogrzewania 
sieci z THERMY bądź nie mają pieców kaflowych. To pozwala – tak jak robiliśmy analizy – na ograniczenie 
kosztów centralnego ogrzewania o około 30%. Dodatkowo, w związku z panującymi wysokimi mrozami,  
w lutym, marcu zeszłego roku, wymieniliśmy szereg instalacji wodno-kanalizacyjnych – kosztowało nas  
to ponad pół miliona złotych. W części budynków zainstalowaliśmy (tam gdzie ten problem się pojawia) 
instalację ogrzewania rur kanalizacyjnych, tam gdzie występuje ryzyko rozmrożenia tych rur. Ponieważ  
w części budynków nie da się zrobić i nie będzie możliwe przeprowadzenie izolacji ścian, stąd też właśnie 
te inwestycje. Tak jak powiedziałem już, nie są to może widoczne inwestycje, ale one są i będą 
przeprowadzone, dzięki tym właśnie większym środkom. 

Dziękuję.”        

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Gacek.” 

 
Radny Andrzej Gacek 
„Ja [mam] jeszcze jedno pytanie, bo – przepraszam – zapomniałem. 

Docierały do mnie jakieś takie głosy – oczywiście nie sprawdzałem ich – że mieszkańcy zaskarżyli do sądu 
poprzednią uchwałę. Ja bym prosił Pana Dyrektora o odpowiedź czy są jakieś sprawy w sądzie, czy może 
skończyły się, czy są prowadzone w tej sprawie? Mówimy o tej poprzedniej uchwale z 2011 roku. 

Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie.” 

 
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Ireneusz Kiecak  
„Jeśli chodzi o uchwałę – zostało uchylone Zarządzenie Prezydenta, nie została uchylona uchwała.  
Sąd tylko stwierdził, że nie nosi ona – czy służby prawne wojewody, czy wojewoda, przepraszam – 
stwierdził, że nie nosi ona znamion aktów prawa miejscowego. To jest dokładny zapis.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo Pan Przewodniczący Franciszek Nikiel.” 

 
Radny Franciszek Nikiel 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie. 

Na pewno Państwo sobie przypominają emocje przy poprzednim projekcie tego programu i tam było 
szereg zastrzeżeń dotyczących stawek czynszów za mieszkania – głównie. Dokonano wtedy, pewnego 
wyprofilowania tych stawek, uzależniając to od standardu technicznego lokali. W tej chwili, ten projekt 
uchwały nie zawiera tych liczb, które budziły emocje i w zasadzie tutaj w tej materii się nic nie zmienia. 
Dlatego, myślę że pojedyncze głosy, które wpływały również i kwestionowały wysokości naliczania 
czynszów, to należy uznać jako nieliczne głosy, na tle liczby mieszkańców całych tych zasobów.  

Ten nowy program zawiera całą masę danych liczbowych, tabelarycznych, które na pewno będzie łatwo 
wychwycić i na ich podstawie (...) egzekwować, czy pewne zapisy w kolejnych budżetach, czy również 
pewne zadania. 

Ja uważam, że ten program jest o kilka kategorii lepszy, niż pierwotny projekt, bo potem myśmy poprzedni 
projekt zmodyfikowali. Pewne realia dotyczące nieruchomości do zabudowy mieszkaniowej też  
w międzyczasie napotykały na trudności. Tak że, ja sądzę, że ten program będzie dużym postępem. 

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa – i zaopiniowały ją pozytywnie.  

Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: za głosowało 10 Radnych, głos przeciwny 1 i 3 wstrzymujące się. 

Uchwała została przyjęta.” 
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Ad 17c 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta 
Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 17c: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Druk Nr 832. 

Panie Prezydencie. 

Bardzo proszę, Pan Prezydent Michniowski.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

proszę o wprowadzenie zmiany do dotychczasowej uchwały o ustanowieniu stypendium sportowego 
Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe, gdyż w tej chwili  
w zasadzie (...) ta uchwała się nieco zdezaktualizowała.  

Wnosimy o podniesienie maksymalnej wysokości, do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego na dzień 31 grudnia, poprzedzającego rok przyznania stypendium.  

To jest clou w zasadzie całej istoty tej uchwały.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Otwieram dyskusję w sprawie.  

Proszę bardzo, Pan Radny Przemysław Drabek. 

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie 

w poprzedniej uchwale mówiliśmy, że ta kwota, tego stypendium nie powinna przekraczać 6.400 złotych. 
W tym momencie dajemy takie widoki i podnosimy aż do 16 tys. złotych, że będą przekazywane  
do kieszeni naszych zawodników z podatków, naszych tutaj wszystkich mieszkańców. Więc tutaj, to nie 
jest taka prosta uchwała i warto się nad nią pochylić. 

Na samym początku tej sesji była mowa o przekazaniu 550 tys. złotych na stypendia sportowe  
i to, by dawało szanse na wyrównanie pewnych dysproporcji pomiędzy zawodnikami, którzy otrzymują... 

Niektórzy dostają kilkaset złotych, a niektórzy kilka tysięcy złotych tego stypendium - i to faktycznie 
mówimy o zespołach pierwszoligowych czy ekstraklasowych. I można by było w tym momencie, te środki 
w ten sposób spożytkować. 

Teraz pytanie: jak w obecnej sytuacji ja się mam ustosunkować do tego, kiedy najczęściej padają pytania, 
dlaczego te czy inne rzeczy nie są wykonywane, a dajecie kilkanaście tysięcy złotych, dajmy  
na to sportowcom, którzy mają podpisane kontrakty, tu jeszcze dodatkowe z klubami, z innymi sponsorami 
itd.? Nie bardzo wiem jak się do tego ustosunkować? Czy Pan Prezydent mógłby mi podpowiedzieć,  
co przyświecało, że podnosimy z 4-ech (...) minimalnych wynagrodzeń do 16 tys. złotych? Można będzie, 
będziemy mogli stypendium przekazywać poszczególnym, pojedynczym zawodnikom. 

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Radny Grzegorz Puda. 

Rozumiem, że wraca do poprzedniej dyskusji, przy innym punkcie. 

Proszę bardzo.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Tak, tzn., chciałbym się dowiedzieć również, ile w tej chwili takich stypendiów jest udzielonych i jakie  
to może za sobą nieść maksymalne skutki finansowe? Tzn. o ile więcej moglibyśmy wypłacać tym 
wszystkim (mówię na dzień dzisiejszy), tym wszystkim zawodnikom, jeżeli podnieślibyśmy do tej 
maksymalnej? 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo - proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Ja chciałem powiedzieć, że te stawki trzeba było podnieść, bo przecież - to, co mówił Prezydent 
Michniowski - uchwała poprzednia w zupełnie innych realiach była podejmowana, a dzisiaj są zupełnie 
inne realia, jeśli chodzi o zawodników. Nie można tak stawiać sprawę, że na wiele innych rzeczy nie ma, 
bo to jest naprawdę… Nie wolno tak stawiać sprawy. Sport też jest bardzo ważnym elementem.  

Wracamy ciągle do tej samej dyskusji. To proszę dać wniosek, że należy zlikwidować sport wyczynowy  
w Bielsku-Białej, proszę mieć tą odwagę cywilną i taki wniosek dać. Ale, póki takiego wniosku nie ma, (...) 
to miasto w sposób bardzo minimalny (patrząc na inne miasta, nawet na Śląsku, nie mówiąc już o Polsce) 
(…) sponsoruje ten sport. I miasta na Śląsku, i w Polsce (ja już to mówiłem kilkakrotnie i wracamy do tej 
samej sprawy, nie wiem dlaczego) o wiele więcej, (...) kilkakrotnie większe kwoty przeznaczają  
na utrzymywanie sportu w mieście.  

Chcę powiedzieć, że pomijając, czy ten sport się komuś podoba czy nie – bo w sam raz tak Panowie 
zabierają głos, których nie widziałem jeszcze na żadnym meczu sportowym – to chcę powiedzieć,  
że jednak jest bardzo duża grupa mieszkańców, która się interesuje sportem, która chodzi na mecze. 
Dzieci chodzą, młodzież chodzi, dorośli chodzą i nie możemy ich lekceważyć, to są też mieszkańcy naszego 
miasta.  

W tej chwili – to też było mówione i Panowie dobrze o tym wiecie – jest szansa, bo formalnie przyjęto 
nasz zespół siatkarzy do ekstraligi, oczywiście musimy spełnić jeszcze pewne wymagania, klub musi 
spełnić pewne wymagania, które są bardzo trudne, jeśli chodzi właśnie o finanse. Jest to,  
ze względów sportowych, jedna z najlepszych rozgrywek, na najwyższym poziomie na świecie, jeżeli 
chodzi o siatkówkę męską. Z drugiej strony jest to ogromna promocja. I mówienie takie, że teraz 
podwyższyliśmy tą kwotę i w związku z tym wyrównujmy innym stypendia, no to jest nieporozumieniem. 
Nigdy nie jest tak, że ludzie jednakowo zarabiają. Tak samo w sporcie, nie będziemy wyrównywać nic, 
tylko ci najlepsi będą zarabiać najwięcej, a ci gorsi będą mniej zarabiać - i to w ogóle nie ma mowy  
o żadnym tutaj wyrównaniu. Jeśli my chcemy dzisiaj – myślimy, a nie wiem czy spełnimy te warunki –  
żeby ekstraklasa w siatkówkę męską funkcjonowała w naszym mieście, to obowiązek jest taki, że muszą 
być spełnione, przede wszystkim warunki finansowe, warunki finansowe. Polska Liga Piłki Siatkowej 
przyjmuje do ekstraklasy – tam się nie wchodzi automatycznie i nie spada się automatycznie, tylko się 
przyjmuje, bo trzeba spełnić pewne warunki. Jednym z tych warunków są właśnie finanse. I nikt za 6 tys. 
złotych w ekstraklasie – gdzie grają najlepsi na świecie siatkarze, a tacy grają w Polsce – nikt za 6 tys. 
złotych nie będzie grał, czy się komuś to podoba, czy nie. My i tak jesteśmy tutaj klubem, klubami – bo to 
trzeba powiedzieć, że w prasie piszą, że w Bielsku-Białej jest dobra atmosfera, ale pieniędzy się nie 
zarabia. Bo to, co na piłkę nożną czy siatkówkę dajemy, czy na futsal, to są żadne pieniądze w stosunku 
do tego, co płacą inne kluby. Inne kluby w Polsce – niektóre – płacą za jednego zawodnika, tyle co u nas 
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pół albo cała drużyna kosztuje, praktycznie. Takie są relacje na dzisiaj. 

Jeszcze raz powtarzam, sport jest i jest potrzebny, bo (...) tysiące ludzi się tym sportem interesują – 
chodzą na mecze, tysiące młodzieży trenuje, gra i dla nich idolami są ci właśnie w sporcie wyczynowym.  
I póki nie będzie takiej decyzji o likwidacji sportu wyczynowego w naszym mieście, to będziemy cały czas 
stawiać na ten sport i będziemy starali się go wspierać. Jak powiedziałem, są to kwoty kilkakrotnie 
mniejsze jak inne miasta, choćby nawet tutaj okolice, żeby daleko nie iść, jak Gliwice czy Zabrze – ile dają 
– nie mówię już o innych miastach jak Kielce, Warszawa czy inne, które ogromne pieniądze kładą na sport. 
Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 

Dziękuję bardzo.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Ad vocem – proszę bardzo, kolejno – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek, a następnie Pan Grzegorz 
Puda. 

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, 

no dziękuję za odpowiedź, ale stanowczo protestuję przeciwko wmawianiu, że mam składać wniosek  
o likwidację sportu zawodowego, bo tak absolutnie nie jest. Chodzę na mecze, nie wiem czy się Pan 
Prezydent orientuje, czasami – może za duże słowo – gram, ale gram też w piłkę w różnych rozgrywkach, 
takich czy innych, gdzie są proszeni Radni, żeby uczestniczyć w takich zawodach. Byłem zawsze 
zwolennikiem tych stypendiów, tylko chodzi mi o sytuację taką, żeby jednak faktycznie, równo do tematu 
podejść. Bo jeżeli Pan mówi o... - to chciałbym wiedzieć, jaki będzie podział. I mam nadzieję, że to będzie 
rozsądny podział tych środków, bo głosowałem za – jakby Pan też nie zauważył, na początku sesji –  
za tym przyznaniem tych środków na stypendia dodatkowe, żeby można było wspierać te drużyny w tej 
trudnej sytuacji.  

Ale chodzi mi o to, że są potężne dysproporcje. Jeżeli dziewczyny, że tak powiem, kobieca siatkówka 
będzie miała tak samo jak męska, czy futsalowcy będą też tak samo wspierani jak piłkarze nożni…. – 
oczywiście, mogą być pewne różnice, ja tu nie mówię, że wszystkim po równo, bo to absolutnie nie w tym 
kierunku idzie, ale żeby jednak te dysproporcje nie były takie, że zawodnik jeden dostaje 800 zł, a drugi 
16 tys. z tego samego budżetu. I dlatego mam prośbę do Pana Prezydenta, żeby nad tym się pochylić, 
żeby ten podział dokonać w pełnym porozumieniu ze wszystkimi klubami, nie z jednym czy z dwoma, tylko 
żeby faktycznie z tymi klubami usiąść i popracować nad rozsądnym podziałem tych stypendiów,  
bo te dysproporcje są dosyć mocno zauważalne. 

Dziękuję bardzo.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Grzegorz Puda. 

Proszę bardzo Panie Radny.” 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Panie Przewodniczący ja tylko chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie, które zadałem wcześniej. 

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

Przepraszam, proszę przypomnieć.” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„Ilu stypendystów mamy w tej chwili...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„…i jaki byłby skutek, gdyby to były kwoty maksymalne? 

Tak, tak zrozumiałem. 

Proszę bardzo, Panie Prezydencie. 

Czy taka matematyka przystoi w tym temacie?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Odpowiem najpierw może Panu Przewodniczącemu Drabkowi.  

Proszę Pana nie będziemy z klubami dyskutować, bo kluby (...) wnioski składają i jest zespół, który 
przyznaje. I nie będzie przyznawania jednakowych kwot czy podobnych kwot. Na przykład, jak Pan dał – 
chociaż nie jest to miejsce na taką dyskusję, absolutnie – siatkarkom i siatkarzom, gdzie siatkarki mają,  
nie wiem, 50 sponsorów na przykład – cała hala jest obwieszona (i jak Pan chodzi na siatkówkę, a Pan 
mówi, że chodzi, to przepraszam, hala jest obwieszona sponsorami) plus na koszulkach już nie ma miejsca 
na sponsora – a mężczyźni nie mają na dzisiaj takiej (...) możliwości, nie wiem z jakich względów (ale to 
nie jest miejsce, mówię, na taką dyskusję tutaj). A poziom – no jest zasadnicza różnica między poziomem 
siatkówki żeńskiej a męskiej dzisiaj. Jak się ktoś orientuje, to są zupełnie dwa różne światy. Tak że, to  
w ogóle nie będzie równo i nie będzie porównywalnie.  

BKS, np. ma sponsorów od wielu lat – nie będę tu o szczegółach mówił, bo to mówię nie jest miejsce...” 

 
Głos z sali. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Proszę?”   

 
Głos z sali. 
„…zabiega o sponsora.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Nie, nie. Nie zabiega. Nie, nie zabiega, tylko jest po prostu na bazie FIATA: okołofiatowskie firmy 
wszystkie z Tychów, z Bielska i nie tylko, ten trzon cały, plus brygady, które ma BKS na terenie FIATA, 
które pracują – i to jest główne sponsorowanie, oczywiście miasto też pomaga. I to jest jedna rzecz.  

Natomiast męska siatkówka, to jest zupełnie inny poziom i tam nie było tej możliwości. I tamten klub jest 
bardzo biedny, najbiedniejszy z wszystkich (…) i doszedł w tej biedzie (…) do najwyższej ligi (…).  
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I teraz ja nie wiem jak się to skończy? Bo być może to się skończy tak, że nie będziemy grać  
w ekstraklasie męskiej. Będzie to skandal na całą Polskę, bo to nie tylko, że my spadniemy, tylko wtedy 
jeszcze spadnie również Radom, bo albo dwa kluby będą przyjęte, albo dwa kluby nie będą przyjęte – 
Radom też w tej chwili jest przyjęty. Jeśli my nie spełnimy warunków (...) – a sprawa dzisiaj jeszcze nie 
jest załatwiona, muszę powiedzieć, martwię się o to bardzo – to wtedy Radom też spadnie. To jeszcze 
zrobimy skandal taki, że jeszcze dzięki nam Radom spadnie, tzn. nie wejdzie do ekstraklasy. 

A jeśli chodzi o marketing, to ja chcę powiedzieć tak, że w naszym mieście bardzo mało wydajemy – jakby 
na to nie patrzeć – na marketing miasta, staramy się oszczędnie to robić. Natomiast myślę, że to, co się 
dzieje przez sport, a szczególnie piłkę nożną, siatkówkę, że co tydzień jest telewizja, codziennie 
praktycznie, gazety – bo proszę sobie wziąć „Sport” czy inne gazety. Nie ma dnia, żeby o piłkarzach nie 
pisali. Już nieważne, co piszą, ale piszą w sumie o naszym klubie, piszą dobrze, tak jak powiedziałem,  
że nie zarabia się dużo, ale atmosfera jest dobra. I myślę, że za kilkanaście dni praktycznie rozpoczynają 
się rozgrywki w piłce nożnej, też tysiące kłopotów różnych mamy, dlatego właśnie, że nie płacimy dużych 
pieniędzy – nie płacimy dużych pieniędzy, jest strasznie oszczędnie, a wymagania są dzisiaj takie, jakie są. 
Ci, co się interesują, to wiedzą jakie żądania są piłkarzy, menadżerów. My tego nie robimy tutaj w klubie, 
bo nas na to po prostu nie stać. I chcielibyśmy, żeby siatkarze również zagrali w ekstraklasie. Bylibyśmy 
jednym z nielicznych miast (tam rzekomo jeszcze dwa miasta są), a może i jedynym, które (...) ma w tej 
chwili 4 drużyny w ekstraklasie – 4 drużyny w ekstraklasie; (…) Warszawa nawet tego nie ma. Naprawdę, 
mamy się czym pochwalić. I myślę, że ta nasza polityka, którą prowadzimy, chyba daje wyniki, bo jednak 
w innych miastach, bogatszych od nas, lepiej płacących nie mają tylu drużyn w ekstraklasie, a my mamy  
4 drużyny w ekstraklasie – to o czymś też mówi. I teraz jeślibyśmy zrobili, że siatkarze nie zagrają,  
no to będzie afera na całą Polskę, że Bielsko-Biała nie sprostało w sumie, nie takim znowu bardzo 
wysokim, wymaganiom. 

Natomiast, chciałbym odpowiedzieć Panu Radnemu Pudzie – chodziło, o jakiej wysokości są stypendia.  
W tej chwili, to Komisja rozpatrywała w zeszłym tygodniu. Jest ok. 50 stypendiów przyznanych z tym,  
że one nie są wszystkie, bo kluby nie mają składu w tej chwili jeszcze i w związku z tym nie dały 
wszystkich zawodników, bo i siatkarze i piłkarze nie mają (...) dzisiaj podpisanych kontraktów. Dopiero jak 
się podpisze wszystkie kontrakty, to ta lista będzie uzupełniona. Stypendia są na dzisiaj od 500 do 5,5 tys. 
złotych (...), ponadto jest przyznanych 40 stypendiów młodzieżowych od 200 do 600 zł.  

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Rozumiem, że te obawy, które w jednym z wcześniejszych punktów Pan Radny Grzegorz Puda wyraził –  
że mistrz świata w szybownictwie nie dość, że wysoko lata, to może kosztować maksymalnie 192 tys. zł 
rocznie – nie mają w związku z informacją... No, bo tak było, że 16 tys. razy 12, to ja tak rozumiem,  
że rocznie...”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Nie, to myślę, że nie o tym była mowa, myślę. Myślę, że nie o tym była mowa.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie Prezydencie, nie było Pana wtedy przez chwileczkę na sali, a takie zdanie padło.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam, przepraszam – to przepraszam, przepraszam.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„...że maksymalnie może kosztować i czy to zależy...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Ale maksymalnie nie ma.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„...i czy to zależy od tytułu, rangi tego tytułu – taka była dyskusja.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Ale w tej chwili maksymalnie, to Pan Przewodniczący Drabek powiedział i to jest racja, że to jest  
15-16 tys. Taka jest możliwość, jeśli Rada przyjmie tą uchwałę – będzie taka możliwość przyznania 
maksymalnego stypendium. Taka będzie możliwość. Ale przecież wiadomo, że w drużynie, jeśli nawet ktoś 
dostanie – nie wiem, czy dostanie, czy nie, to zobaczymy – to przecież nie wszyscy to mają.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„A w chwili obecnej jest to 5,5 tys.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Tak jest, na dzisiaj tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak. 

Proszę bardzo, jeszcze ad vocem. 

Proszę, Pan Radny Grzegorz Puda.”  

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Teraz pierwsze ad vocem, wcześniej upominałem się tylko o (...) udzielenie odpowiedzi (...)  
na wypowiedź. 

Panie Prezydencie, nie chodzi mi dokładnie o kwoty ani o ilość, chodzi o pewien sposób postępowania. 
Otóż wielu mieszkańców, którzy zgłaszali się do mnie i nadal się zgłaszają, są w pewien sposób rozżaleni. 
Nie o to, że miasto Bielsko-Biała finansuje w dużej mierze, albo głównie jeden klub sportowy, ale o to,  
że nie traktuje się pozostałych klubów sportowych w podobny sposób. Wydaje mi się, że aby osiągnąć 
dobre rezultaty w sporcie, to najlepiej byłoby kształcić osoby młode, które mają do tego zapał. I chciałem 
policzyć, ale nie udało mi się, ale gdyby tę kwotę, o którą prawdopodobnie zwiększamy stypendia, 
podzielić na większą ilość młodych osób, to efekt w przyszłości mógłby być lepszy niż wspieranie osób, 
które w tej chwili nas reprezentują. Pewnie, że możemy dyskutować na ten temat czy w tej chwili musimy, 
czy nie musimy – no bo jeżeli jest taka sytuacja, jak Pan Prezydent mówi, to musimy – ale mam nadzieję, 
że słowo Pana Prezydenta, że te stypendia będą dotyczyć siatkarzy będzie... Pan Prezydent powiedział,  
że to chodzi o sytuację w siatkówce, mam nadzieję, że te pieniądze nie będą przekazywane na klub 
Podbeskidzie – nie było Pana Prezydenta, ale na ten temat była dosyć szeroka dyskusja. Jeżeli tak ma być, 
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to ja będę głosował przeciw. Wydaje mi się, że kluby sportowe mają menadżerów i mają marketingowców, 
po to, aby szukać sponsorów. Jeżeli jeden klub jest lepszy od drugiego w sposobie pozyskiwania reklamy, 
to niech ten drugi wynajmie marketingowca, który będzie to robił lepiej. Dlaczego my, jako gmina, mamy 
wspierać klub, który ma słabszego marketingowca? Wydaje mi się to...”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Który co?” 

 
Radny Grzegorz Puda 
„...który ma słabszego marketingowca – bo Pan Prezydent sam powiedział, że siatkówka kobiet jest dużo 
bardziej obklejona reklamami niż siatkówka mężczyzn. To nie jest jedyny oczywiście powód, ale wydaje mi 
się, że system wspierania słabszych był w poprzednim ustroju, teraz wspiera się tych najlepszych, po to, 
aby ich wyniki były najlepsze. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Znaczy, to nie jest miejsce – moim zdaniem – na taką dyskusję, myślę, że na Komisję ewentualnie (…), 
do dyskusji na ten temat, bo trzeba by mówić o strukturze samego klubu. Są kluby w ekstraklasie, które 
mają całe zespoły marketingowców – np. w Podbeskidziu, które widzę, że Pan Radny nie specjalnie jakoś 
preferuje, jest jedna osoba, która za te kilka złotych dosłownie, w marketingu pracuje. Po prostu nas nie 
stać na to – nas nie stać na to, żeby (…) na dzisiaj rozwijać. Oczywiście jak dojdą do jakiś wyników czy 
piłkarze czy siatkarze, to wtedy ta baza się oczywiście wykształtuje, ale to wszystko jest raczkowanie – bo 
i raczkuje Podbeskidzie w ekstraklasie i być może zaczną raczkować w ekstraklasie siatkarze. Ale nie stać 
nas na dzisiaj na marketingowców, na zespoły marketingowców, bo to wszystko kosztuje niestety.  
A dzisiaj wiele spraw w klubie – ja mówię w tej chwili głównie o Podbeskidziu i siatkarzach – to się  
w czynie społecznym robi – po prostu wiele spraw w czynie społecznym się robi, załatwia. Taka jest 
prawda, po prostu nie stać nas, jesteśmy biednymi klubami. Ja dałem przykład choćby Gliwic – Gliwice  
w zeszłym roku, za pół roku dały 6 mln na piłkarzy, teraz znowu dają następne miliony. To samo Zabrze 
robi. A jak Bytom nie zrobił, no to Bytom zleciał – taki zasłużony klub, z Lwowa rodowodem, zleciał  
z ekstraklasy do pierwszej, z pierwszej na dół zleciał – i nie ma Polonii Bytom w tej chwili praktycznie.  
To jest właśnie przykład. (...) To, co powiedziałem podtrzymuję. Jeślibyśmy dzisiaj nie dali tych pieniędzy 
(być może trzeba będzie jeszcze większe dać, ja nie wiem jak się rozwinie sytuacja), to nie ma tych 
klubów, nie ma. Nie ma piłkarzy i nie ma siatkarzy – i to trzeba otwartym tekstem sobie powiedzieć, że nie 
ma tych klubów dzisiaj. Możemy mówić o przyszłości i o pięknej idei, że „młodzież” – tylko, że młodzież też 
nie będzie chodziła na boiska jak nie będzie miała swoich idoli. I to wszyscy o tym dobrze wiedzą na całym 
świecie, myślę że u nas też powinniśmy o tym wiedzieć. Po prostu tych klubów nie ma na dzisiaj  
i dlatego... 

Ja wcale nie mówię, że to jest najlepsza metoda, że miasto ma utrzymywać sport profesjonalny, ale tak 
jest jak jest dzisiaj, w tym kraju się ukształtowało, i my na dzisiaj nie mamy innego wyjścia, uważam.  
A jeszcze raz powtarzam, to nie jest problem Radnych, to nie jest problem Prezydenta, to jest problem,  
że kilkadziesiąt tysięcy ludzi się interesuje sportem, chodzi na mecze i oni też są mieszkańcami miasta,  
i mają do czegoś prawo (...), i my nie mamy prawa im odbierać tego. Powiedzcie, że nie damy stypendiów 
siatkarzom czy piłkarzom i te kluby zostaną zlikwidowane, po prostu. Powiedzcie to publicznie 
mieszkańcom. No nie wolno nam tego robić po prostu. I dlatego dyskusja więcej nic nie daje.  
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A te stypendia, żeby była jasność, w zdecydowanej większości – tzn. ja w całości na dzisiaj, nie wiem jak 
się rozwinie sytuacja, bo być może w ogóle ich nie wykorzystamy, jak nie będą w ekstraklasie siatkarze,  
to w ogóle ich nie wykorzystamy, ale jeśli będą, to jest głównie z myślą, (...) o siatkarzach (…). 

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo ad vocem ostatni raz. 

Z całym szacunkiem, mamy 40 punktów i wartość marketingowa...”  

 
Radny Grzegorz Puda 
Panie Przewodniczący, tylko krótkie sprostowanie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę.” 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Panie Prezydencie jestem kibicem Podbeskidzia, kibicuję mu i chcę żeby temu klubowi było jak najlepiej. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Rzeczywiście krótko. 

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Wyłączył się.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Nie, jestem. 

Dziękuję. 

Ja też krótkie ad vocem.  

Panie Prezydencie, to (...) faktycznie może trzeba taką pełną Komisję i tylko na ten temat podyskutować, 
bo to nie jest też takie wprost przełożenie, bo dzieciaki grały w piłkę 5 lat temu, 10 lat temu i 20 lat temu, 
i niekoniecznie muszą mieć idoli takich czy innych. I prawdziwy kibic będzie kibicował swojemu zespołowi, 
czy gra w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy w drugiej lidze. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli tak 
wiernych kibiców, którzy będą sprzyjali naszym zespołom i będą im kibicowali w każdej sytuacji – i ja w to 
wierzę. 

Tak jak powiedziałem, należy ten sport wspierać, ale trzeba się zastanowić co dalej, bo oparcie się sportu 
tylko i wyłącznie o gminę powoduje takie poczucie bezpieczeństwa, że potem i Radni, i Pan Prezydent 
mówi (w pewnym sensie jest to taki odrobinę szantaż): no a jak nie dacie, to się zlikwiduje i co ludzie 
zrobią. Trzeba jakoś jednak motywować te zespoły, te spółki akcyjne, już faktycznie – bo to nie są kluby,  
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klubiki szkolące małe dzieci, tylko to są spółki akcyjne z prezesami, z zarządami – żeby pozyskiwali środki 
na własną działalność, we własnym zakresie swoich obowiązków. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z Panem Przewodniczącym kolejny raz, bo nie będzie taka sama 
ilość kibiców chodziła na 3, 4 ligę, co na ekstraklasę. Proszę nie opowiadać, bo to są przecież 
nieprawdziwe rzeczy. I nie przyjedzie telewizja na 4 ligę. Jest jeszcze promocja miasta – na 4 ligę nie 
przyjedzie telewizja, gazeta nie będzie codziennie pisała. I proszę nie opowiadać, bo na całym świecie jest 
tak jak jest, że sport wyczynowy jest potrzebny, on ciągnie wszystkie inne sporty, młodzież. I proszę nie 
mówić, że dawniej grali, bo proszę powiedzieć, na czym grali dawniej. Ile było 10 lat temu boisk? Proszę 
zobaczyć, za 10 lat ile boisk zbudowaliśmy. To mam pytanie, gdzie oni grali? Te dzieci, ta młodzież, gdzie 
grała 10 lat temu, jak nie było Piastowskiej, nie było Orlika, nie było Młyńskiej, nie było 10 boisk przy 
szkołach – to gdzie grały te dzieci? Przepraszam bardzo. Proszę nie opowiadać tutaj rzeczy, które  
są po prostu nieprawdziwe. I prawda jest taka, że musimy na dzisiaj, bo nie ma innego wyjścia, wspierać 
ten sport. I w ogóle się dziwię tej dyskusji, bo uważam, że powinniśmy dumni być, a tego nie ma u nas  
w mieście. Gliwice mają tylko jeden klub piłkarski (...) i proszę zobaczyć co się dzieje: gazety codziennie, 
zdjęcia z prezydentem, spotkania, obiady. My (...) nie robimy niczego takiego.  Dają następne pieniądze, 
ubrania jednakowe, wszystko dają, bo się chlubią, że mają jedna drużynę w ekstraklasie w Gliwicach – 
miasto większe od Bielska-Białej i znacznie bogatsze od Bielska-Białej. A my mamy 4 kluby w ekstraklasie  
i dajemy żadne pieniądze w stosunku do innych. I zamiast się chlubić tym, że mamy takie drużyny,  
że mamy taki sport, to (…) takie dyskusje prowadzimy, które są dla mnie naprawdę przykre. 

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę o wycofanie tego głosu ad vocem.” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„No nie można ad vocem do ad vocem, sami się umawialiśmy, że nie będziemy prowadzić...” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pan Prezydent odpowiedział tylko, na to, co Pan powiedział przed chwileczką.” 
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Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ale wpadamy w polemikę w sprawie, która jest w zasadzie omówiona dokładnie na posiedzeniach Komisji.  

Mówimy o wartości marketingowej Klubu, ona wiadomo, że wzrasta w miarę poziomu sportowego.  
Nie mówimy o promieniowaniu na młodzież szkolną – następne pokolenia, które patrząc na te sukcesy  
na pewno w naszym mieście nie myślą o czym innym, tylko również o sporcie.   

Przepraszam Szanowni Państwo, zamknąłem dyskusję w tej sprawie nie zabierając głosu nikomu. Prosiłem 
już wcześniej, żeby tryb ad vocem był wykorzystywany właściwie i reguluje go również nasz Regulamin. 

Proszę uprzejmie, 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 głosami 15 Radnych, przy 4 głosach wstrzymujących 
się. 

Dziękuję bardzo. 

Nie przypuszczałem, że akurat ta uchwała będzie wzbudzała takie emocje.” 

 
Ad 19   
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bursie w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 19, Druk Nr 807: Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bursie  
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Proszę, wniosek formalny Pani Grażyny Staniszewskiej. 

Przepraszam.”  

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Proszę o przerwę.   

Pięć godzin obradujemy, tak że proszę o przerwę.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Mieliśmy przerwę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„To była przerwa na spotkanie Klubów, 10-o minutowa. Nam się należy przynajmniej 15 albo 20 minut 
przerwy, po to żeby chwilkę odpocząć. 

Nie mówiąc już o...”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ogłaszam 10-o minutową przerwę.7” 

 
__________________ 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Wznawiam obrady w punkcie 19, Druk Nr 807: Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bursie  
w Bielsku-Białej.8 

Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Proszę bardzo, Pan Dyrektor Kaps.” 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

na poprzedniej sesji, Rada podjęła uchwałę o założeniu Bursy w Bielsku-Białej. Zgodnie z paragrafem 6  
tej uchwały, Bursa musi mieć statut. W związku z tym, przedstawiam projekt nadania statutu Bursie,  
na podstawie której ona będzie funkcjonować. Ta uchwała o założeniu Bursy, została już opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym i weszła w życie. Projekt statutu jest oparty o ramowy projekt takiej placówki 
oświatowej. Na tej podstawie rozpocznie ona funkcjonowanie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej i jest załączone oświadczenie 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty, że ten projekt nie podlega konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi. 

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, głosami 16 Radnych.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
(s: 33-73) 
  

Stażystka 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Godz. 15.25 ogłoszona przerwa w obradach Rady Miejskiej. 
8 Godz. 16.02 wznowienie obrad Rady Miejskiej. 
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 20, Druk Nr 808: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie. 

Pan Dyrektor Kaps – bardzo proszę.” 

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

„Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. 

Także na poprzedniej sesji została podjęta przez Radę uchwała intencyjna w sprawie zamiaru utworzenia 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej i jeden z paragrafów uchwały mówił,  
że należy ten akt założycielski, planowanej Poradni, planowanego Zespołu, poddać pod opinię  
rad pedagogicznych tych poradni, które miałyby tworzyć Zespół. I takie zostało uczynione – wszystkie trzy 
poradnie i grona pedagogiczne przedstawiły opinię w tej sprawie Wszystkie trzy są pozytywne w zakresie 
powołania Zespołu, natomiast jedna z poradni wyodrębniła – Poradnia Nr 3 – wyodrębniła stanowisko 
pozytywne wobec samego aktu powołania Zespołu, natomiast negatywnie zaopiniowała proponowaną 
siedzibę instytucjonalną tego Zespołu.  

I tak: Poradnia Nr 1. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bielsku-Białej Uchwały  
Nr XXXI/759/2013 w sprawie zamiaru utworzenia w Bielsku-Białej Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych oraz koniecznością uzyskania wymaganej prawem opinii, Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 informuje, że na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 czerwca, 
projekt aktu założycielskiego został zaopiniowany pozytywnie.  

Druga poradnia – Poradnia Nr 2. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2  
w Bielsku-Białej opiniuje pozytywnie Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXI – tak jak wcześniej 
cytowałem – w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-
Białej. Nowa jakość w postaci Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych może wpłynąć  
na konsolidację środowiska, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz ujednolicenie procedur 
pomocowych. 

I trzecia poradnia. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 3 w Bielsku-Białej, odbyło się głosowanie dotyczące projektu aktu założycielskiego 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. W głosowaniu wzięło udział  
21 pracowników, co stanowi wymagane quorum. Głosujący postanowili wyrazić swoją opinię osobno  
w stosunku do obu paragrafów projektów. I tak, pozytywnie zaopiniowano (…) paragraf 1 aktu, czyli 
powołanie Zespołu i negatywnie zaopiniowano paragraf 2 aktu, czyli wskazanie na siedzibę instytucjonalną 
Zespołu ulicy Górskiej. Uzasadnienie: Zdaniem głosujących, siedzibą Zespołu powinien być lokal 
najbardziej dostępny zarówno dla zgłaszających się dzieci i ich rodziców, nauczycieli jak i pracowników 
pozostałych poradni. Takim lokalem dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 przy ulicy 
Inwalidów 4 – jest to centrum miasta z dobrym dojazdem środkami komunikacji miejskiej z każdej strony 
miasta, a ulica Górska to peryferie miasta z jedną linią autobusową. To jest stanowisko w drugiej kwestii.  

Ja tutaj, przedstawiając ten projekt uchwały intencyjnej i omawiając jakby ten obszar działania, 
wskazywaliśmy na to, że powołanie Zespołu nie zmienia fizycznej lokalizacji żadnej z poradni.  
W nadchodzącym roku szkolnym wszystkie poradnie będą funkcjonować tak jak dotychczas. Różnica  
w kierowaniu będzie polegała na tym, że po powołaniu Zespołu będzie ogłoszony konkurs na dyrektora 
tego Zespołu i on zorganizuje w taki oto sposób pracę, żeby ułatwić funkcjonowanie Poradni. Natomiast 
przypominam Państwu, że jakby teren miasta jest podzielony terytorialnie między poradnie i nie ma 
żadnego powodu, żadnego tytułu, żeby dzieci i ich rodzice, nauczyciele najpierw udawali się do centrali, 
jeżeli są opiekowani już dzisiaj przez konkretną poradnię – bo one są podzielone nie tylko terytorialnie, ale 
także funkcjonalnie. Natomiast ja spotkałem się z Radą Pedagogiczną Poradni Nr 3, ustalając jak gdyby 
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obszar wątpliwości. W Radzie Pedagogicznej tej Poradni chodziło głównie o to, że będą mieli utrudniony 
kontakt z Dyrektorem – oni jako nauczyciele i oni jako pracownicy administracyjno-obsługowi – ponieważ 
jeśli będzie problem jakiś do załatwienia będą musieli udać się aż na ulicę Górską. Oczywiście częstotliwość 
takich kontaktów może nastąpić, ale zgodnie z ideą powołania zespołów, w każdej poradni będzie 
wicedyrektor, który te funkcje kierownicze będzie pełnił. Oczywiście można sobie także wyobrazić sytuację, 
że dyrektor dla różnych działań, które no niekoniecznie, chociażby w procedurze skargi czy wątpliwości 
pracowniczych, będzie wymagał kontaktu, ale wydaje się, że ta konieczność kontaktu wicedyrektorów  
ze swoim przełożonym albo ewentualnie pracowników czy nauczycieli, nie będzie utrudniała tej odległości.  

Jeszcze raz powtarzam, dla dzieci, rodziców i nauczycieli korzystających z usług nic się tutaj nie zmieni, 
ponieważ terytorialność i funkcjonalność poradni zostaje zachowana. Dzisiaj także poradnie nie 
funkcjonują w jednym miejscu. Poradnia Nr 3 ma swoją filię na ulicy Bystrzańskiej, gdzie jest Centrum 
Stymulacji Małego Dziecka. Także Poradnia Nr 2 ma swoją filię, powiedzmy sobie, w sali dydaktycznej  
w Kolegium Nauczycielskim, gdzie są prowadzone działania sensoryczne – a więc jakby tak rozdzielczość 
poradni funkcjonuje. 

Tyle Panie Przewodniczący wyjaśnienia.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Otwieram dyskusję. 

Pani Grażyna Staniszewska – bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Obawy środowiska, które do mnie docierały i rodziców, polegały na tym, że utworzenie Zespołu jest 
pierwszym krokiem do likwidacji niektórych placówek i że w efekcie (…) rodzice z dziećmi będą zmuszani 
do jeżdżenia do Straconki, gdzie jest jedna linia autobusowa. Jeżeli chodzi o taksówki to już jest II strefa, 
tak że koszt dojazdu taksówką kosztuje (…) kilkadziesiąt złotych – koło 31 złotych dokładnie – tak mi  
to przekazano. To jest jedna rzecz. 

Pan Dyrektor tu powiedział, że w najbliższym roku szkolnym nic się nie zmienia – a co w następnych?  
Czy ta terytorialność zostanie zachowana? No i jeszcze jedna rzecz. Chciałabym się dopytać o ów konkurs, 
który został tu również na poprzedniej sesji zadeklarowany, a do mnie doszły informacje, że już 
powierzono na 5 lat funkcję kierowania Zespołem, szefowej – ja nie znam żadnej z nich – szefowej  
ze Straconki. Tak że proszę (…) o wyjaśnienie tych spraw.” 

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

„Proszę bardzo.” 

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

„To zacznę Pani Radna od końca jak gdyby. 

Jeśli nie mamy Zespołu to jeszcze nie mogliśmy żadnych funkcji powierzyć, jak gdyby, bo on jeszcze nie 
jest ukonstytuowany – to teraz Rada podjąć ma taką decyzję. Natomiast te wątpliwości, być może, dotyczą 
takiej oto sytuacji, że w jednej z poradni w tym roku kończy się kadencja jednej z Pani Dyrektor i zwykle 
przed zakończeniem zajęć dydaktycznych pytamy nadzoru pedagogicznego, czy godzi się na przedłużenie 
kadencji. Ale to dotyczy w tej konkretnej placówce, nie Zespołu – nie Zespołu. Tak że, być może tutaj  
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to nieporozumienie powstało, że ktoś to potraktował jako wskazanie. W tym przypadku poradnie  
są traktowane jako szkoły, a więc jeżeli łączymy je w Zespół to istniejących dyrektorów odwołujemy  
w trybie administracyjnym, a dyrektorem nowego Zespołu musi być osoba wyłoniona w konkursie – to jest 
procedura ustawowa. W związku z tym, konkurs zostanie ogłoszony i kto będzie chciał może zgłosić akces 
do tego działania. 

Co do drugiego pytania, środkowego pytania tutaj - kwestia tej terytorialności. To nie jest tylko, jak gdyby, 
decyzja miasta, ponieważ zadania, które są przypisane Poradni, dzisiaj już wynikają z decyzji Kuratora 
Oświaty, który wskazuje poradnię, tą np. Poradnię Nr 3, która ma świadczyć usługi z zakresu 
diagnozowania pewnej dysfunkcji zmysłów – i to jest postanowione. Więc to nie jest tak, że możemy  
w każdej chwili zmienić. I ja też tutaj to wcześniej mówiłem, że poradnictwo według nowego pomysłu  
na doskonalenie nauczycieli ma dostać dodatkowe zadania – oprócz tego co dziś (czyli terapia dzieci czy 
diagnozowanie dzieci, czy wspomaganie nauczycieli) jeszcze doskonalenie nauczycieli rozumiane w taki 
sposób, że całe rady pedagogiczne mają, nazwijmy to, doskonalić pracownicy poradni pedagogiczne.  
W związku z tym wydaje się, że tych zadań przybędzie w nowym obszarze, bez redukcji tych zadań 
w dotychczasowym obszarze. Tak że te wątpliwości wydaje się, że zostały rozwiane jak gdyby w czasie 
rozmów.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Opiniowała tą uchwałę Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – zaopiniowała ją pozytywnie. Również 
załączone jest oświadczenie Dyrektora Miejskiego Zarząd Oświaty, że (…) ta reorganizacja nie podlega 
konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. 

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.” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
„Nie działa.” 

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

„Trzeba trzymać, nawet jak (…) mówię o głosowaniu przeciw – to też trzeba trzymać właściwy guzik. Czyli 
Pan Kruczek – tak? Kto jest za? Nie ma Pana Kruczka.  

Za – 17 osób, przeciw – 3, nie głosowały 3 osoby. (…) Uchwała została przyjęta.” 

 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
(s.: 74-76 ) 
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/758/2013 z dnia 
28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 21: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012  
z 24 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą  
Nr XXXI/758/2013 z 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.    

Proszę Panie Naczelniku o przybliżenie treści uchwały. 

Pan Naczelnik Mrzygłód, bardzo proszę.”   

 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Mrzygłód  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

właściciel apteki św. Łukasza przy ulicy Bystrzańskiej 94b, zwrócił się z prośbą o wyłączenie jej z pracy  
w soboty. Jako główną przesłankę wskazał względy ekonomiczne, gdyż z tej apteki korzystają głównie 
pacjenci przychodni specjalistycznych Kliniki św. Łukasza, która to w soboty jest nieczynna. W związku  
z tym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Beskidzkiej Izby Aptekarskiej - która też podkreśla to, że w 
niedalekim sąsiedztwie są apteki, które zapewniają możliwość dokonania zakupu - proponujemy przychylić 
się do prośby właściciela i zmienić uchwałę w tej kwestii.  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała 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? Dziękuję. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 18 Radnych.” 

 
Ad 22  
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 22, Druk Nr 795: Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 
pomników przyrody w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę o przybliżenie treści uchwały.” 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Januchta 
„Szanowni Państwo, 

w Bielsku-Białej mamy 66 pomników przyrody, 4 spośród nich utraciły walory przyrodnicze i dlatego został 
przygotowany projekt przedmiotowej uchwały. Stosownie do artykułu 44 ustawy, z 16 kwietnia 2004 roku, 
o ochronie przyrody, projekt ten został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – 
opinia jest pozytywna. Również pozytywnie wypowiedziała się 19 czerwca bieżącego roku Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję Panu Naczelnikowi. 

(…) Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami Radnych.” 

 
Ad 23   
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m2, położonej 
w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 23, Druk Nr 790 II - wersja: Podjęcie uchwały w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze 
bezprzetargowej.  

Bardzo proszę o przybliżenie treści uchwały.”  

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Tak.  

Gmina jest właścicielem nieruchomości, o powierzchni 397 m2, położonej przy ulicy Drukarzy, która  
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, jak również 
kształt niezbyt regularny o zmiennej szerokości i długości 30 m2.  

Ponieważ wystąpił o nabycie tej nieruchomości - na uzupełnienie - wieczysty użytkownik nieruchomości 
sąsiadującej, jest możliwość zbycia tej nieruchomości na uzupełnienie. 

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

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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 jednogłośnie, głosami 20 Radnych.” 

 
Ad 24  
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m2 zabudowanej garażem, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 24, Druk Nr 791 - II wersja: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m2 

zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu. 

Bardzo proszę.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Działka została przeznaczona do sprzedaży, ma powierzchnię 21 m2, położona jest przy ulicy Tarninowej  
i zabudowana jest garażem, i znajduje się w kompleksie garaży w ilości 30 sztuk.  

O wykup tej nieruchomości wystąpił jej dzierżawca – aktualnie jest zawarta umowa dzierżawy  
na tę nieruchomość. Wobec powyższego, (...) z uwagi na to, że nie ma innej możliwości prawnej 
sprzedaży tej nieruchomości, przeznaczamy tę nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.” 
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Ad 25   
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m2, położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 25, Druk Nr 805: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, w drodze przetargu. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Dla nieruchomości tej została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Może ona zostać przeznaczona 
pod budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym.  

Wobec powyższego, jest możliwość zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu i wypełnienia luki 
pomiędzy istniejącymi zabudowaniami.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, przez 20 Radnych.” 

 
Ad 26  
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 o pow. 962 m2, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 26, Druk Nr 806: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 
o pow. 962 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Nieruchomość jest usytuowana w terenie zabudowanym jednorodzinnymi  budynkami mieszkalnymi.  
Jest w chwili obecnej wolną nieruchomością, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Wobec powyższego, jest możliwość zbycia tego terenu w drodze przetargu.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.” 

 
Ad 27  
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko 
Górne Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku 
– w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 27, Druk Nr 809: Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy  
ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko-Biała Górne Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego  
na w/w nieruchomości budynku – w drodze przetargu. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Proszę Państwa, jest to nieruchomość zabudowana budynkiem willi Bartelmussa, otoczona ogrodem 
 z wjazdem od ulicy Zdrojowej.  

Willa zbudowana jest w 1872 roku. Nieruchomość wpisana jest do ewidencji zabytków. Obiekt ten posiada 
walory kulturowe i historyczne.  

Uwzględniając te wartości, a także konieczność przeprowadzenia kosztownych remontów obiektu  
i założenia ogrodu (zgodnie z tutaj sugestiami również konserwatora zabytków), forma zbycia gruntu  
w użytkowanie wieczyste zapewni gminie możliwość kontroli nad tym obiektem. Stąd też zbycie w drodze 
przetargu.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej zaopiniowała projekt uchwały 
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, głosami 21 Radnych.” 
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Ad 28  
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6  
z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami  
w prawie własności w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 28, Druk Nr 810: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych  
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami 
w prawie własności w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

znaczy, ja wypowiadam się w tej sprawie, ponieważ wstępnie żeśmy dyskutowali na Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, o projekcie tejże uchwały, i opinia Komisji była negatywna. 

Oczywiście decyzja Komisji w sprawie tej uchwały będzie taka, jaka w dniu dzisiejszym zapadnie, tym 
niemniej, ja chciałem jakby uszczegółowić kilka informacji, które być może nie (...) zostały udzielone  
w trakcie Komisji albo być może na pytania, które jeszcze wtedy, tam nie zostały zadane.  

I Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć, że - Rynek 15, zgodnie z wszystkimi zasadami, związanymi  
z realizacją zbycia nieruchomości, w okolicach bielskiej Starówki i przy Rynku - została podjęta uchwała  
w sprawie zbycia tej nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego.   

Pierwsza wycena rzeczoznawcy, dotycząca tej części udziału w nieruchomości 711/1000,  
to po udzielonej bonifikacie (tutaj były te wątpliwości), po udzielonej bonifikacie 2 mln 630 tys. zł. (...) 

Ten przetarg, pierwszy odbył się 18 marca 2010 roku – niestety, nie przyniósł on rezultatu. Kolejny, drugi 
przetarg odbył się w dniu 16 września 2010 roku – tutaj został zastosowany upust w cenie  
i wartość tej nieruchomości, do drugiego przetargu została określona na kwotę 2 mln 499 tys. 277 zł. 
Również i ten przetarg nie przyniósł rezultatu.  

Następnie, zgodnie z procedurą, można zbywać taką nieruchomość w drodze rokowań. I zasadą jest,  
że w rokowaniu podaje się cenę z pierwszego przetargu. Jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, to zależy 
od samego (...) przetargu tych rokowań. Tym niemniej, do rokowań nie zgłosił się nikt, nikt nie zaoferował 
żadnej ceny. W związku z tym 27 stycznia 2011 roku nie udało się tego zbyć.  

Myśmy analizowali w dalszym ciągu, co ewentualnie z tym budynkiem można zrobić. Mieliśmy  
to na posiedzeniu Kierownictwa Urzędu Miasta w obecności osób kompetentnych i padł pomysł, że jeżeli 
nie udaje się, a faktycznie zastój na rynku nieruchomości jest stosunkowo poważny, i jeżeli udawało nam 
się zbywać kamienice na Rynku i w okolicach Rynku w okresie wcześniejszym, to niestety w ostatnim 
okresie czasu w ogóle, (...) to się nie udaje. Wydaje się, że (…) potencjalni inwestorzy, którzy dysponują 
większą gotówką czy większym zasobem środków finansowych, no po prostu od tego rynku nieruchomości 
– bo nie od Rynku Starego Miasta – od rynku nieruchomości tak jakby się odwrócili. 

Przedstawiłem na Kierownictwie Urzędu Miasta propozycję, aby zbyć poszczególne lokale w tym budynku, 
czyli tak jak jest w projekcie uchwały, lokal 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami przynależnymi i nie na 
prawo użytkowania wieczystego, tylko na własność.  

Na Komisji Gospodarki Przestrzennej, powstała wątpliwość: czy te ceny, które były podawane nie są zbyt 
wysokie? I ja chcę powiedzieć, że na swój użytek zrobiłem takie wyliczenie i po zsumowaniu, powierzchni 
(...) użytkowej tych wszystkich lokali mieszkalnych i powierzchni wspólnych, mnie wyszło (z kalkulatora), 
że przyjmując wartość (...) wyceny tej poprzedniej, która już jest nieaktualna, bo będzie nowa (...) – nie 
wiem zresztą jaka będzie, ale w każdym razie, będzie na pewno nowa wycena – i z tego wyliczenia wyszło 
mi, że metr kwadratowy, takiego lokalu mieszkalnego, tego 1, 2, 3 czy tam 6, byłoby (...) w przybliżeniu 
3.300 zł. Jak będzie wycena, to prawdopodobnie to, będzie oscylowało wokół tej kwoty. Ona będzie być 
może niższa, raczej nie powinna być wyższa – ale tego nie wiem, to (...) nie zależy od miasta – i wtedy 
byśmy postarali się zbyć to w drodze przetargu - poszczególne lokale. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 83 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Padło również pytanie i tu była odpowiedź – ale chcę to powtórzyć dla tych z Państwa, którzy nie 
uczestniczyli w posiedzeniu tej Komisji – że w podziemiach, tzn. pod tymi lokalami znajduje się 
pomieszczenie, które kiedyś było lokalem użytkowym. A tak de facto, to jest piwnica i to (...) miałoby 
charakter pomieszczeń przynależnych, byłoby piwnicą w tym budynku. 

Co jeszcze jest istotne według mnie: że w tej chwili proponujemy, aby zbyć to na własność, a nie  
na prawo użytkowania wieczystego. No i w związku z tym, oczywiście Rada podejmie decyzję w sprawie 
tej uchwały. Ja rekomenduję, aby podjąć tę decyzję pozytywną.  

Jeżeli będą jakieś pytania (...) postaram się na nie odpowiedzieć. 

Dziękuję bardzo.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Rzeczywiście, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji o umotywowanie tego stanowiska.”  

 
Radny Franciszek Nikiel 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie.  

Tak się głosowanie ułożyło, bo wszyscy byli przekonani, że to jest w kwocie ok. 6 tys. za m2 i jakoś tak 
część Kolegów, którzy obserwują rynek nieruchomości, przegłosowała tych, którzy chcieli poprzeć sprawę.  

Dziękuję.”                                                                                                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Rozumiem, że to nie 6, tylko 3 tys. ileś - tak?  200.”  

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Jeżeli mogę. (...) 

Panie Przewodniczący, to jest moje wyliczenie, takie z kalkulatora, i ono mniej więcej oscyluje wokół tego, 
co teoretycznie powinno tutaj zapaść, ale oczywiście będzie to zależało od rzeczoznawcy.  

Powstała jeszcze jedna wątpliwość, która była na Komisji – w tej chwili mi się to przypomniało – że być 
może będzie tak, że nie zbędziemy wszystkich tych lokali. Oczywiście to też jest możliwe, znaczy taka 
sytuacja hipotetyczna też jest możliwa. Wydaje się, że łatwiej jest prawdopodobnie na dzisiejszym, 
aktualnym rynku kupić poszczególne lokale, niż całość tego budynku, co już (...) starałem się przynajmniej 
wyjaśnić. I ta sytuacja, jednak jest troszeczkę inna, bo my nie tworzymy nowej wspólnoty mieszkaniowej 
w budynku czy w lokalu, gdzie już są najemcy, tylko tam, gdzie jeszcze najemców nie ma. Ale chciałem 
dodać, że gdyby nastąpiła taka sytuacja, co nie można jej wykluczyć (...), to moglibyśmy na przykład  
(nie udało nam się przez rok zbyć jednego bądź dwóch lokali), to być może, że warto byłoby wtedy – 
chyba trzeba by było, należałoby wtedy przeznaczyć to na wynajem z czynszem wolnym. Być może, że 
wtedy by się to udało.  

Tak że, to tyle. Oczywiście decyzja należy do Rady. Ja chcę tylko powiedzieć, że od roku 2010, od marca, 
kiedy to był pierwszy przetarg, nie udało nam się zbyć tej nieruchomości na użytkowanie wieczyste.”       

 
Głos z sali. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Tak jest.  

W całości. 

Tak jest, na wszystkich tych zasadach, które są akceptowalne przez nas wszystkich na start.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To ja sobie przyznam prawo do zadania pytania. 

Czyli, generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy pomnożyli te 3.300 [zł], przez ilość tych metrów, które Pan  
w kalkulatorze wyliczył, to byłaby to suma z drugiego przetargu niższa od drugiego przetargu czy większa 
od pierwszego przetargu? Nie wiem.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bo może opłacałoby się sprzedać całość (...) za cenę, która wynika z tej sumarycznej sprzedaży 
poszczególnych mieszkań? Bo wydaje mi się, że łatwiej sprzedać całość niż jedno mieszkanie. I potem -  
co z resztą? ” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Już mówię, Panie Przewodniczący. 

Przyjąłem oczywiście tę cenę z pierwszego przetargu, tak jak przy rokowaniach, i ta kwota,  
tj. 2 mln 630 tys., podzieliłem to przez liczbę metrów, czyli te 747 m i to wyszło ok. 3.300 zł. Ale tak jak 
mówię, dopiero wycena tej nieruchomości będzie. Jaka ona będzie, ja nie wiem. Mogę tylko się domyślać, 
że być może, że będzie niższa w związku z rynkiem, który jest i (...) że cena metra jest niższa.  

Chcę powiedzieć, że te lokale (…) zostały w części wyremontowane w trakcie realizacji Starówki  
(i elewacja, i w środku) i one są – tak to przynajmniej jest to określane – w stanie deweloperskim.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Przemysław Kamiński.  

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Z tego, co ja pamiętam z Komisji, to tam powierzchnia użytkowa, mieszkalna jest niższa.  

Czy Pani Naczelnik mogłaby jeszcze raz podać tę powierzchnię?” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Powierzchnia mieszkalna w chwili obecnej… - już podam.” 
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Radny Przemysław Kamiński 
Bo tam na pewno nie było mowy...” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Powierzchnia mieszkalna w tej chwili wynosi ok. 450 m2, natomiast do tego mamy jeszcze powierzchnię 
przynależną.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„450, to jest 1 mln 500...” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Znaczy ja mam – (...) bo ja się starałem przygotować (...) – ja mam wykazane, że jeżeli chodzi  
o powierzchnię użytkową, bo o takiej mówimy, lokali mieszkalnych...” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„...lokali...” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Nie, nie o powierzchnię mieszkalną, tylko o powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych, to jest to w sumie 
747 m z pomieszczeniami przynależnymi. Jeżelibym odjął pomieszczenia przynależne, to musiałbym  
od tego odjąć 42 i 86 – to mam z operatów szacunkowych.”  

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„My nie mamy danych w takim razie. Dane się różnią między wyliczeniami. 

Bardzo proszę, Pan Radny Adam Wolak. Bardzo proszę.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Momencik, moment (...) - ja mam tutaj głos.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przepraszam, Kolega Kamiński nie zakończył. 

Bardzo proszę.” 
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Radny Przemysław Kamiński 
„Nie no, ale tutaj Drodzy Państwo, nie wprowadzajmy tutaj w błąd troszkę wszystkich. 

Jaka była kwota drugiego przetargu i jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkań? Przecież nie liczmy,  
że powierzchnia komórki przynależnej jest taka sama jak powierzchnia... 

Tam była mowa i było obliczenie, że 9 tys. Za 9 tys. w Bielsku-Białej się nie uzyska ceny, zwłaszcza,  
że to nie są jakieś nowe lokale, kamienice są do remontów generalnych.  

No to sorry...” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Panie Radny, jeżeli mogę.  

Panie Radny, ja nie powiedziałem, że to jest dokładnie taka cena, tylko powiedziałem, że połączyłem 
tę powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych z powierzchniami przynależnymi i to podzieliłem przez  
te metry.  

I tylko, i wyłącznie to powiedziałem.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Radny... 

Ad vocem? 

Proszę, Pan Kamiński.” 

 
Radny Przemysław Kamiński (ad vocem) 
„I dlatego była negatywna opinia Komisji. Dlatego, że jeżeli my będziemy w taki sposób wyliczać ceny, 
tutaj w tym przypadku całej kamienicy, to nigdy nie sprzedamy ich w całości, no bo po prostu, nie znajdzie 
się chętny, który kupi tyle lokali naraz, za cenę 9 tys. zł za metr. Bo tak o tym trzeba mówić, a nie (…),  
że my taką ekwilibrystykę robimy tutaj matematyczną.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę, Pan Radny Adam Wolak. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Adam Wolak 
„Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

tutaj widać pewnego rodzaju zamieszanie, które było również widoczne na Komisji. Pani Naczelnik podaje 
inną powierzchnię, Pan Prezydent podaje inną.  

Cena, która była podana na Komisji, zresztą przez Pana Prezydenta, to wychodziło coś 7 tys. za metr czy 
jakoś tak (...) - taką kwotę, po prostu, Pan Prezydent na Komisji rzucił. Zresztą tu Kolega Kamiński, zresztą 
to samo mówi w zasadzie. Więc mamy niezgodność, co do ceny z przetargu, różne są podawane kwoty, 
różne podawane ceny za m2, ta powierzchnia jest też różna, bo Pani podaje 400 z czymś, Pan Prezydent 
700 z czymś. No, więc może zanim, że tak powiem, zaczniemy rozważać sprawę sprzedaży, to ustalmy 
podstawowe parametry. Za jaką cenę ten budynek był wystawiony do sprzedaży? Czy ta cena (...) jest 
dzisiaj realna? Czy powinno zostać dokonane oszacowanie raz jeszcze? Być może dzisiaj ta cena byłaby 
zupełnie inna. (…) Jeżeli sam proces sprzedaży był długotrwały, trwał kilka lat, na rynku nieruchomości  
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nastąpiło załamanie - ona mogła już być przeszacowana, na samym początku - no to trudno powiedzieć 
jak by to wyglądało dzisiaj, gdyby to było jeszcze raz oszacowane i wystawione do sprzedaży w całości. 

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo...” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Jeśli można.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Za chwileczkę. 

Proszę bardzo, tak.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Ja mogę? 

Proszę Państwa, gwoli sprostowania. 

To co zostało podane na Komisji, to były ceny bez bonifikaty, z przetargu, ogłoszone w przetargu. 

W pierwszym przetargu mieliśmy kwotę 3-ech mln – bo Pan Prezydent już tu podawał kwoty  
po bonifikacie.” 

 
Głosy z sali. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń  
„Bo Pan Prezydent chciał podać Państwu ceny, jakie mogą być przybliżone w tej chwili już po bonifikacie. 
Tam mamy bonifikaty ok. 30%, jeśli chodzi o budynek, natomiast w gruncie 50%, ponieważ nieruchomość 
jest wpisana do rejestru zabytków. 

Cena pierwszego przetargu, to kwota ogłoszona 3 mln 758 tys. 311 i taka cena była podana na Komisji. 
Cena w drugim przetargu była 3 mln 570 tys. 396 i taka cena była podana na Komisji. 

Rokowania, które też nie dały rezultatu, miały cenę z pierwszego przetargu, czyli w kwocie  
3 mln 758 tys. 311, co w przeliczeniu dawało kwotę za 1 m2 gruntu 450 zł – ponieważ w pierwszym  
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przetargu grunt to jest 116 tys. 141 zł, w drugim przetargu grunt 110 tys. 335 zł, natomiast cena jednego 
metra kwadratowego budynku, tj. 7 tys. zł.  

Skąd się wzięła powierzchnia i zmiany w powierzchni? Powierzchnia (...) 6-u lokali mieszkalnych, która 
była ogłoszona do przetargu to jest – tak jak powiedziałam – ok. 450 (dokładnie 444) m2 i 76 m 
powierzchni użytkowej, lokalu użytkowego, który był wtedy ogłaszany do przetargu, a który mieścił się  
w piwnicy, a w chwili obecnej ten lokal jest przeznaczony na pomieszczenie przynależne, ponieważ nie 
spełnia funkcji lokalu użytkowego, tylko powierzchnię przynależną. W związku z tym, dlatego jest  
ta nieścisłość w tych powierzchniach. W chwili obecnej, ta powierzchnia jest inna niż wtedy była, ponieważ 
przeznaczaliśmy do sprzedaży powierzchnię lokali mieszkalnych i powierzchnię lokalu użytkowego. W chwili 
obecnej, te powierzchnie zostały zamienione i powierzchnia lokali mieszkalnych jest nadal ta sama, 
natomiast do powierzchni przynależnej dochodzi powierzchnia lokalu użytkowego, która wtedy była 
przeznaczona również do przetargu. I stąd te rozbieżności w naszych tutaj podawanych informacjach.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja mam jeszcze jedno pytanie (bo z tego, jakie informacje uzyskaliśmy, to jest kamienica w stanie 
deweloperskim, czyli była remontowana), jakie były nakłady na remont tej kamienicy i jakie były koszty 
tego remontu? To jest jedno pytanie.  

A druga taka (...) myśl, to że do tego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić, gdyż sprzedajemy kamienicę  
w Rynku, centralnie w Rynku i też warto zastanawiać się nad funkcjami, które chcemy w tym terenie 
osiągać i efekty. Bo, czy sprzedawanie tego, na mieszkania stricte, czy nie będzie później znowu kłopotu, 
że ci mieszkańcy z tej kamienicy będą wnioskowali do Prezydenta, że ogródki trzeba zamknąć o godz. 20, 
bo jest za głośno, nie można zrobić koncertu itd.? A sprzedaż kamienicy w całości daje możliwość 
właścicielowi zrobienia tam lokalu, takiego czy innego użytkowego, zrobienia hostelu, hotelu – 
czegokolwiek. Czegoś, co nie będzie przeszkadzało, a będzie wartością, taką dużą dla miasta. I w tym 
rejonie, co byśmy chcieli w tym rejonie Starówki, Rynku znaleźć?”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Ja chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Wolakowi, bo te 3 mln 758 tys., w pierwszym przetargu,  
to po bonifikacie, to jest ta kwota, którą ja podawałem – tej obligatoryjnej 30% – 2 mln 630 tys.  

W tym drugim przetargu, po bonifikacie, tj. 2 mln 499 tys. – od tej wyceny rzeczoznawcy, po bonifikacie.” 

 
Głos z sali. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Tak jest (...). Po bonifikacie.  

I teraz jest pytanie Pana Przewodniczącego Drabka.  

Ta kamienica była w fatalnym stanie i była konieczność, było uzasadnienie, aby ją poddać remontowi.  
I na ten remont, dokumentację projektową, uzgodnienia, media i na sam remont, to wydatkowano kwotę 
1 mln 739 tys. zł i ta kwota oczywiście była włączona do tej wyceny rzeczoznawcy, bo inaczej być nie 
mogło.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To trzeba było tanio sprzedać ruinę – moim zdaniem – bo teraz nie odzyskujemy tych pieniędzy tak 
bardzo. 1 mln 700 a 2 mln 400, to jest tylko 700 tys. na plus. 

Bardzo proszę, Pan Przemysław Kamiński. 

Proszę o zabranie głosu.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Rozumiem, że ten czerwony kolor, to jest przekroczenie ilości wystąpień. Tak?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie, widocznie (...) komputer się nagle zaczerwienił.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Drodzy Państwo, 

tutaj powiem szczerze, że ja przychylam się teraz, o ile podczas, bodajże Komisji się wstrzymywałem,  
ja tutaj będę głosował przeciw, dlatego że przyjmujemy taką oto sobie wersję: ceny sprzedaży weryfikuje 
rynek, my wpierw zainwestowaliśmy w kamienicę, zrobiliśmy z nią, a teraz przyjmujemy, że ten  
1 mln 700 tys., to my tam sobie czy tam te pieniądze na ten remont dołożymy. Pan Rzeczoznawca wyliczył 
cenę nierealną totalnie. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieli styczność z budynkiem, który jest pod 
konserwatorem zabytków i próbowali go sprzedać za taką cenę? No to powiem szczerze,  
że proponowałbym, żeby jeszcze raz Pan Rzeczoznawca zastanowił się nad wyceną i wystawić  
go w całości, a nie tak, żebyśmy za chwilę wchodzili w kolejne wspólnoty mieszkaniowe, podczas gdy 
wiemy (...) czym to grozi i jak to będzie wyglądało dalej. Bo później, że tak powiem, sprzedamy pierwszy 
lokal, a następne będziemy sprzedawać za, naprawdę, przysłowiowe 5 zł – bo tam nie będzie chętnych  
na zakup tego.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo... 

Pan Prezydent, bardzo proszę.” 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński  
„Tak jak powiedziałem na początku, oczywiście decyzja należy do Rady.  

(…) Nie upieram się ani przy jednej, ani przy drugiej wersji. Ja chcę powiedzieć, że niestety, nie udało się 
nam zbyć całej kamienicy i podejmujemy tę próbę zbycia poszczególnych lokali mieszkalnych w tymże 
budynku, według wyceny, która będzie przez rzeczoznawcę. W tych lokalach mieszkalnych czy będą ludzie 
mieszkać, czy będą kancelarie prawne – nie wiem – czy jakieś inne sytuacje. 

A to, co Pan Przewodniczący Drabek powiedział o tym, że być może warto by się zastanowić czy nie zrobić 
tam hostelu i tak dalej.  

Znaczy, ja powiem tak – nie wiem, kto z Państwa był ostatnio na Rynku Starego Miasta w Warszawie. 
Wszystkie te budynki, wokół Starego Rynku, albo niemalże wszystkie (co najmniej 80%), to są okna bez 
firanek, tylko z elewacjami. Tak że raczej lepiej byłoby (...), żeby ten nasz Rynek żył, albo żeby ktoś kupił 
w całości, co żeśmy chcieli. I to jest ta zasada podstawowa. Ewentualnie, jak nam się to nie udaje, 
podejmujemy próbę zbycia tych poszczególnych lokali.  

Oczywiście decyzja należy do Rady.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie widzę więcej głosów w sprawie. Poddaję uchwałę pod głosowanie.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały?  Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Podaję wyniki 
głosowania: za 9, przeciw 9, wstrzymało się 5. 

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości.” 

 
Ad 29  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy  
A. Mickiewicza ___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 29, Druk Nr 811: Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała... 

Bardzo proszę nie dyskutować. 

Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, proszę swoją ławę delikatnie przywołać do porządku.” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Radni akurat się zachowują teraz cicho. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy A. Mickiewicza ___ na rzecz 
współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2. Druk Nr 811. 

Bardzo proszę o przybliżenie treści uchwały.” 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Kolejna uchwała dotyczy regulacji działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, czyli spełnienia 
wymogów działki budowlanej. Zbycie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz 10-u właścicieli lokali 
mieszkalnych budynku przy ulicy Mickiewicza ___. Ponieważ przy sprzedaży lokali, gmina zbywała na rzecz 
właścicieli lokali udział w prawie własności działki, obejmującej jedynie obszar pod budynkiem, działka 
którą należałoby zbyć jest oczywiście niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego budynku. Stąd też 
taki projekt uchwały.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 22 Radnych.” 

 
Ad 29a   
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy  
J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 29a - wprowadzonego pod dzisiejsze obrady - Druk Nr 829: Podjęcie uchwały  
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  
ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego ___ na rzecz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Uchwała dotyczy również uzupełnienia nieruchomości w celu spełnienia (...) wymogów działki 
budowlanej. Nieruchomość jest położona przy ulicy Słowackiego ___ i nieruchomość tę uzupełniamy 
(nieruchomość budynkową) na rzecz 9-u właścicieli - przepraszam, 9-u wieczystych użytkowników lokali 
mieszkalnych. 

Ponieważ pierwsze lokale zostawały sprzedawane, właśnie na użytkowanie wieczyste, działka, którą 
uzupełniana jest działka budynkowa, również będzie sprzedana na wieczyste użytkowanie. Oczywiście, jest 
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania budynku.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 
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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, głosami 21 Radnych.” 

 
Ad 29b  
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 29b, Druk Nr 830: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy  
ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Nieruchomość położona przy ulicy Sobieskiego 12 jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, 
wpisanym do rejestru zabytków, wymagającym odpowiednich nakładów, niezbędnych remontów. Koszt 
szacuje się na kwotę ok. 300 tys. zł. W związku z tym, ponieważ nieruchomość już jest pustostanem, 
należałoby ją zbyć i zbycie następuje w drodze przetargu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.” 

 
Ad 29c   
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39 i dz. 150/9 o łącznej powierzchni  
527 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. 149/10, dz. 150/40  
i dz. 150/41 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu 29c, Druk Nr 831: Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 149/9, dz. 149/39  
i dz. 150/9 o łącznej powierzchni 527 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem  
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na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. 149/10,  
dz. 150/40 i dz. 150/41. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały.” 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Urszula Godyń 
„Gmina jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 527 m2, składającej się z 3-ech działek o długości 
93 m i zmiennej szerokości w części wschodniej, czyli 2 m, w części zachodniej 9 m. I z uwagi na opisany 
kształt te działki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej 
- nie mogą stanowić samodzielnej nieruchomości, pomimo tego, iż powierzchnia wynosi 527 m2. Stąd też, 
propozycja zbycia na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - własności spółki akcyjnej, wymienionej  
w uchwale.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 19 Radnych. Rozumiem,  
że 20 Radnych, bo Pan Radny Łopatka naciskał za. 

Tak? 

I Pan Radny Nikiel. 

Proszę do protokołu – 21 głosów za. 

Bardzo dziękuję Pani Naczelnik Godyń, za ten pakiet uchwał i przedstawienie ich.” 

 
Ad 30  
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69  
w rejonie ulicy Jeździeckiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 30, Druk Nr 794: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej 
stronie drogi ekspresowej (...) S69 w rejonie ulicy Jeździeckiej. 

Proszę króciutko o przedstawienie projektu uchwały.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Zbigniew Michniowski  
„Panie Przewodniczący, 

bardzo proszę o referowanie Pana Inżyniera Ptaszkiewicza i zespół projektantów z Biura Rozwoju Miasta.” 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

uchwała o przystąpieniu dotyczy obszaru, tutaj przedstawionego na zdjęciu9, który to obszar został objęty 
proponowanym planem miejscowym, jako realizacja wniosku Komisji Gospodarki Przestrzennej, który 
został złożony w toku rozpatrywania uwag do (...) projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, które jak Państwo pamiętają w maju ubiegłego roku zostało 
uchwalone. W tym czasie, kiedy właśnie było uchwalane studium, ta uwaga nie mogła być uwzględniona, 
ponieważ obszar, którego dotyczy znajduje się w strefie prognozowanego oddziaływania hałasu od trasy 
ekspresowej. Dzisiaj już dysponujemy analizą porealizacyjną tej trasy, wykonaną przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. I ta porealizacyjna analiza wykazuje, że w związku z zastosowaniem ekranów, 
faktyczne oddziaływanie hałasu praktycznie mieści się w szerokości pasa drogowego, tylko  
w niewielkich fragmentach wychodzi poza ten pas, ale to akurat nie w tym miejscu, którego dotyczy ten 
wniosek. W związku z tym zachodzą tutaj okoliczności, do tego żeby móc rozpatrzyć ten wniosek 
pozytywnie i poszerzyć tę strefę zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Jeździeckiej. Ponieważ, dla tego 
obszaru obowiązuje plan miejscowy, który przewiduje w tym miejscu teren wyłączony z zabudowy 
mieszkaniowej, żeby móc tę uwagę uwzględnić należy przystąpić do planu, który by tę sytuację zmienił. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i zaopiniowała ją 
pozytywnie. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 20 Radnych.” 

 
Ad 31  
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
nr LXII/1433/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 31, Druk Nr 812: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej nr LXII/1433/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności. Druk 812.  

Proszę uprzejmie o przybliżenie treści uchwały. 

Pan Inżynier Ptaszkiewicz, bardzo proszę.” 

 

                                                 
9 Slajd. 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Uchwała (…) - [tzn.] ma taki charakter formalny - związana jest z tym, że w roku 2010 weszła w życie 
ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ta ustawa nałożyła na wszystkie gminy  
w Polsce obowiązek dokonania weryfikacji, wszystkich obowiązujących planów miejscowych pod kątem 
zapewnienia wycofania z tych planów wszelkich ustaleń, które by ograniczały możliwość rozwoju usług  
i sieci telekomunikacyjnych. Gmina Bielsko dokonała takiej analizy obowiązujących wtedy planów. Było 
tych planów 80 i okazało się, że w wyniku (...) tej analizy 78 planów wymaga zmiany w zakresie właśnie 
realizacji tej ustawy.  

W toku realizacji tych prac, na początku bieżącego roku, ukazała się nowelizacja do tej ustawy, która 
zlikwidowała ten obowiązek w stosunku do gmin. I ponieważ te prace nie zostały zakończone uważamy,  
że nie ma sensu ich kontynuacja, bo (...) w efekcie tego, dla gminy żadna korzyść (...) nie wynika.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 19 Radnych.” 

 
Ad 32   
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy 
przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 32, Druk Nr 813: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku. 

Proszę uprzejmie o przybliżenie treści uchwały. 

Inżynier Ptaszkiewicz, bardzo proszę.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Uchwała dotyczy dwóch obszarów, położonych w obszarze tego obowiązującego planu z 2004 roku. 
Uchwała jest realizacją wniosku złożonego przez spółkę ESKULAP, która w tym rejonie, przy ulicy 
Cieszyńskiej posiada swój obiekt.  

Uchwała dotyczyła rozszerzenia funkcji usług zdrowia w rejonie ulicy Cieszyńskiej w miejscu, gdzie 
obowiązujący plan przewidywał funkcję parkingów publicznych. 

Ta (...) uchwała wprowadza zmiany polegające na tym, że teren UPZ – tam zaznaczony tą czerwoną 
ząbkowaną obwódką10 – zostaje poszerzony i obejmuje również część tego parkingu oznaczonego 
symbolem P2. To zapewni warunki i możliwość rozwoju tej Kliniki. Natomiast na terenie, który jest 

                                                 
10 Slajd. 
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własnością prywatną – czyli gmina żeby móc tam realizować parking publiczny i tak musiałaby ten teren 
kupić – proponowaną funkcję parkingu proponuje się przenieść w rejon oznaczony symbolem 2_UPK, UPG, 
UC. To jest taki teren, gdzie przewiduje się właśnie funkcję usług o charakterze publicznym,  
a więc parking, zieleń z ciągiem pieszym. 

Dziękuję.”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została przyjęta głosami 15 Radnych. 

Wydaje mi się, że nie wszystkie przyciski Państwo naciskacie skutecznie.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Między innymi, ale uchwała została przyjęta.”  

 
Ad 33  
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy 
Łowieckiej w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 33, Druk Nr 820: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu  
w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej. 

Proszę uprzejmie o przybliżenie treści uchwały, zawartości planu.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Uchwała dotyczy terenów [w] południowej części miasta, w tzw. strefie podstokowej, obejmuje obszar  
o powierzchni 145 ha. Jest realizacją uchwały o przystąpieniu, podjętej w 2002 roku, a więc już 11 lat 
temu.  

Jest to jeden z dłużej opracowywanych planów, przy czym, tu od razu powiem, że jest to związane  
z tym, że ta uchwała, na skutek realizacji uchwały Rady Miejskiej, która wprowadziła tam ustalenia 
dotyczące intensywności zabudowy, mówiąc ogólnie - chodziło konkretnie o dopuszczalną wielkość działek 
przeznaczonych pod zabudowę. Na skutek tego, obowiązujące wówczas studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jak Państwo wiecie, plan musi być zgodny z tym 
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obowiązującym studium, a ówczesne studium, które dopiero w 2012 roku zostało zmienione - 
przewidywało w tym obszarze, tej strefy podstokowej, tzw. obszar ograniczonego zainwestowania.  
I ta uchwała Rady Miejskiej, aby móc być zrealizowana wymagała zmiany studium. Stąd, dopiero  
po uchwaleniu zmiany studium, można było wprowadzić procedurę dalszą, przygotowującą ten plan  
do uchwalenia. W toku tej procedury nastąpiło dwukrotnie wyłożenie planu do publicznego wglądu.  
To drugie wyłożenie związane było z wprowadzonymi zmianami. O podstawowych założeniach do tego 
planu i omówieniu złożonych uwag poproszę tutaj projektantkę planu.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

(...) Szanowni Państwo, będziemy procedować te uwagi.  

Natomiast, chciałem po tym wstępie, ze strony Pana Inżyniera Ptaszkiewicza, powiedzieć jak będziemy 
procedować ten projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mianowicie, Rada Miejska 
powinna przed przystąpieniem do głosowania stwierdzić czy konieczne jest dokonanie zmian  
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego. W tej kwestii należy przejść  
do głosowania ewentualności uwzględnienia lub nieuwzględnienia przez Radę Miejską zgłoszonych uwag 
do projektu planu, przez podmioty wymienione w załączniku, który Radni otrzymali i były one przedmiotem 
procedowania Komisji. W związku z tym, iż dokonana przez Biuro Rozwoju Miasta analiza treści uwag 
prowadzi do wniosku, że treść niektórych uwag dostarczonych Państwu Radnym w wykazie uwag jest 
merytorycznie tożsama, proponuję Radzie Miejskiej, aby kwestię uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia 
takich uwag przegłosować łącznie.  

Otóż, (...) Biuro Rozwoju Miasta, po przeprowadzeniu analizy, zgrupowało uwagi tożsame merytorycznie. 

Jest to kwestia proceduralna i przechodząc do głosowania tych uwag, chciałbym najpierw przegłosować 
przez Państwo zgodę na taki sposób procedowania.  

Czy w kwestii łącznego głosowania, wskazanych przeze mnie uwag, są jakieś wątpliwości? Nie widzę.  
W takim razie, Szanowni Państwo będziemy procedować uwagi grupowe.  

Pierwsza grupa, tj. uwagi oznaczone numerami: 2, 3, 11 i 14 – będzie omawiana merytorycznie. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem do połączenia tę grupę uwag? Proszę podnieść rękę  
i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie widzę.  

Czyli będziemy omawiać i głosować uwagi numer: 2, 3, 11 i 14 grupowo.  

Następnie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem połączenia do głosowania en bloc uwag 
oznaczonych numerami 6 i 7?  Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny?  
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Będziemy głosować i omawiać te uwagi grupowo en bloc. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest następnie, za przyjęciem połączenia do głosowania uwag oznaczonych  
w wykazie numerami 8 i 16? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw?  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została przyjęta do głosowania en bloc. 

I kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem połączenia do głosowania en bloc uwag 10 i 13? Proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Uwaga została przyjęta do procedowania en bloc. 

Możemy przejść w takim razie do omawiania i następnie głosowania tych uwag.  

Proszę uprzejmie o omówienie uwag pod numerami: 2, 3, 11 i 14 – zgrupowanych tematycznie.  

Bardzo proszę.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„A więc, uwagi: 2, 3, 11 i 14, to są (...) cztery uwagi dotyczące terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy 
Skarpowej i ulicy Rucianej i dotyczyły, wszystkie uwagi, przeznaczenia większej ilości terenu, danych 
działek, pod zabudowę i zmniejszenie stref przeznaczonych pod zieleń. Od razu zaznaczę, że strefy  
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przeznaczone pod zieleń wynikają z położenia w tym terenie m.in. cieków wodnych. W związku 
ze złożonymi uwagami, zmniejszyliśmy te strefy do minimum, przy czym nie było możliwości całkowitej ich 
likwidacji. W związku z tym uwagi te należy uznać za rozpatrzone częściowo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę omówić w takim razie uwagi zgrupowane pod numerami 6 i 7.”  

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie, bo mamy głosowania jeszcze potem indywidualnych uwag. 

Proszę bardzo. 

Chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że Radni głosują za, tylko wtedy, gdy chcą wbrew wcześniejszemu 
stanowisku Prezydenta Miasta daną uwagę uwzględnić, czyli przyjąć. Natomiast głosują przeciw, gdy chcą 
daną uwagę nie uwzględnić, czyli zgodzić się z rozstrzygnięciem Pana Prezydenta.  

Przystępujemy w takim razie do głosowania uwag zgrupowanych pod numerami: 2, 3, 11, 14. 

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

Podaję wyniki głosowania: przeciw 18, za 1. 

Uwaga została rozstrzygnięta identycznie jak Pan Prezydent Miasta ją rozstrzygnął. 

Proszę bardzo, następna grupa uwag 6 i 7.  

Proszę je omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Następna grupa uwag 6 i 7, to są uwagi – zresztą identycznie sformułowane – właścicieli działek 
położonych na wcześniej proponowanym przez nas przebiegu przedłużenia ulicy Rysiej do ulicy Skarpowej. 
Uwagodawcy wnieśli propozycję przeniesienia drogi w inny teren, przy czym od razu też zaznaczę, że jest 
to teren będący też w dużej części ich własnością.  

Częściowe rozpatrzenie uwagi wynika z tego, iż proponowali zawężenie przebiegu drogi dojazdowej, przy 
czym, nie ma możliwości spełnienia tej akurat ich prośby z uwagi na konieczność dostosowania  
do przepisów ustawy o drogach publicznych.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Wobec powyższego, ta grupa uwag 6 i 7... 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag numer 6 i 7, nieuwzględnionych w części przez 
Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przepraszam, wycofuję się. 

Powtarzam głosowanie. 

Mogę prosić o odwrócenie? 

Jeszcze raz. 
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Kto z Państwa Radnych jest za uwzględnieniem uwag numer 6 i 7, w części nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję bardzo. 

Podaję wyniki głosowania: przeciw 16, za 1, wstrzymały się 2 osoby. 

Uwaga została nieuwzględniona w części nieuwzględnionej przez Prezydenta. 

Przechodzimy do grupy trzeciej uwag, tj. uwagi zgrupowane pod numerami 8 i 16. 

Proszę omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„To są również uwagi położone przy obecnie istniejącym odcinku, a także projektowanym, ulicy Rysiej. 
Dotyczyły one szerokości drogi i wniosku o zmniejszenie z uwagi na ukształtowanie terenu i parametry 
drogi. I nie było możliwości dokonać tego zmniejszenia szerokości na całej długości, przy czym,  
na odcinkach interesujących uwagodawców można było takiej zmiany dokonać. Stąd częściowe, tylko 
fragmentaryczne, uwzględnienie tych uwag.”   

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Radny Adam Wolak.” 

 
Radny Adam Wolak 
„Co prawda, to zgłaszałem się wcześniej, do już przegłosowanego punktu, ale ta prośba, nie tyle pytanie, 
co prośba dotyczy również tego.  

Mogłaby Pani z łaski swojej pokazać przebieg ulicy Skarpowej dzisiejszy i projektowany? Po prostu 
przebieg ulic.”   

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Tak, oczywiście, przy czym od razu zaznaczę, że przebieg ulicy Skarpowej nie ulega żadnej zmianie.  

Przebieg ulicy Rysiej w związku ze złożonymi uwagami również nie przewiduje zmian. Po prostu, złożone 
uwagi dotyczyły projektowanego odcinka, mającego na celu – ja tutaj pokażę na całości obszaru11 – 
mającego na celu przedłużenie jej do ulicy Skarpowej.” 

 
Głos z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Czyli ulica Rysia pozostaje jedynie w odcinku już istniejącym. Rezygnujemy z propozycji przedłużenia jej 
do ulicy Skarpowej z uwagi na złożone uwagi.”  

 

                                                 
11 Slajd. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie widzę więcej pytań. Poddaję pod głosowanie. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag numer 8 i 16 w części nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: przeciw 16, wstrzymało się 2-óch. 

Uwaga w części nieuwzględnionej przez Prezydenta, została nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

Przechodzimy do głosowania uwag pod numerem 10 i 13, (...) połączonych do omówienia i głosowania. 

Bardzo proszę.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„To są uwagi dotyczące działek położonych na fragmencie zmienionego – o którym właśnie mowa była – 
odcinka, już prawie przy samej ulicy Skarpowej. Była to uwaga dotycząca przebiegu i wyłączenia działek 
danych spod właśnie tego przebiegu, przy czym uwagę uwzględniliśmy częściowo zmniejszając szerokość 
drogi w tym fragmencie i nie tylko uwalniając, możliwie największe części działek i dopuszczając  
tę możliwość zabudowy. Natomiast, nie ma możliwości całkowitego wyłączenia tych działek z linii zajętości 
pod drogę dojazdową.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwag numer 10 i 13, nieuwzględnionych w części 
przez Prezydenta Miasta? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga w części nieuwzględnionej przez Prezydenta została przyjęta i również 
nieuwzględniona przez Radę Miasta. 

Przystępujemy do indywidualnego omawiania i głosowania uwag częściowo nieuwzględnionych... 

Może zaczniemy od całkowicie nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta, czyli proszę omówić uwagę 
numer 1, która została nieuwzględniona w całości. 

Bardzo proszę.”  

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Uwaga numer 1, została nieuwzględniona z uwagi na jej charakter, niedotyczący zupełnie ustaleń planu 
miejscowego. Uwaga bowiem dotyczyła wniosku o wykup w całości działki pod poszerzenie ulicy 
Skarpowej, tak że jest to zupełnie nie etap planu miejscowego.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję bardzo.  

Kto z Pań i Panów Radnych... 

Przystępujemy do głosowania.” 

 
Głosy z sali. 
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Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Przepraszam bardzo. 

To jest działka położona bezpośrednio przy ulicy Skarpowej.”  

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ale nie dotyczy tematu planu - Pani wyraźnie powiedziała. 

Bardzo proszę, Pan Roman Matyja. 

Proszę do mikrofonu. 

Bardzo proszę.”  

 
Radny Roman Matyja 
„Czy my nie chcemy tego kupić, czy po prostu jest to poza granicami opracowania planu?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Na tym etapie projektu planu miejscowego i samego planu miejscowego nie wiemy. Być może MZD  
w momencie realizacji drogi i wykupu pod poszerzenie ulicy Skarpowej zdecyduje się na wykup całości.  
Nie jesteśmy w stanie tego ocenić na tym etapie i nie należy to do materii planu miejscowego.”  

 
Głos z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Na tej działce zlokalizowany jest obecnie mały budynek rekreacyjny.”  

 
Głos z sali. 
„A powierzchnia, która zostanie?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„W tym momencie nie umiem jej ocenić, działka jest działką małą już na dzień dzisiejszy. Znaczy właściciel 
świadomy jest tego, że jest to działka, która na dzień dzisiejszy, nawet w całości nie daje możliwości 
zabudowy budynkiem mieszkalnym. Tak że, być może rzeczywiście taki wykup...”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie stanowi to przedmiotu planu zagospodarowania... 

Proszę bardzo Panie Prezydencie.”  
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Jest to w planie czy poza planem? 

Jest to w ramach planu czy poza planem?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Działka w całości znajduje się w planie miejscowym w części przeznaczona jest pod poszerzenie  
i modernizację ulicy Skarpowej. Pozostała część znajduje się w terenie z możliwością zabudowy, przy czym 
uwaga złożona przez uwagodawcę nie dotyczy materii planu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie dotyczy materii planu. 

Jeżeli nie dotyczy materii planu, to dotyczy czego? – Kolega pyta. 

Panie Inżynierze.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Słówko wyjaśnienia.  

Uwaga dotyczy wyraźnie kwestii wykupu, a więc jest to zagadnienie ze sfery cywilnoprawnej stosunków 
między właścicielem a gminą, która na taki wykup może się zdecydować, czy to w trybie normalnie 
cywilnoprawnym, czy w wyniku roszczenia z tytułu artykułu 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, 
ale dopiero, wtedy kiedy ten plan wejdzie w życie. Na tym etapie rozpatrywania uwag nie jest to możliwe, 
takie rozpatrzenie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie stanowi materii uwagi w rozumieniu wniesionym do planu zagospodarowania. Rozumiem. 

Szanowni Państwo, nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została również w całości nieuwzględniona przez Radę Miejską, przy 3-ech głosach (...) 
wstrzymujących się. 

Przechodzimy do uwagi numer 12, również w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

Proszę ją omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jest to uwaga dotycząca działki położonej bezpośrednio przy ulicy Łowieckiej i (...) jest to teren 
przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ona dotyczy zmiany  
na zabudowę usługową. Nie ma możliwości spełnienia prośby zawartej w uwadze z uwagi na konieczność 
zgodności planu miejscowego ze studium, w którym tereny te są przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  

Kolejnym atutem jest to, że działka jest o bardzo małej powierzchni, tak że lokalizacja tutaj zabudowy  
i spełnienie warunków wynikających m.in. z konieczności posiadanej liczby miejsc parkingowych na usługi 
byłaby niemożliwa. 

Natomiast nie jesteśmy w stanie uwzględnić tej uwagi zachowując zgodność ze studium.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w tej sprawie. Proszę uprzejmie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 12 w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? (...) Kto się wstrzymał?  

Podaję wyniki głosowania: uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

Przechodzimy do uwagi numer 17, która również została przez Prezydenta Miasta całkowicie 
nieuwzględniona. 

Proszę ją omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jest to jedyna uwaga złożona po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Dotyczy 
działek położonych bezpośrednio przy ulicy Jeżynowej i dotyczy sprzeciwu przeciw przebiegowi ciągu 
pieszo-jezdnego i konieczności poszerzenia go o powierzchnię tych działek o szerokości ok. 2 m. Od razu 
wyjaśnię, że w pierwszym projekcie tego planu ten ciąg pieszo-jezdny położony był bardziej na południe. 
Zostało złożonych kilkanaście uwag mieszkańców z prośbą o likwidację go w tamtym przebiegu  
i przeniesienie bardziej na północ. Jak najbardziej mogliśmy dopełnić tutaj tej prośby przy uzgodnieniu 
pozytywnym Miejskiego Zarządu Dróg, przy czym, przy drugim wyłożeniu planu i tej zmiany została 
złożona jedna uwaga tutaj dotycząca działek położonych przy styku z ulicą Jeżynową.  

W związku z powyższym, jeśli ma pozostać dany – wynikający z uwagi kilkunastu właścicieli działek – 
przebieg, proponowany, ciągu pieszo-jezdnego musimy taką uwagę niestety odrzucić.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Matyja.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Pani Inżynier, a po co jest ten ciąg pieszo-jezdny? Czy on jest niezbędny do tej komunikacji? Bo to jest 
między Jeżynową a Łowiecką. Tam go nigdy nie było. 

Po co on jest potrzebny? On zakłóca system zagospodarowania.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jest to istniejąca na dzień dzisiejszy...”  

 
Radny Roman Matyja 
„...miedza.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„...droga wewnętrzna.” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 104 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Radny Roman Matyja 
„No miedza.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Droga wewnętrzna istniejąca, z której korzystają mieszkańcy przyległych do niej nieruchomości.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„A jak ten drugi dom, który jest… - dostanie się jak nie będzie tej drogi? Jak się dostanie do tego domu? 

Ten drugi, niżej i drugi, nie od drogi, nie od Łowieckiej, tylko ten drugi. Jak on się dostanie? 

No jak nie będzie drogi, to się nie dostanie i nikt się tam już nie wybuduje, bo nie będzie dostępu do drogi 
(...). A ten ciąg pozwoli na to, że ten dom ma dojście – ten drugi. A oprócz tego, mogą się budować 
pozostałe jeszcze.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę włączyć Panu Przewodniczącemu mikrofon.” 

 
Radny Roman Matyja 
„To rozumiem, natomiast nie rozumiem tego przesunięcia. Bo to rozumiem, że tutaj było więcej 
niezadowolonych, a tu jest mniej niezadowolonych. Nie dało się zawrzeć kompromisu?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Niestety, tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie...  

Tam było kilkanaście – tak jak mówię – złożonych uwag. Dotyczyły właśnie takiego, jaki prezentujemy 
teraz i proponujemy do uchwalenia przebiegu drogi. Teraz mamy jedną osobę, której on nie odpowiada.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Czyli kilkanaście osób zostało zaspokojonych tym rozwiązaniem w przeciwieństwie do jednej, która 
protestowała. 

Proszę bardzo, Pan Radny Adam Wolak.”  

 
Radny Adam Wolak 
„Nie jestem pewien czy Pani to nie mówiła, ale jak daleko idzie ingerencja w te działki i jaka jest głębokość 
tych działek? Tzn. inaczej, jaką procentowo część, tam powiedzmy, nie wiem tym działkom 17 i 16 ma 
zabrać ten ciąg pieszo-jezdny?”  
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Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Są to przede wszystkim działki niezabudowane na dzień dzisiejszy, duże, o powierzchni ok. 15-20 arów  
i na poszerzenia – właściwie na realizację tego ciągu pieszo-jezdnego istnieje potrzeba wykupienia  
ok. 2-2,5 m z szerokości. Każda z tych działek zachowa pełną możliwość zabudowy, równocześnie dostęp 
do drogi publicznej.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę więcej głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 17 w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została przez Radę Miejską również nieuwzględniona. 

Przystępujemy do indywidualnego omawiania i głosowania uwag częściowo nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta. 

Proszę omówić uwagę numer 4, która została właśnie przez Prezydenta częściowo nieuwzględniona. 

Bardzo proszę.”  

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Jest to uwaga dotycząca również tych samych zresztą działek, położonych przy ulicy Jeżynowej. Została 
uwzględniona w części, bowiem w tejże części uwzględnionej dotyczyła ona likwidacji wpisania budynku 
położonego na tej nieruchomości, jako budynku o wartościach zabytku. W porozumieniu z konserwatorem 
zabytków istniała możliwość wykreślenia realizacji tej części uwagi.  

Druga część uwagi dotyczyła możliwości zabudowy działek mniejszych niż 15 arów po wejściu w życie 
planu miejscowego, przy czym w tej części nie zostało uwzględnione. (...) Każda z tych działek akurat  
tę wielkość spełnia. Przy czym zapis ten dotyczy tylko działek, które będą wydzielane po wejściu w życie 
planu, tak że działek już istniejących nie dotyczy.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„A powierzchnia tego terenu tam, działek?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„To są te same działki, których dotyczy ta uwaga numer 17, złożona po drugim wyłożeniu, i to są wszystko 
działki 15-sto arowe mniej więcej, 15 nawet kilka arów więcej - nie mam tutaj szczegółowego rozeznania. 
Natomiast są to działki duże – tutaj widzimy12.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Czyli rozumiem, że istniejące działki przed wejściem w życie planu zachowują swoją...” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Zachowują wszystkie możliwości.” 

                                                 
12 Slajd. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Natomiast Prezydent nie uwzględnił wniosku o działki niższe niż 15 arów.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„O zmianę tych 15 arów na mniejsze.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie, Pan Radny Józef Łopatka.” 

 
Radny Józef Łopatka 
„Ja przepraszam, ja do 5-tej uwagi chciałem się zgłosić.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Aha, przepraszam bardzo. 

W takim razie nie ma głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 4 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

Przystępujemy do omawiania uwagi numer 5, która została częściowo nieuwzględniona przez Prezydenta. 

Bardzo proszę omówić uwagę numer 5.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Uwaga numer 5 dotyczyła likwidacji w obrębie nieruchomości obszaru przeznaczonego pod zieleń. Przy 
czym, przy uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, zmniejszyliśmy maksymalnie  
tę powierzchnię, obejmując terenem zielonym tylko obszar bezpośrednio, wzdłuż potoku i przede 
wszystkim, co bardzo istotne, zachowując tym samym zgodność ze studium, bowiem na tym odcinku  
– zaznaczę, że dużo szerszym zresztą o kilkanaście dobrych metrów – jest to w studium uwarunkowań 
obszar Z. (…)  

To jest kilka małych działek – składa się na ten obszar – i całość możliwą wyłączyliśmy, to jest ponad 
połowa wnioskowanego obszaru z terenu Z.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
Bardzo dziękuję. 

Pan Radny Józef Łopatka, bardzo proszę. 

Zapamiętałem, że zgłaszał się Pan.” 
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Radny Józef Łopatka 
„Ta uwaga była złożona przeze mnie i siostrę, a wzięła się po prostu z tego, bo chciałbym się dowiedzieć 
jak to jest, że w Urzędzie Miejskim Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki i Architektury i Biuro 
Rozwoju Miasta pracują na nieaktualnych mapach?  

Po prostu, tam na granicy, między mną a siostrą, ni stąd, ni zowąd wyrósł las, bo takie było oznaczenie, 
którego nie ma 50 lat. I czy nie dałoby się, jakiejś no nie wiem, współpracy między tymi (…) [Wydziałami], 
żeby wszyscy pracowali na jednych mapach? Ale dziękuję za rozstrzygnięcie. (…)”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To ostatnie słowo Pana Radnego jest podsumowaniem rozstrzygnięcia uwagi przez Pana Prezydenta – tak 
rozumiem. 

Proszę uprzejmie, nie widzę więcej... 

Jeszcze, proszę Pan (...) Przewodniczący Roman Matyja. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Panie Przewodniczący, ja bym chciał widzieć z satelity czy ten las jest czy go nie ma.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„W odpowiedzi: rzeczywisty las w sensie wyglądu wizualnego, to jest właśnie... - znaczy nie mam 
przygotowanego, dla tak małego tutaj fragmentu zdjęcia lotniczego. Mogę dla całości obszaru, przy czym 
będzie to niewyraźne.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pan Józef wyciął w międzyczasie.” 

[śmiech] 

 
Głosy z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„…Mam nadzieję, że wystarczająco.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„To jest ten obszar. Jest ciemniejszy.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Proszę Państwa, (...) bo tak wesoło się zrobiło, ale to zdjęcie nie jest sprzed 50 lat, bo 50 lat temu zdjęć 
satelitarnych nie robiono i na tym zdjęciu jest las, tak że tutaj trochę mniej lat jak 50, jak ktoś wyciął ten 
las. Las był, tylko ktoś go wyciął po prostu i teraz go nie ma, no to jak się wytnie las to go nie ma później 
oczywiście.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę, Pan Józef został oskarżony w tej chwili. 

Proszę bardzo, (...) Pan Radny Łopatka, ad vocem. 

Przepraszam.” 

 
Radny Józef Łopatka (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, 

Pani dobrze przedstawiła. A ja las kocham i w życiu bym nie wyciął, przecież tam grzyby zbieram.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Jeszcze.  

Panie Prezydencie, grzyby zbiera wokół pni.”  

 
Radny Józef Łopatka 
„Panie Prezydencie, jest to las, jest.  

Natomiast, sprawa dotyczyła tego, że na granicy między mną a siostrą tam płynie taki drobniutki ciek 
wodny i normalne, że on zostaje terenem zielonym, ale na tym terenie nie ma lasu. 

Półtora roku temu, przecież sprowadziłem speców z nadleśnictwa z Żywca i stwierdzili na gruncie, że nic 
nie wskazuje, żeby tam kiedyś był las i teren został odleśniony i to wszystko było w Urzędzie Miejskim. 

Dziękuję, to wszystko, sprawa skończona.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak. 

Proszę bardzo, ale jednak Pan Radny Adam Wolak, nie zrezygnował z głosu. 

Proszę bardzo.” 

 
Radny Adam Wolak 
„Ja jeszcze à propos tego lasu, bo to nie jest jedyna uwaga.  

Znaczy ja po prostu myślę, że Kolega Łopatka wie co mówi i można mu zaufać, ale również taką uwagę 
zgłosiła Rada, więc coś jest nie tak – Rada Osiedla.  

Następna uwaga, któraś tam z kolei, numer 9 jest dokładnie to samo – nieaktualne podkłady geodezyjne. 

Więc nie wiem, albo po prostu Pan Józek i Rada wprowadzają wszystkich w błąd, albo po prostu coś jest 
na rzeczy.  

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Dyskusja sama się zamknęła. Przystępujemy do głosowania... 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 4 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Przepraszam – 5. Uwagi nr 5 w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta? Proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki. Uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

Przechodzimy do omówienia uwagi nr 9, która została przez Prezydenta Miasta częściowo 
nieuwzględniona. Proszę ją omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jest to uwaga Rady Osiedla Kamienica (…). Nie jest pokazana na załączniku graficznym, bowiem nie 
dotyczy konkretnego terenu, a całości obszaru planu. (…) Wyraża swoiste poparcie dla złożonych  
i omówionych wcześniej uwag, czyli 6, 7, czyli propozycji likwidacji przebiegu ulicy Rysiej i jakby poparcie 
dla (…) proponowanego przez mieszkańców przebiegu. Dotyczy między innymi wykonywania projektów  
na nieaktualnych podkładach geodezyjnych, według Rady Osidla, oraz niedogodnych dla mieszkańców 
terminów dyskusji publicznej w ramach wyłożenia planu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania uwagi nr 9. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 9 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została również nieuwzględniona w części nieuwzględnionej przez Prezydenta przez Radę Miejską. 

Przystępujemy do omówienia uwagi numer 15, która została przez Prezydenta Miasta częściowo 
nieuwzględniona. Proszę ją omówić.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jest to jedyna uwaga zbiorowa, dotycząca poszerzenia ulicy Łowieckiej. I od razu wyjaśnię. Jeden z celów 
planu to zachowanie charakteru ulicy Łowieckiej jako takiego tradycyjnego bielskiego ciągu spacerowo-
rekreacyjnego. W związku z powyższym oprócz funkcji dojazdowej do nieruchomości położonych w tym 
rejonie, proponujemy także wprowadzenie, w ramach szerokości linii rozgraniczających, ciągu pieszego  
i ciągu rowerowego. Będzie to swoiste przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej położonej  
po południowej stronie lotniska i prowadzi bezpośrednio do terenów leśnych i do terenów rekreacyjnych 
dzielnicy Wapienica.  

Częściowe uwzględnienie uwagi – tutaj pokazujemy odcinek północny ulicy Łowieckiej i przerywanymi 
liniami działki uwagodawców13 – częściowe uwzględnienie wynika z faktu, iż po analizie zmniejszyliśmy  
tę szerokość do minimum, czyli do szerokości najmniejszych w jakich mieszczą się te funkcje, o których 
wcześniej mówiłam, czyli z 18 do 15,5 m. To jest minimalna szerokość, w której te funkcje mieścimy, stąd 
też częściowe uwzględnienie tej uwagi.”  

 

                                                 
13 Slajd. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie widzę głosów w sprawie uwagi. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 15 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga numer 15 w części nieuwzględnionej przez Prezydenta została również nieuwzględniona przez Radę 
Miejską. 

Szanowni Państwo, zakończyliśmy procedowanie wszystkich uwag.  

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag możemy przystąpić do głosowania 
całego projektu uchwały. Poddaję ją pod głosowanie. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest...” 

 
Głosy z sali.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę, Pan Radny Adam Ruśniak. Bardzo proszę.” 

 
Głosy z sali.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Które?” 

 
Głosy z sali.  
„One były najpierw…” 

 
Radny Adam Ruśniak 
„Wiem, że wcześniej tutaj omówiliśmy.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Wszystkie omówiliśmy.” 

 
Głosy z sali.  
„Tak, tak – wszystkie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Radny Ruśniak.” 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 111 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Radny Adam Ruśniak 
„Ja tylko chciałem Państwu – wiem, że wszyscy są zmęczeni - mówiłem wczoraj o tym na Komisji, 
chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę.  

Jak Państwo wiecie często...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ale nie jest to uwaga?” 

 
Radny Adam Ruśniak 
„Nie. Spostrzeżenie.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak. Dziękuję.” 

 
Radny Adam Ruśniak 
„A pozostałym Radnym chciałem na to zwrócić uwagę, jakie tutaj zostało zastosowane pewne rozwiązanie 
komunikacyjne. Mianowicie, jak Państwo wiecie, często spotykamy się przy uchwalaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego z dwoma rodzajami protestów - to są takie główne dwa rodzaje 
protestów ze strony mieszkańców. 

Jeden to taki, że mieszkańcy nie są zadowoleni, kiedy na ich działkach zostają tereny zielone - chcieliby 
żeby one były wszystkie pod zabudowę. A drugi rodzaj protestu, to kwestia dróg – i to często się zdarza,  
że nawet nie sama droga, ale skutki, które ta droga może spowodować – a chodzi o tranzyt. Tu mieliśmy 
przykład miesiąc temu i na początku roku, w Starym Bielsku w rejonie [Klasztoru] Sióstr Redemptorystek  
- a ten temat jeszcze będziemy dzisiaj omawiać.  

Natomiast tutaj, co w sumie jest godne pochwały, już na etapie planu – bo tu Pani tego nie powiedziała 
dzisiaj na sesji – została droga przerwana. Ulica Łowiecka została przerwana celowo, żeby właśnie ten 
ruch tranzytowy zablokować i nawet mieszkańcy tam się zgodzili na to.” 

 
Głosy z sali. 

 
Radny Adam Ruśniak 
„Tak, ta droga jest przerwana.  

Jest przerwana. I także na etapie planu (...) wyeliminowaliśmy ewentualne, późniejsze jakieś sytuacje  
z tranzytem.” 

 
Głosy z sali. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„W jednym miejscu jest dobry dla Was, a w drugim zły. 

Proszę bardzo, Pan Radny Łopatka zgłosił się. 

Proszę.” 

 
Radny Józef Łopatka 
„Proszę Państwa, ja przedmówcy nie rozumiem, bo przecież ja tam się urodziłem i aktualnie cały czas 
bywam i przecież wcale nie jest Łowiecka przerwana. 

Gdzie?” 

 
Głosy z sali. 

 
Radny Józef Łopatka 
„Czym?” 

 
Głosy z sali. 

 
Radny Józef Łopatka 
„Tak?” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Następnym razem, jeżeli przystąpię do głosowania, to będziemy głosować Szanowni Państwo. 

Moment, nie można.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

Szanowni Państwo, zakończyliśmy procedowanie uwag. Przystępujemy do głosowania. 

Proszę bardzo, Pan Roman Matyja. 

Kolejny raz to samo.” 
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Radny Roman Matyja 
„Proszę mi wybaczyć, ale ja wczoraj prowadziłem Komisję Budżetu i w tym samym czasie była Komisja 
Gospodarki Przestrzennej, na której nie mogłem oczywiście być.  

Teraz, jeżeli tak, to ja po prostu nie mogłem wiedzieć, że ulica Łowiecka została przerwana. Więc proszę 
mi powiedzieć, w którym miejscu Łowiecka została przerwana i dlaczego, skoro do tej pory wszyscy tam 
jeździliśmy?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę Panią Projektant - pokazać, w którym miejscu.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Jest to środkowy, mniej więcej fragment ulicy Łowieckiej, przy czym wszystkie działki położone zarówno 
przy całym obszarze planu jak i przy przerwanym dla komunikacji – zaznaczam tylko samochodowej –   
odcinku, zachowują dostęp do ulicy Łowieckiej.  

Przy czym również projektowane przedłużenie ulicy Łuczników pozwala łatwo skomunikować ten teren 
położony na południu planu ze zbiorczą ulicą jaką będzie po modernizacji ulica Jeżynowa. Natomiast, 
pozwoli zachować to charakter terenu, jako wygodnego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i charakteru ciągu pieszo-jezdnego, spacerowego ulicy Łowieckiej.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Matyja. 

Ale po raz pierwszy mamy sytuację, że mieszkańcy się zgadzają, a Radni się nie zgadzają.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Bo ten temat myślę, że dopiero wybuchnie Panie Przewodniczący i zobaczy Pan co się stanie. 

Ludzie, którzy mieszkają w pobliżu, przy Łowieckiej w pobliżu ulicy Skarpowej, żeby dojechać do miasta 
muszą wjechać na Skarpową (...), tą główną, z powrotem Karpacką, a do tej pory jeździli przez Łowiecką, 
Lotniczą i byli już na Szarotki. To jak Pan myśli nie będzie wojny w tej sprawie? Ja myślę, że ludzie o tym 
nie wiedzą i na pewno się dowiedzą. Ja jestem po prostu zdziwiony.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę Pani Projektant.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Bo po raz pierwszy… - ja rozumiem, że trzeba chronić, ale nie wolno robić zapór. A chronić to trzeba 
dlatego, żeby nie robić szerokiej drogi, tylko żeby ktokolwiek chciał, w jedną czy w drugą stronę, 
przejechał. Tam tranzytu nie będzie, bo do tej pory go nie było. A Pani chce zrobić, co? Rów?”   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ale na 16 metrach będzie.  

Proszę bardzo.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Wilcze doły. 

No Pani Inżynier...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pani Inżynier, proszę odpowiedzieć. 

Bardzo proszę.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek  
„Jeżeli chodzi o dostęp do drogi publicznej, to wszyscy mieszkańcy go zachowują, a po realizacji 
przedłużenia ulicy Łuczników dla mieszkańców obszaru, o którym Pan mówi, on zostanie wydłużony  
o około 150 m i jeszcze...” 

 
Głosy z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Ale nikt nie powiedział, że to będzie realizowane jutro. To będzie kompleksowa realizacja tych dwóch 
rzeczy.  

I jeszcze druga sprawa. W wyłożeniu planu do publicznego wglądu uczestniczyło – mogę spokojnie 
powiedzieć – kilkaset osób, także mieszkańcy południowej części tego obszaru, którzy dzięki wyłożeniu  
są świadomi tego. A znalazło też, wręcz, wyraz w pochwałach dla tego rozwiązania, bo na dzień dzisiejszy 
ulicą, która służy tranzytowi w tym rejonie jest ulica Skarpowa. 

Ulica Łowiecka, po modernizacji a nie przecięciu jej, prawdopodobnie również taką funkcję by przejęła.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Roman, przepraszam Panie Przewodniczący, zrezygnował Pan z głosu. Dziękuję bardzo.  

Czy teraz spokojnie mogę przystąpić do głosowania?” 

 
Głosy z sali. 
„Jak najbardziej.”  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Cieszę się niezmiernie.  

Szanowni Państwo w związku z...  

Powtarzam po raz kolejny, proszę nie prowadzić polemiki między stołami. 

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag możemy przystąpić do głosowania 
całego projektu. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zamieszczonego w Druku 820? Proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Rada Miejska podjęła uchwałę głosami 18 Radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się, przyjmując plan  
w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej. 

Dziękuję bardzo. ” 

 
Ad 34  
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu 
położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, 
Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 34, Druk Nr 821: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, 
ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów  
w Bielsku-Białej. Druk Nr 821. 

Proszę o przybliżenie projektu uchwały. 

Bardzo proszę, Pan Inżynier Ptaszkiewicz.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

wracamy do planu, który był już tutaj na sesji prezentowany – na sesji lutowej – dotyczy Starego Bielska, 
północnej części miasta. I jak tutaj przypomnę, pewnie Państwo sobie też przypominacie, (...) ten powrót 
do tego planu związany jest z tym, że została przyjęta (…) [uwaga] zgłoszona przez Panią Bednarz, która 
uczestniczyła w obradach wtedy w sesji. Ta uwaga dotyczy poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej 
w rejonie ulicy Andersa. 

Druga uwaga dotyczyła wysokości zabudowy, dopuszczalnej wysokości zabudowy - i zgodnie z wnioskiem 
Komisji została tutaj podwyższona dopuszczalna wysokość zabudowy.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult      
„Proszę o spokój, bo nie słychać, naprawdę. 

No proszę.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę.” 
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Dziękuję, to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o ten plan. 

Myślę, że nie ma tu potrzeby przedstawiania tego planu jeszcze raz, bo on był już wtedy prezentowany.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

Plan był, Państwo przypominacie sobie, plan był wyłożony między 26 kwietnia a 28 maja 2013 roku.  
Tak jak Pan powiedział, wpłynęły dwie uwagi. 

Przystępujemy w takim razie do omawiania uwag. 

Proszę jeszcze raz omówić uwagę numer 1.” 

 
Główna Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Maria Kurzak 
„Proszę bardzo. 

Uwaga numer 1, to jest tutaj w pobliżu Andersa, to jest ta uwaga14. I ta uwaga została odrzucona, 
ponieważ na działkach 783/12 i 783/14 osoba, która jest właścicielem tych działek chce mieć całą 
zabudowaną działkę. I może Państwu powiem, że z wniosku inwestora o ustalenie warunków zabudowy 
wynika wola zagospodarowania całej działki pod budowę stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną  
i hotelową z dojazdem od Andersa. Ja może Państwu pokażę w przybliżeniu – to jest ta działka15. I tak jak 
Pani sobie życzyła, będzie mogła realizować 4 budynki mieszkaniowe, ale to nie wystarcza.  

Stacja paliw jest niezgodna ze studium i poza tym jest sprzeczna z przepisami, które obowiązują odnośnie 
dróg, wlotów do drogi głównej, którą jest Andersa. I jest to ok. 190 m od projektowanego przedłużenia 
ulicy Francuskiej w kierunku wschodnim - czyli to co w planie projektujemy, drogę zbiorczą - i od 
uchwalonego skrzyżowania, bo to jest już uchwalony plan wlotu, też do ulicy Andersa, ok. 360 m.  
To jest niezgodne z przepisami obowiązującymi. I to jest ta jedna uwaga i ona została oczywiście 
odrzucona.”         

    
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„W takim razie, zgodnie z procedurą, którą przyjęliśmy poprzednio. Nie widzę głosów w sprawie, 
przystępujemy do głosowania tej uwagi. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

Proszę przedstawić uwagę numer 2.” 

 
Główna Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Maria Kurzak 
 „Uwaga numer 2 dotyczy wielkości działek. Pan (...) nie zgadza się na zmniejszenie z 60 do 30 arów, 
nadal się nie zgadza. Więc ja może Państwu pokażę (...) jak można rozwiązać sprawę, też taka będzie 
symulacja. Pan może się wybudować, bo faktycznie dla tego obszaru wzgórza obowiązują 30 arowe 
działki, a dla tego pozostałego nie określa się wielkości działek, tu jest już dosyć duży podział.16 Tak że, 
gdyby chciał zagospodarować sobie, to może zrealizować trzy domy. Gdyby chciał 30 arową działkę  
– to jest ta niebieska kreseczka17 – wtedy może porządny dom usługowy zrealizować, plus dopuściliśmy  
 

                                                 
14 Slajd. 
15 Slajd. 
16 Slajd. 
17 Slajd. 
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tam również mieszkania o wielkości 240 m2. Tak że, jak widać, Pan może się zrealizować. Uwaga została 
odrzucona. Jest to nieprawda, może się realizować, nic go nie ogranicza. 

I to w zasadzie, to są tylko te dwie uwagi.” 

     
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak.  

Dziękuję. 

W takim razie nie ma zgłoszenia w sprawie tej uwagi. Przystępujemy do jej głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uwaga numer 2 została również nieuwzględniona przez Radę Miejską. 

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag możemy przystąpić do głosowania 
całego projektu uchwały.  

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zamieszczonym na Druku 821? Proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uchwała została podjęta głosami 17 Radnych - w sprawie planu ograniczonego 
ulicami: Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok i Zuchów.  

Bardzo dziękuję.” 

 
Ad 35  
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego centrum Wapienicy 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 35, Druk Nr 822: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 

 W dniu 20 czerwca przekazałem do skrytek drugą wersję materiału dodatkowego, tj. informację 
dotyczącą sposobu głosowania uwag wniesionych do projektu (...) miejscowego planu [zagospodarowania] 
przestrzennego, obejmującego centrum Wapienicy wraz z wykazem tych uwag.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dlatego że w wersji pierwszej były pewne nieścisłości. 

Proszę uprzejmie o przedstawienie projektu uchwały.  

Pan Inżynier Ptaszkiewicz.”  
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Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Uchwała dotyczy centrum Wapienicy, a więc obszarów w zachodniej strefie miasta, położonych po obu 
stronach ulicy Cieszyńskiej. Jest to obszar o powierzchni 95 ha. Plan jest sporządzany na podstawie 
uchwały o przystąpieniu z 2010 roku. Projekt planu uwzględnia istniejące tutaj zainwestowanie. Teren jest 
prawie w całości zainwestowany, można powiedzieć, że jest wręcz wyjątkowy pod względem stopnia 
zainwestowania, bo prawie w całości jest zabudowany. Projekt przewiduje uwzględnienie tych wszystkich 
funkcji, które tam już zostały wprowadzone.  

Jeżeli chodzi o procedurę, to projekt był wykładany do publicznego wglądu, wpłynęło 10 uwag i w wyniku 
ich rozpatrzenia zostały wprowadzone zmiany, co spowodowało konieczność dokonania powtórnego 
wyłożenia. I to powtórne wyłożenie… - już do niego nie wniesiono żadnych uwag. To tyle wstępu.  

Jeżeli chodzi o sam projekt i te uwagi, które wpłynęły do pierwszego wyłożenia, to przekazuję tutaj 
projektantce.”              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, będziemy przy kolejnym planie głosować również kwestię uwzględnienia przez Radę 
Miejską zgłoszonych uwag do projektu planu przez podmioty wymienione w tym załączniku, który Państwo 
otrzymaliście. 

Analiza, dokonana przez Biuro Rozwoju Miasta, treści uwag prowadzi do wniosku, że tylko dwie uwagi,  
w dostarczonych przez Państwu Radnym uwagach, jest merytorycznie tożsama – te dwie uwagi są 
merytorycznie tożsame. I proponuję Radzie Miejskiej, aby kwestie uwzględnienia lub nieuwzględnienia 
tych uwag przegłosować łącznie, poprzez podjęcie decyzji w sprawie zblokowania tych dwóch uwag  
numer 6 i 7. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem...” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę?” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Jakiej wersji numer dwa? (…)” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„No to właśnie uwagi numer 6 i 7 poddaję pod głosowanie, ażeby je rozpatrywać...” 
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Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Można, en bloc.  

Proszę bardzo.  

Jest Pani przeciwna głosowaniu en bloc?”   

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Nie…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ja na razie proceduję...”  

 
Radna Grażyna Staniszewska  
„Do dyskusji chciałam się zapisać.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Ale do dyskusji tak. 

Ja na razie chciałem usprawnić pacę nad uwagami. 

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem do zasadności głosowania en bloc i omawiania 
tych uwag pod numerem 6 i 7? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

A więc, uwagi będziemy rozpatrywać numer 6, 7 en bloc, a numery 1, 2, 3, 4, 5 indywidualnie. 

Proszę bardzo, czy sprawa, do której Pani się zgłasza... Na wstępie chciała Pani zabrać głos - proszę 
uprzejmie. 

Bardzo proszę, Pani Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
„Ja bym chciała w związku z tym planem dwa słowa powiedzieć. Mianowicie wyrazić ogromne 
zadowolenie, że zaplanowano tam przestrzeń pod ewentualny, przyszły, nowy dom kultury, czego bardzo 
brakuje w Wapienicy. Ten obecny, mieszczący się w dawnej restauracji i maleńkim hoteliku, właściwie 
poza granicami wówczas miasta Bielska zupełnie nie spełnia oczekiwań miejscowej, niezwykle aktywnej 
społeczności.  

No i przy okazji chciałam zapytać, bo w tym planie jest zaprojektowane poszerzenie ulicy Cieszyńskiej  
i to znaczne poszerzenie ulicy Cieszyńskiej, bo do 4-ech pasów (po 2 pasy w każdym kierunku). Czy można 
by było się dowiedzieć, bo mieszkańcy po prostu od Hulanki, aż po Wapienicę zgłaszają się i zadają 
pytania: kiedy nastąpią wykupy gruntów i kiedy nastąpi owo poszerzenie? Czy można by było coś na ten 
temat, dwa słowa chociaż się dowiedzieć, żeby wiedzieć co mówić?”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie, proszę o odpowiedź. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Odnośnie tam, tych szczegółów, to Państwo powiedzą.  

Natomiast kiedy to będzie, tego nikt nie wie po prostu. Na tym polega planowanie i urbanistyka,  
że planujemy pewne rzeczy i mówimy od dawna, że ulica Cieszyńska musi być poszerzona, bo widzimy  
co się dzieje na ulicy Cieszyńskiej. Wiadomo, że Krakowska będzie musiała być zrobiona, że Jaworzańska 
musi być zrobiona, ale kiedy, tego dzisiaj nikt nie powie - po prostu nikt tego nie powie, bo to zależy 
wszystko od środków, które będą. A paradoks polega na tym jeszcze, że są to drogi wewnętrzne, miejskie 
i może się zdarzyć, i będzie tak prawdopodobnie, że przed tymi drogami, które są bardzo pilne będzie 
wiadukt zrobiony na Warszawskiej, bo na to dostajemy unijne środki i będziemy musieli wtedy zrobić.  
A Cieszyńska dalej będzie z Jaworzańską i z Krakowską jeszcze musiała czekać w kolejce.  

Nie ma takiej mowy dzisiaj o żadnych wykupach oczywiście. To jest wszystko na etapie planowania, 
zabezpieczenia linii rozgraniczających drogi, natomiast tutaj niech się nikt nie martwi, to nie będzie ani  
za rok, ani za dwa zrobione. Tyle można zapewnić.  

A teraz resztę, proszę ewentualnie, Państwo.”               

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.  

Czy w tej części jeszcze chcieliście Państwo zabrać głos? 

Nie. 

Szanowni Państwo w takim razie przejdziemy do omawiania i głosowania uwag.  

Najpierw zaczniemy od tych całkowicie nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta.  

Proszę omówić uwagę numer 1, całkowicie nieuwzględnioną przez Prezydenta Miasta.”  

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Uwaga numer 1 dotyczy przebiegu ulicy zbiorczej, projektowanego odcinka stanowiącego przedłużenie 
istniejącej ulicy Tańskiego do ulicy Cieszyńskiej – to jest właśnie fragment pomiędzy istniejącym, znanym 
Państwu osiedlem budynków TBS a ulicą Cieszyńską. I zgłoszona uwaga dotyczyła przesunięcia 
projektowanej drogi w kierunku południowym. Ten projektowany odcinek podlegał wielu analizom oraz 
dwukrotnemu uzgadnianiu z Miejskim Zarządem Dróg i wynika bezpośrednio, zarówno z (...) kształtów 
oraz wielkości działek, położonych tak, aby każda z nich zachowała możliwość zabudowy, oraz  
z ukształtowania terenu. Brak więc było możliwości przesunięcia tego odcinka w kierunku południowym.”     

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania tej uwagi. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 1 w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga również w całości została nieuwzględniona przez Radę Miejską.  

Przechodzimy do głosowania uwagi numer 2 w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta.  

Bardzo proszę.” 
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Projektantka w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Jest to uwaga, dla której nie ma załącznika graficznego, dotyczy również w całości obszaru. Została 
złożona przez Radę Osiedla Wapienica, przy czym nieuwzględniona z uwagi na niedotyczące uwagi ustaleń 
planu miejscowego – dotyczyły one konkretnych ustaleń komunikacyjnych. Radzie Osiedla chodziło tutaj  
o wykonanie skrzyżowań, m.in. ulicy Cieszyńskiej, Jaworzańskiej, Cieszyńskiej z Wapienicą w formie rond. 
To nie podlega ustaleniom planu, a konkretnym rozwiązaniom projektowym w ramach projektu 
drogowego.  

Ja jeszcze dodam, że do projektu prezentowanego Państwu planu uwzględniliśmy i przyjęliśmy koncepcję 
modernizacji i poszerzenia ulicy Cieszyńskiej, przyjętą jako na dzień dzisiejszy obowiązującą.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania.  

Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
[W części wypowiedź poza mikrofonem] 

„…bardzo przydatny. 

Ja rozumiem, że ten plan nie wyklucza ronda. 

Tak?” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Plan absolutnie nie wyklucza ronda. Plan (...) nie rozstrzyga rozwiązań komunikacyjnych, a jedynie 
rezerwuje teren pod tereny komunikacji.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 2 w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta Miasta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską.  

Przechodzimy do głosowania uwagi numer 3, która została całkowicie nieuwzględniona przez Pana 
Prezydenta. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uwagi.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Uwaga dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy Wapienickiej i uznanego za obiekt zabytkowy.  
I dotyczyła ona – zaznaczam, jest to zdanie uwagodawcy – utraty trzech zabytkowych, przez rozbudowę 
budynku przy ulicy Wapienickiej __. 

Po analizie i wizji w terenie, a także zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków stwierdzamy, że obiekt ten, 
będący po remoncie zachowuje cechy zabytku. W związku z powyższym uwagę należałoby odrzucić.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 3 w całości nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską.  

Przystępujemy do omówienia uwagi numer 4, która została przez Prezydenta Miasta całkowicie 
nieuwzględniona.  

Bardzo proszę omówić treść uwagi.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Jest to uwaga dotycząca terenu kilku działek, położonych na północ od ulicy Cieszyńskiej w rejonie 
cmentarza w Wapienicy i dotyczy sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu tego terenu pod zabudowę 
usługową. I wnoszą tutaj uwagodawcy – bo jest ich kilkoro – o przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową.  

I tutaj trzy argumenty, a mianowicie: 
1. położenie części tego obszaru w strefie sanitarnej cmentarza (50 m), które całkowicie wyklucza – to są 

przepisy sanitarne – lokalizację tam obiektów mieszkalnych, 
2. położenie tak naprawdę w bezpośrednim sąsiedztwie zarówno ulicy Cieszyńskiej jak i projektowanego 

odcinka ulicy Międzyrzeckiej – czyli lokalizacja przy styku dwóch ulic o dużym natężeniu ruchu, 
3. położenie w ramach ustaleń studium uwarunkowań i kierunków w obszarze przeznaczonym pod usługi 

– zresztą w planie ogólnym, wcześniej obowiązującym. 

Tak że, były to zawsze tereny przeznaczone pod usługi. Brak więc możliwości uwzględnienia tej uwagi.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję, proszę bardzo Pan Radny Adam Wolak. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Adam Wolak 
„Na tej mapie są dwa obszary - zaznaczone takimi, nie wiem co to jest, kwadraciki, krzyżyki.  

O, o właśnie, co to jest?18”  

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„To są ustalenia planu. Tutaj graficznie z racji rozdzielczości tak wyglądają. Są to strefy konserwatorskie, 
wynikające z ochrony zabytków i dotyczą one bezpośrednio kościoła w Wapienicy oraz plebani.” 

 
Głos z sali. 

 

                                                 
18 Slajd. 
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Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„O te okręgi?19 Tak?  

Te okręgi, to są strefy sanitarne cmentarza. Jest to oznaczenie czysto informacyjne na rysunku planu, 
wynikające z rozporządzeń.”  

 
Głos z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Słucham? 

To są dwie strefy sanitarne 50 i 150 m.” 

 
Głos z sali. 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Częściowo na tym terenie, który obejmował uwagę.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„Częściowo. (…) Cały teren jest położony w strefach sanitarnych, przy czym część w strefie  
z brakiem możliwości jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Czy odpowiedź jest zadowalająca? 

Dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania uwagi numer 4 w całości nieuwzględnionej 
przez Pana Prezydenta. 

Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską.  

Przechodzimy do uwagi numer 5, w części nieuwzględnionej przez Pana Prezydenta. 

Bardzo proszę o omówienie tej uwagi.” 

 

                                                 
19 Slajd. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 124 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„To jest uwaga dotycząca rejonu ulic Krzywej i Zapłocie Duże. Ona tak naprawdę jest jedną z grupy 
identycznych z resztą uwag, złożonych co do przebiegu – po pierwszym wyłożeniu planu – co do przebiegu 
tej drogi dojazdowej. To jest droga istniejąca, chodzi o jej poszerzenie, tak aby spełniała przepisy ustawy 
o drogach publicznych. I udało się nam dokonać przesunięcia z pominięciem wszystkich działek, których 
dotyczyła uwaga, także działki właśnie tutaj uwagodawcy. To jest działka położona na skrzyżowaniu, przy 
czym z uwagi na lokalizację skrzyżowania istnieje konieczność – jest to kwestia autentycznego metra 
położenia tej działki w liniach rozgraniczających – przy czym niekoniecznie będzie konieczność wykupu 
tego fragmentu tej działki. (...) Stąd brak całkowitego uwzględnienia tej uwagi.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania uwagi.  

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 5 w części nieuwzględnionej przez 
Prezydenta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwaga została również nieuwzględniona przez Radę Miejską.  

Przechodzimy do łącznego omówienia i głosowania uwag numer 6 i 7. Na początku podjęliśmy uchwałę  
en bloc rozpatrywania tych dwóch uwag. Bardzo proszę, ze względu na zbieżność tematyczną. 

Proszę bardzo.” 

 
Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pani Magdalena Marek 
„To są dwie, praktycznie identycznie brzmiące uwagi dotyczące ulicy Bożka. I chodzi o regulację własności 
– jak brzmi uwaga – ulicy Bożka. I w tej części ta uwaga została uwzględniona już na wstępie, bowiem 
ulicę Bożka projektujemy jako drogę dojazdową, publiczną drogę dojazdową, i te własności, także przy tej 
okazji zostaną uregulowane przez ewentualne wykupy.  

Natomiast, jeżeli chodzi o część uwagi dotyczącą wątpliwości, co do zapisu i stawki procentowej –  
tu chodzi o rentę planistyczną, no to te wątpliwości... Po prostu wynika to bezpośrednio z ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tak że w tym zakresie uwaga ta nie może zostać 
uwzględniona.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie. Przystępujemy do głosowania uwag numer 6 i 7. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za uwzględnieniem tych uwag częściowo nieuwzględnionych przez 
Prezydenta? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: uwagi numer 6 i 7 zostały również nieuwzględnione przez Radę Miejską.  

Szanowni Państwo, w związku ze zbieżnością decyzji podjętych przez Prezydenta i nieuwzględnieniem 
przez Radę Miejska zgłoszonych uwag możemy przystąpić do głosowania całego projektu. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, zamieszczonym na Druku 822? Proszę 
nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Musimy formalności dokonać. Kto się wstrzymał? 
Dziękuję. 

Podaję wyniki głosowania: plan dotyczący centrum Wapienicy został przez Radę Miejską podjęty. 

Bardzo dziękuję.” 
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Ad 38  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu 
dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” 
(uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 38, Druk Nr 825: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała  
nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-
Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1 i S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła 
„Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 10 października 2006 roku).  

Proszę omówić projekt uchwały. 

Bardzo proszę.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Uchwała dotyczy zmiany dwóch planów. Zmiana obejmuje zapisy dotyczące stref infrastruktury 
technicznej, a konkretnie wodociągów magistralnych.  

Na wniosek AQUY, złożony i uwzględniony w toku analizy wniosków, przystąpiono do zmiany tych dwóch 
planów – właśnie w zakresie obowiązujących stref wodociągów, które w obowiązujących planach w sposób 
sztywny określały tę szerokość strefy. Natomiast AQUA złożyła wniosek, żeby ten zapis umożliwiał 
elastyczne dopasowywanie, że tak powiem, strefy do wymogów technicznych. Ta zmiana, która właśnie  
w taki sposób wprowadziła te ustalenia dotyczące stref, została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej  
ze stycznia ubiegłego roku i ta zmiana weszła w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa [Śląskiego] – Dziennik Urzędowy z marca ubiegłego roku.  

W terminie późniejszym uchwała o tej zmianie, tych planów została zaskarżona przez wojewodę śląskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sąd administracyjny unieważnił tę uchwałę o zmianie, 
powołując się na względy formalne dotyczące sposobu zapisania - nie wnikając tam w szczegóły, chodzi  
o sposób zapisania tych ustaleń dla stref technicznych wodociągów. 

Ta decyzja, ten wyrok sądu administracyjnego spowodował, że obowiązywał plan w dotychczasowej 
wersji, a więc z tymi sztywno zapisanymi strefami. Stąd konieczność dokonania ponownej zmiany tych 
planów, poprzez przyjęcie nowej uchwały, która wprowadza te zapisy w taki sposób, że nie będzie to już 
kolidowało z przepisami prawa wyrażonymi w wyroku sądu administracyjnego.       

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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 jednogłośnie, głosami 15 Radnych.” 
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Ad 39  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, 
Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Woj.Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011  
z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia  
5 sierpnia 2011r.) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Przechodzimy do punktu nr 39, Druk Nr 826: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: 
Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej 
(Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, pod Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony 
pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz 
Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 
z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Nr 169, poz. 3139, z 
dnia 5 sierpnia 2011r.). Druk Nr 826. 

Proszę o przybliżenie treści uchwały. 

Bardzo proszę, Pan Inżynier Ptaszkiewicz.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
„Można by powiedzieć, że tytuł jest dłuższy niż sama treść zawarta w tej uchwale. Chodzi o dosyć prostą 
sprawę, a mianowicie doprowadzenia do sprostowania dwóch błędów pisarskich, które tam zawarte  
są w obu tych uchwałach. 

Błędy dotyczą oznaczenia symboli jednostek planu. Po podjęciu tej uchwały, Biuro Rozwoju Miasta 
zwróciło się do Urzędu Wojewódzkiego o wskazanie sposobu na skorygowanie tych błędów. Wojewoda  
w odpowiedzi wyjaśnił, że można ten błąd skorygować uchwałą – sprostowaniem błędu w uchwale i taka 
uchwała została podjęta. Z chwilą jej podjęcia, uchwała została przez Wojewodę (tego samego Wojewodę) 
zaskarżona do sądu, który stwierdził, że w ten sposób korygować uchwał o planie nie można. Sąd podzielił 
stanowisko Wojewody. W związku z tym znaleźliśmy się tutaj w punkcie wyjścia i musieliśmy wdrożyć 
procedurę, jak każda zmiana planów, czyli przeprowadzić całą tę procedurę, jaka wynika z ustawy, aby 
doprowadzić do tego, żeby te dwa symbole zmienić. No i w tej chwili dokonujemy tej zmiany.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję.   

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska jest pozytywna i też nie będę czytał, bo jest 
dłuższa, niż treść uchwały. 

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, głosami 17 Radnych.” 
 
 

Sporządziła:  
(s.: 77-126) 
 

Stażystka 
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Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową 

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

„Przechodzimy do punktu numer 40: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, 
ul. Olszówka i ul. Młodzieżową. 

Bardzo proszę o przybliżenie treści uchwały. Druk Nr 827.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uchwała o przystąpieniu dotyczy obszaru zaznaczonego tutaj na tym schematycznym rysunku mapy 
Bielska20. To jest ten obszar oznaczony kolorem żółtym, położony między (…) ulicą Armii Krajowej, ulicą 
Olszówki, Karbową i Młodzieżową.  

Ten obszar przylega bezpośrednio do terenu poprzez ulicę Armii Krajowej, przylega terenu ZIAD-u, 
objętego obowiązującym już planem. Również od strony północnej przylega do obowiązującego planu. (…)  

Tutaj na tym planie na czerwono są zaznaczone obszary, które posiadają już obowiązujący plan 
zagospodarowania przestrzennego i tutaj w środku jest ten obszar objęty planem. Wzdłuż ulicy Olszówki 
mamy obowiązujące plany dla terenu zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej, natomiast pozostała część 
jak widać tutaj jest nieobjęta planem – jest to teren niezainwestowany, zazieleniony, właściwie łąka  
z luźnymi egzemplarzami jakichś pojedynczych drzew. W części północnej znajdują się dwie prywatne 
kliniki – w rejonie skrzyżowania ulicy Młodzieżowej i Armii Krajowej.” 

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

„Dziękuję. 

Analizując, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wprawdzie zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały, ale rozpatrzyła również pozytywnie wniosek Pani Radnej Staniszewskiej, (…) żeby 
zachować warunek zachowania walorów krajobrazowych tego miejsca.  

Proszę bardzo, Pani Grażyna Staniszewska - przepraszam.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Właśnie też chciałam o tym powiedzieć, żebyśmy z takim samym warunkiem udzielili aprobaty tym 
planom przystąpienia do zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu, niezwykle ważnej części 
strefy podstokowej, która przez wiele, wiele lat była uznawana za taką, w której nie powinno się prowadzić 
żadnej zabudowy. Jeżeli teraz planujemy zabudowę, to powinniśmy ją zaplanować na tyle niską  
i urodziwą, żeby nie stracić walorów krajobrazowych tego terenu.” 

 

                                                 
20 Slajd. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wydaje mi się, że głosowanie tego warunku – otóż Rada Miejska będzie decydowała o planie, który 
zostanie przedstawiony do akceptacji.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„To przepraszam – ja jeszcze ad vocem. 

Ale właśnie o to chodzi, żeby przy produkcji tego planu zachowywać, jakby mieć na względzie ten 
warunek, a nie pomimo tego potem zaplanować nam 3-4 kondygnacyjne budynki, które przysłonią  
w zasadzie jedną z niewielu atrakcji, jaką jest widok na Szyndzielnię. Tu od tego ronda, ja przypomnę, jest 
zakaz poruszania się samochodów. Wszyscy, którzy idą do kolejki muszą iść na piechotę, bo samochód 
trzeba wcześniej zostawić, można dojechać tylko autobusem. Tak że są tam ograniczenia dla wielu ludzi 
chcących korzystać z kolejki na Szyndzielnię i tym bardziej powinny być… Właśnie to jest ten teren, który 
powinniśmy szczególnie chronić krajobrazowo. I dlatego chodziło o to, żeby projektanci wiedzieli o tym 
warunku, że trzeba zachować walory krajobrazowe tego obszaru.” 

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

„Autorem projektu uchwały jest Pan Prezydent i chciałem się zapytać, jak ma brzmieć poprawka do tej 
uchwały Panie Prezydencie - warunek dotyczący zachowania (…)… 

Proszę bardzo, Pan Projektant. 

Bardzo proszę o wypowiedzenie się w tej sprawie.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Chciałem powiedzieć, że wymóg uwzględnienia (…) ochrony krajobrazu, walorów krajobrazu, 
uwzględnienie zasad ładu przestrzennego jest ustawowo zapisany i Biuro nie musi mieć takiego zapisu  
w planie żeby te warunki uwzględniać.  

To, co Pani Radna mówi o wysokości zabudowy jest analizowane w toku prac planistycznych i taki zapis  
w uchwale, z naszego punktu widzenia, praktycznie nic nie zmienia, bo my i tak musimy wziąć to pod 
uwagę, natomiast praktycznie powoduje to ten problem, że uchwała musiałaby być zmieniona, czyli dzisiaj 
w tej postaci, w jakiej została przedstawiona, nie mogłaby być głosowana – tak sądzę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Ja nie wiem. Wydaje mi się, że zapewnienie ze strony projektantów, że musimy zachować walory…” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.:  

„Nie można nic obok robić, bo (…) albo się przyjmuje, albo nie. Nie można nic obok robić.  
To, co powiedział Pan inżynier Ptaszkiewicz, te walory muszą być zachowane przy opracowaniu tego planu 
i na pewno będą zachowane. A przecież jak będziemy uwagi czy plan tutaj przyjmować to zwrócimy  
na to uwagę – to jest oczywiste przecież. 

Dziękuję.” 

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

„(…) Wykonanie tej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta – czyli rozumiem, że publicznie  
Pan Prezydent tutaj wypowiedział się w tej sprawie. 

Proszę bardzo – Pan Radny Adam Wolak. Znajduje Pan rozwiązanie problemu?” 

 
Radny Adam Wolak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie. Ja akurat problemy mnożę. 

Tam jest problem i nie dziwię się po prostu temu wnioskowi Komisji, bo problem wynika z ukształtowania 
terenu. Otóż (…) Armii Krajowej jest wyżej aniżeli Olszówki. Cały ten teren (…) to jest mocny spadek  
w kierunku Olszówki. O ile zabudowa już w uchwalonym planie, wzdłuż ulicy Olszówki, jest praktycznie 
niewidoczna z ulicy Armii Krajowej, to (…) na dzisiaj mamy taką sytuację, że idąc bądź jadąc (…) ulicą Amii 
Krajowej nie widzimy tamtych budynków, one nie zasłaniają nam widoku na las. Po lewej stronie jest las  
i są wzgórza. To jest nie tylko kwestia Szyndzielni, Dębowca. (…) Zachęcam do spaceru, tam jest 
przeurokliwe miejsce. Ja mówię, zabudowa tego wzdłuż Olszówki zupełnie tego nie przesłania, nie niszczy. 
Pytanie, w którym kierunku te prace projektowe miałyby iść? Natomiast, akurat to jest miejsce, (…) że tak 
powiem, które znam (…) od dzieciństwa - i zresztą wystarczy zobaczyć, jest na ekranie.” 

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

„Myślę, że głosy, które tutaj padły w tej sprawie – proszę bardzo, Pan inżynier Ptaszkiewicz. 

Bardzo proszę.” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tutaj zgadzając się z Panem Radnym, co do walorów tego krajobrazu – myślę, że to zdjęcie nawet nie  
w pełni oddaje rzeczywiście te walory – chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Jak wiemy dobrze,  
w obszarach, gdzie nie ma obowiązującego planu, zabudowa następuje na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy. Przepisy ustawy regulują w zupełnie odmienny sposób procedurę opracowania planu 
miejscowego i procedurę wydania decyzji o warunkach zabudowy. Ta odmienność procedury powoduje,  
że w obszarach, gdzie robiąc plan, mamy wręcz obowiązek zachować pewne rygory dotyczące ochrony 
krajobrazów, warunków środowiskowych, ogólnie mówiąc. W wypadku decyzji o warunkach zabudowy  
te rygory już zupełnie nie obowiązują. W tym obszarze zaczynają się pojawiać wnioski o wydanie tych 
decyzji i taka jedna decyzja została już wydana. Jeżeli ten proces wydawania decyzji będzie postępował,  
to nie robiąc planu, my bardzo szybko zorientujemy się, że ten teren jest zabudowany na podstawie 
decyzji a nie planu.  
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Podjęcie planu i to jak najszybsze podjęcie planu, może nas uchronić przed sytuacją, kiedy ta ochrona 
krajobrazu przejdzie nam obok.  

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Proszę - Pan Radny Adam Wolak.” 

 
Radny Adam Wolak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oczywiście Pan inżynier ma rację. Nie chodzi o to, żeby… - bo te wszystkie wypowiedzi w tym samym 
kierunku zmierzają. Czy mógłby Pan inżynier przypomnieć ustalenia (…) studium w tym miejscu?” 

 
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tutaj mamy rysunek studium – tego aktualnego studium z ubiegłego roku (…).21 Tutaj jest taki ten żółty 
szraf (te żółte skośne kreski) – wskazuje na to, że teren (…) ma tą ustaloną preferencję dla funkcji 
turystyczno-rekreacyjnych. Podłożony pod tym kolor brązowy wskazuje na (…) tą funkcję mieszkaniową.  
I pozostały teren - ma to oznaczenie ZS, czyli jako preferencje dla zieleni. Ta preferencja dla usług 
turystyki wiąże się z tym, że studium dopuszcza tam zabudowę w jakimś bardzo, w jakimś ograniczonym 
zakresie. Jak to ograniczenie ma wyglądać, to studium odsyła właśnie do planu miejscowego, że w planie 
te ograniczenia zostaną ustalone, sprecyzowane. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję.  

Wydaje mi się, że do treści uchwały zawsze jest dołączona opinia Komisji i ta opinia zawiera ten warunek. 
Nie sądzę żeby ten warunek nie był respektowany przez twórców planu, działających w imieniu Pana 
Prezydenta.  

Czy takie akceptujemy? Dziękuję. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały – Druk Nr 827? Bardzo proszę. Kto jest przeciwny? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta (…) przy 1 głosie wstrzymującym się, głosami 17 Radnych.” 

                                                 
21 Slajdy. 
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Ad 40a 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy 
Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko 

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

„Przechodzimy do punktu 40a: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr 
Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko – Druk Nr 833. 

(…) Bardzo proszę o przedstawienie takiej krótkiej (…) informacji na ten temat. 

Proszę bardzo, Pan inżynier Ptaszkiewicz.” 

  
Główny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Pan Andrzej Ptaszkiewicz 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Uchwała o przystąpieniu jest konsekwencją uchwalenia planu miejscowego dla tego obszaru, które 
nastąpiło na poprzedniej sesji. I jak Państwo pewno pamiętają jeszcze, w rejonie lokalizacji Zakonu Sióstr 
Redemptorystek jest przewidywana w tym planie droga lokalna łącząca ulicę Andersa z ulicą Sarni Stok.  
Ta uchwała o przystąpieniu ma na celu wprowadzenie zmian do ustaleń tego uchwalonego planu.  

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Powyższą uchwałę opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – i zaopiniowała  
ją pozytywnie. 

Proszę bardzo Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Panie inżynierze. 

Ja pamiętam, ja się cieszę w ogóle, że z sesji na sesję zmieniamy zapisy – wiem, że to jest ewenement, 
ale w tej sytuacji ja się cieszę, że w ogóle przystępujemy do ponownego opracowania tego (…) terenu, 
mimo że jeszcze nie ma decyzji prawomocnej, naszej decyzji z poprzedniej sesji.  

Ale nie w tym temacie chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć to, że byliśmy tam z Kolegami 
Radnymi na takim spotkaniu z mieszkańcami i podczas tej wizyty, (…) po prostu tak: ten teren22 – czyli ten 
taki cypel w lewo, który jest od Sióstr – uzyskuje akceptację. Tu ten teren23 – który jest przy Siostrach – 
też, natomiast wniosek większości mieszkańców, na tym spotkaniu, był taki, żeby przy zmianie 
opracowania tego planu poszerzyć zakres opracowania do ulicy Muszlowej. Jakby Pan inżynier pokazał, 
gdzie jest ulica Muszlowa (…) na tym zdjęciu satelitarnym. Ja bym podszedł ewentualnie i pokażę. (…) 

Mieszkańcy akceptują – taki jest obszar24 – natomiast chcieliby go rozszerzyć o taki prawy łącznik, który by 
powodował, że ta ulica, która ma się zaczynać na Sarnim Stoku ma się kończyć na ulicy Muszlowej. (…)  
To jest Juhasów – tak? To, to jest Muszlowa? Pienińska. Tu jest Muszlowa? 

                                                 
22 Slajd. 
23 Slajd. 
24 Slajd. 
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Po pierwsze, to (…) satelitarne zdjęcie nie jest aktualne, ponieważ – może nie tu, ale tutaj25 – są już 
zabudowane domy i jeżeli chodzi o obsługę tego terenu zielonego tutaj26, na którym to ma być 
wybudowane 30 domów, mogłoby być – taka jest propozycja mieszkańców – zrobione przy pomocy tej 
ulicy i tego sięgacza czy tego tutaj, jakoś tak. No w każdym bądź razie, chodzi o to, że na pewno część 
mieszkańców będzie zadowolona z tej propozycji, szczególnie tych, którzy tutaj27 mieszkają no i oczywiście 
Siostry. Natomiast ci, którzy mieszkają w tym terenie28, będą niezadowoleni (bo to burzy ich system jaki 
dzisiaj mają) i po prostu proponowali żeby zakres opracowania tego planu poszerzyć o tą część29 do ulicy 
Muszlowej – wtedy, myślę że by była znakomita wygoda. Natomiast w tym proponowanym rozwiązaniu – 
jest to rozwiązanie pośrednie – zadowoli na pewno Siostry i tą Panią, która mieszka tutaj po lewej 
stronie30. 

Dziękuję.” 

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

„Dziękuję. 

Pan Prezydent Krywult – bardzo proszę.” 

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

„No to wreszcie się odkryli Państwo, że to nie o Siostry tu chodzi, tylko chodzi o jakieś inne rzeczy właśnie. 
Cały czas była dyskusja, pisma, spotkania, ratujemy Siostry. Siostry uratowaliśmy, się okazuje, że to nie  
o to chodzi. Proszę Państwa, no to właśnie, to jest prawdziwe oblicze pewnych spraw. Nie ma mowy o (…) 
żadnej innej (…) zmianie, bo ta droga wtedy nie ma żadnego sensu po prostu. To, co zaproponowaliśmy  
– zgodnie z ustaleniami, które były zrobione na sesjach, na spotkaniach – to zrobimy i to podtrzymamy.  
I wszystkie inne propozycje są nieeleganckie - mówiąc bardzo, bardzo delikatnie.  

Ale, jeszcze raz powtarzam, nie o Siostry jak widać chodzi, tylko o coś innego. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Matyja w trybie jeszcze zwykłym. Tak? 

Proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, pozwolę się z Panem nie zgodzić. Oczywiście, że chodzi o Siostry, ale nie tylko, 
ponieważ Siostry tam mieszkają czy zamieszkują, ale również zamieszkują po prawej stronie – tam, gdzie 
powiedziałem – mieszkańcy. I dla załatwienia tej sprawy należałoby podejść kompleksowo. Tam było 
kilkadziesiąt osób na tym spotkaniu – ja byłem po raz pierwszy, zresztą podziwiałem tamte tereny, bo są 
piękne – i powiem szczerze, że większość, myślę nawet, że nie większość, w całości ludzie optowali  
 

                                                 
25 Slajd. 
26 Slajd. 
27 Slajd. 
28 Slajd. 
29 Slajd. 
30 Slajd. 
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za tym, żeby zakończyć ten sięgacz na ulicy Muszlowej. I było to naprawdę kilkadziesiąt osób. Tutaj nie 
chodzi tylko o Siostry – bo o Siostry oczywiście też, ale jako jednych z mieszkańców tego terenu,  
nic więcej.” 

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

„Rozumiem, że chodzi również o Siostry.  

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

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

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. 

Mam pytanie, czy ktoś – bo rozumiem, że ten projekt tej drogi został przygotowany przez projektantów, 
tutaj planistów – czy ktoś z Miejskiego Zarządu Dróg był tam w terenie i przeanalizował temat kosztów (…) 
budowy drogi w takim zakresie, jeżeli on by miał się zatrzymać na Siostrach? Jakie by tam były 
rozwiązania, jakie są możliwości połączenia skrzyżowań itd., itd.? Z tego, co usłyszeliśmy na spotkaniu, 
tam są takie nachylenia terenu, trzeba budować nasypy, są problemy z ewentualnym połączeniem tych 
dróg z drogami prostopadłymi, więc – jak mówię – na papierze wygląda to może ładnie, ale warto by było 
żeby ktoś z przedstawicieli osób, które znają się na budowie dróg, też w tym terenie był i przedstawił (…) 
realnie, czy ta droga jest wykonalna, w jakim zakresie, na jakich nasypach, czy są tam możliwe 
skrzyżowania.” 

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

„Dziękuję. 

Pan Prezydent w trybie ad vocem.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeszcze raz powiem. Teraz okazuje się, że tysiące problemów jest, przedtem był tylko jeden problem – 
chroniliśmy Siostry. A teraz się okazuje tysiące problemów: jakieś żądania, jakieś wyliczenia. Naprawdę, 
proszę Państwa, szanujcie się naprawdę, sami siebie – jak już nas nie szanujecie, to siebie szanujcie.  

Najpierw był problem ochrony Sióstr – i pod tym kontem wszystko było robione – te całe awantury 
populistyczne zresztą. W tej chwili, jak temat załatwiliśmy Sióstr, to się okazuje, że jest tysiąc innych 
problemów, jakichś wytworzonych sztucznie. Proszę Państwa, no naprawdę to jest nieelegancko,  
co robicie (…).  

Zrobiliśmy to, co było postulowane, to, co było uzgodnione – Siostry się też z tym zgadzają –  
i mieszkańcy się też zgadzają. A Wy rozmawiacie tylko z częścią mieszkańców. Nie rozmawialiście  
z mieszkańcami ulicy Pienińskiej, z ulicy Zuchów, (…) ulicy Nad Potokiem (gdzie ci ludzie będą musieli 
jeździć), a tym bardziej nie rozmawiacie z ludźmi, którzy tam na razie nie mieszkają, a będą mieszkać  
– te 6, 8 tysięcy ludzi. I proszę nie epatować, że było 200 czy 300 ludzi na zebraniu, bo tam mieszkać  
ma 6, 8 tysięcy ludzi, a kilka tysięcy ludzi mieszka dzisiaj Nad Potokiem, Pienińską i Zuchów, gdzie ten cały 
potok samochodów będzie musiał jeździć. I proszę naprawdę być (…) rzetelnym - naprawdę.  

Ja, Panie Przewodniczący, proponuję żebyśmy przystąpili do głosowania, bo takie były (…) żądania, prośby 
żeby to zrobić – i myśmy to zrobili i teraz się okazuje, że znowu jest niedobrze. Naprawdę, tak nie można 
pracować. 

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

„Dziękuję. 

Na tych zgłoszeniach zamykam dyskusję. 

Proszę bardzo – Pan Przewodniczący Gacek.” 

 
Radny Andrzej Gacek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. Szanowni Państwo. 

Ja, Panie Prezydencie, chciałem podkreślić, że z tych dyskusji, które były na ten temat, wcale nie wynikało, 
że istnieje problem tylko Sióstr. Wynikało, że są jeszcze inne problemy. Na tym spotkaniu, na którym  
ja też również byłem, była propozycja taka, że mieszkańcy deklarowali, że zgłoszą do Pana Prezydenta 
jakąś propozycję. I ja rozumiem, że taka propozycja albo (…) się już pojawiła, albo się lada moment 
pojawi, ale z tego, co tutaj mówił Pan Przewodniczący Matyja, to ona by się wiązała z tym, że zakres 
zmian tego planu powinien być poszerzony. I nie mówmy, że tu chodzi tylko o Siostry, bo chodzi o Siostry 
również, ale chodzi również o innych mieszkańców. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

W trybie ad vocem (powiedziałem, że zamykam dyskusję – bardzo przepraszam – na zgłoszeniach, które 
były) Pan Przewodniczący Roman Matyja (…).” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie. 

My jesteśmy Radnymi, przekazujemy tylko uwagi, jakie do nas dotarły i te wszystkie sprawy, które zostały 
podniesione na tym spotkaniu. I prosiłbym, żeby nie myśleć i nie mówić, że my mamy jakieś inne cele,  
niż przekazywanie wiarygodnie treści ze spotkania.” 

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

„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek – bardzo proszę.” 

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

„Chciałem się przyłączyć do wypowiedzi Kolegi Przewodniczącego Matyi, że to są (…) wnioski, które padają 
i problemy, zastrzeżenia, które były przekazywane przez mieszkańców. I równocześnie uznaję  
tę 1,5-minutową wypowiedź Pana Prezydenta – w której ani jedno słowo nie padło odpowiedzi na moje 
pytanie – że nikogo z Miejskiego Zarządu Dróg i takich analiz nikt nie prowadził. Tak to rozumiem. 
Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Pan Prezydent Krywult.” 

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

„Na sesji (…) nie było mowy, że nie tylko o Siostry; Było: tylko Siostry. I nikt z Was, Szanowni Radni,  
nie podniósł innej sprawy – żadnej Muszlowej ani innej. Teraz dopiero jak zobaczyliście, że idziemy  
w to, że robimy to, żeby tą sprawę załatwić, to teraz: a może się uda dalej, a może się uda dalej. 

A na temat rzetelności to myślę, że dzisiaj przynajmniej – myślę Panie Radny Matyja, Przewodniczący 
Matyja – że nie będziemy dyskutować na temat rzetelności. Bo jeśli Pan przy budżecie mówi,  
że niewykonany budżet poduszkowy 36, wie Pan, no to – i to już budżet 800-milionowy, gdzie unijne 
środki są – to o rzetelności w ogóle dzisiaj nie mówmy, bo to jest szkoda naprawdę czasu i zdrowia.  

Dziękuję.” 

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

„Zastanawiam się, Szanowni Państwo, że jednak mimo wszystko apeluję do Radnych, natomiast Radni  
z upartością przedłużają dyskusję. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący Matyja. Bardzo proszę w trybie ad vocem – kolejny raz, niezgodnie  
z Regulaminem. 

Proszę bardzo” 

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chcę - tak Panie Przewodniczący - stanowczo zaprotestować o to, żeby Pan Prezydent podnosił takie 
uwagi, bo każdy ma prawo wyrażać swoje opinie, ale nie można w ten sposób dyskredytować innych.  
Ja Pana nie dyskredytuję w ten sposób, bo tak należy robić. Póki co, rozmawiamy o zagospodarowaniu 
Trzech Lipek, staram się być wiarygodny i dokładny w tym przekazie tych ludzi, natomiast nie stosuję 
uszczypliwości, bo to dla mnie jest poniżej pasa.” 

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

„Panie Prezydencie, musi Pan zabrać głos?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Przypominam, że Pan Prezydent zobowiązał się do tej zmiany w trakcie, kiedy podejmowaliśmy uchwałę 
dotyczącą planu tego rejonu i w tym wycinku, w którym (…) z przebiegu dyskusji wynikała potrzeba 
dokonania zmiany – zostaje to przedstawione Państwu do głosowania. 

Przystępujemy do głosowania. 

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

Podaję wyniki głosowania: jednogłośnie uchwała została przyjęta.” 

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2013 r. Pani H___ D___  
na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

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

„Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 41: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 19 marca 2013 r. Pani H___ D____ na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej. 

Proponuję kolejność wystąpień: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Gacek – przedstawi 
stanowisko Komisji, jeżeli jest Pani H____ D____ – jako Skarżąca będzie miała prawo zabrać głos, 
ewentualne wystąpienia w tej sprawie i głosowanie projektu uchwały. 

Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Gacek. Proszę o przedstawienie 
stanowiska Komisji.” 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Andrzej Gacek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Radni. Szanowni Państwo. 

Komisja Rewizyjna przedstawia projekt uchwały na Druku 798 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  
19 marca 2013 roku Pani H___ D____ na działalność Dyrektora (…) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Po analizie, Komisja Rewizyjna proponuje przyjęcie uchwały, uznanie skargi za bezzasadną. 

Może jednak uzasadnienie takie dłuższe – Państwo wybaczą, ale temat jest dosyć długi, więc muszę 
troszkę (…) to uzasadnić.  

Więc tak, (…) temat był rozpatrywanych na trzech posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 15 kwietnia,  
15 maja i 5 czerwca. 

Skarżąca była zameldowana na pobyt stały przy ul. Kustronia. Lokal ten otrzymał ojciec Skarżącej. Tytuł 
prawny do przedmiotowego lokalu posiadała po śmierci męża jedynie Pani J____ K____ - matka Skarżącej 
- od (…) ‘52 roku. Natomiast Skarżąca była najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. Doliny Miętusiej -  
i z powództwa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ’96 roku zapadł wyrok o jej eksmisję z lokalu,  
z prawem do lokalu socjalnego. 

W sierpniu ‘99 roku ZGM wskazał Skarżącej lokal socjalny przy ul. Sobieskiego, (…) którego jednak nie 
przyjęła. W dniu 15 listopada 2002 roku Skarżąca została zameldowana w lokalu przy ul. Kustronia ___  
na czas określony do 2007 roku. 

W dniu 14 grudnia 2005 roku Skarżąca złożyła wniosek o wynajem mieszkania z zasobów Gminy Bielsko-
Biała. Wniosek został wstępnie zweryfikowany pozytywnie i przyjęty do dalszego rozpatrzenia. Wniosek był 
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brany pod uwagę przy opracowywaniu listy wynajmu mieszkań w 2007 roku oraz listy do remontu 
gruntownego w 2009 roku – i z ww., żadnej z list nie został uwzględniony. 

Pismem z dnia 28 lutego 2007 roku właściciele przedmiotowej nieruchomości wypowiedzieli Pani J_____ 
K____ umowę najmu mieszkalnego, jednocześnie informując o tym fakcie ZGM, wskazując, że to na 
Gminie ciąży obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego.  

I tutaj jest kwestia dosyć ważna, że w końcu właściciele tego lokalu jakby dostali zielone światło, żeby 
mogli remontować mieszkanie. I w październiku 2007 roku, Pani J__ K____ przydzielone zostało 
mieszkanie przy ul. Straconki _____, w którym prawo do zamieszkania miała również Skarżąca wraz  
z synem. Umowę najmu tego lokalu zawarto na czas remontu budynku przy ul. Kustronia __,  
tj. od 22 października 2007 roku do 31 października 2008 roku z Panem J_______ J____ - 
współwłaścicielem budynku przy ul. Kustronia. 

W międzyczasie zdarzyła się sytuacja, która miała bardzo duże znaczenie do dalszych losów (…) osoby 
Skarżącej (…) – wypowiedzenie umowy najmu, które (…) po prostu nie zostało zaskarżone przez (…) 
matkę Skarżącej ani przez Skarżącą. I w tym momencie jeszcze muszę o jednej rzeczy ważnej powiedzieć, 
że na okres wynajmu, na okres remontu została podpisana umowa między Panem J______ a Zakładem 
Gospodarki Mieszkaniowej i ta umowa została podpisana na rok czasu i niestety w tej umowie brakowało 
(…) jakby zobowiązania (…) Pana J____, że po zakończeniu remontu (…) Pani Skarżąca i jej matka będą 
mogły zamieszkać w tym mieszkaniu wyremontowanym. (…) I to jakby ta sytuacja – i tak jak już 
powiedziałem – brak odwołania matki Skarżącej i osoby Skarżącej od wypowiedzenia, spowodowało,  
że osoby te nie mogły wrócić do mieszkania (…) wyremontowanego. 

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że po zawarciu umowy między ZGM-em a Panem J____, wpłaty  
do ZGM (…) powinien wnosić Pan J____, gdyż umowa – podkreślam – była zawarta między Panem 
J______ a ZGM-em. Z materiałów, które Komisja otrzymała wynikało, że w okresie trwania umowy, czyli 
przez ten okres czasu, okres 1 roku, Pani J____ K____ wpłaciła tam 3.630 złotych, najemca Pan J____ 
3.462 złote. 

Komisja upatruje przyczyn będących podstawą złożenia skargi oraz sytuacji osobistej, w jakiej znalazła się 
Skarżąca, głównie w niezrealizowaniu uprawnienia przysługującego matce Skarżącej w okolicznościach 
faktycznych, które miały miejsce po zakończeniu umowy najmu lokalu przy ul. Straconki _____, między 
współwłaścicielem nieruchomości przy ul. Kustronia ___ a ZGM, gdyż matka (…) Skarżącej nie wystąpiła  
z powództwem do sądu o uznanie wypowiedzenia umowy najmu za bezskuteczne, skutkiem czego 
stosunek najmu mieszkania przy ul. Kustronia ___ z matką Skarżącej został rozwiązany. 

Analiza dalszych działań podejmowanych przez Skarżącą wskazuje, że odrzucała ona propozycje najmu 
lokali socjalnych, kolejno przedstawianych zainteresowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub nie 
stawiała się do podpisania stosownej umowy najmu [lokalu] socjalnego. Oczywiście (…) był też problem 
niespłacenia zadłużenia i ten problem zresztą do tej pory nie jest uregulowany.  

Wobec powyższego, Komisja w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi za bezzasadną. 
(…) [W] głosowaniu brało udział 5 osób. Wynik głosowania: 3 osoby uznają skargę za bezzasadną,  
1 głosowała przeciw, 1 (…) wstrzymała się od głosu. W związku z powyższym to, co powiedziałem  
na wstępie, Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej przyjęcie uchwały i uznanie tej skargi  
za bezzasadną. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy jest Pani H____ D____? Nie ma. 

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie? Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za (…) podjęciem…” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Kto…?” 

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

„To była Pani D_____?” 

 
Głosy z sali sesyjnej. 
„Nie.” 

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

„Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zaproponowanej w treści przez Komisję Rewizyjną? 
Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta głosami 17 Radnych, przy 3 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
(s.: 127-138) 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 139 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

 

Ad 42 
Sprawy różne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tym sposobem doszliśmy do spraw różnych. 

Rada Miejska udzieliła głosu Pani E___ L_____ w sprawie sięgacza, przy ulicy Krakowskiej  
numer ___. 

Bardzo proszę o przedstawienie swojego problemu.  

Proszę bardzo.”  

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Dzień dobry. 

Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. 

Mamy taki problem, że w związku z powstałą nową strefą zagospodarowania przestrzennego, numer 
12/576 z 2012 roku, ma tam powstać strefa zagospodarowania przemysłowego i droga do tej strefy  
ma być wyznaczona (...) przed zakrętem Krakowskiej na Kozy; My mieszkamy dużo wcześniej.  
(…) 25 września 2012 roku przeszła ta ustawa, a 28, czyli za 3 dni jeden z Panów już wykupił sobie pole 
orne pod działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego i jakiejś kruszarni, i (...) porusza 
się koło naszego domu ciężkim sprzętem – ja tam dałam zdjęcia – 35-tonowymi samochodami, 
spychaczami, koparkami, lawetami. Wskutek tego, pękają nam płytki w ławach środkowych budynku,  
w kilku miejscach ściany, bo po prostu jest tak blisko budynku, [a] nie powinien się tam poruszać takimi 
samochodami, a jednak jeździ. Jeździ już mniej więcej od pół roku, więc złożyłam pismo do Urzędu Miasta 
o ograniczenie tonażu na tym sięgaczu. Po 4 miesiącach dostałam odpowiedź negatywną, że miasto nie 
może mi ograniczyć tonażu do 3,5 tony. Po prostu, część tej drogi, tego sięgacza, okazało się, że jest we 
władaniu gminy, część sięgacza jest prywatna, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to stanowi całość – 
jedną drogę. I teraz dzielenie tej drogi przez Urząd Miasta na drogę miejską i drogę prywatną – nie ma 
żadnego rozgraniczenia, [bo] nikt jak tam wjeżdża nie wie, która droga jest ta, która ta, więc miasto chce 
zlokalizować na drodze – tej samej – dwa ruchy. Po stronie lewej, tej drogi ruch lewostronny – jak  
w Anglii, a po prawej prawostronny. (...) Ten Pan, który kupił te pola orne pod działalność gospodarczą, 
założył nam sprawę w sądzie pisząc, że do niego nie może dojechać straż pożarna, pogotowie ratunkowe  
i po prostu ma takie problemy, że my mu blokujemy drogę, że stoimy na 9-metrowej drodze (szerokość  
9 m) samochodem.  

Ja chcę wnieść, żeby jednak miasto przychyliło się do naszej prośby i nim tam się nam ten dom cały zwali 
czy uszkodzi, bo nie zamierzam się sądzić z tym Panem, tylko chcę ograniczyć mu te manewry, jak  
na placu Czerwonym – tam są zdjęcia – to są wielkie rzeczywiście gabaryty, to nie są małe samochody. 
My mamy pozwolenie na budowę w strefie niskiej zabudowy, mało ekspansywnej z 86 roku, z 88 roku  
i teraz nagle została zrobiona zmiana, tam zagospodarowania na strefę uciążliwą. No więc, jeżeli już, 
droga do tej strefy ma być w innym miejscu, to dlaczego się mu dopuszcza, żeby on się tutaj poruszał?”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Zakończyła Pani swoje wystąpienie?” 

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Nie wiem czy jeszcze, ktoś może coś... 

No ja na razie...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę tutaj usiąść spokojnie. 

Panie Prezydencie, o ile ten temat jest taki, to Państwo nie mają możliwości zablokowania ruchu, a Pan  
nie ma zgody na użytkowanie tej drogi przez jego ciężki sprzęt. Tak przynajmniej, wstępnie analizując 
temat, przed Pani wystąpieniem uzyskałem informację. 

Bardzo proszę.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.” 

   
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Znaczy ja nie znam sprawy w ogóle, słucham tylko co Pani mówi.” 

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Będziemy musieli przeanalizować tą sprawę, no ale sprawa chyba nie jest prosta, bo tam jest służebność, 
tak jak Pani mówi, jest służebność.” 

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Ale ta służebność jest 3,80, ale to on kłamie, bo...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„4,80.” 

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„3,80 Panie Prezydencie. Ja dostałam... 

Ponieważ ten Pan nam założył sprawę sądową, właśnie nakłamał w sprawie sądowej, że do niego,  
na to pole orne nie może dojechać karetka pogotowia – tam zresztą jest w aktach co ja dałam – straż 
pożarna tam nie może dojechać. I dał nam też wypis z rejestru gruntów, gdzie (...), tak z ciekawości 
przeliczyłam i okazało się, że 302 m dzielone przez 78 (długość parceli) wychodzi 3 m 80, a nie 4 m 80, 
czyli (zresztą dałam też mapy, mam wszelkie mapy, bo parcelę mam tam 60 lat), że droga, ta 4.817 jest 
dużo, dużo węższa, od tej drogi drugiej prywatnej. Także, ja dałam mapę, Pan Prezydent Waldemar 
Jędrusiński nam odpowiedź dał negatywną, ale też dostał te wszystkie mapy i ta droga ma 3 m 80, jest źle 
wpisane, źle (...) wytyczona.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Jest w toku procedowania Panie Prezydencie w Urzędzie Miejskim.” 
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Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Poszedł poza tym, chcę pokazać jeszcze, że ten Pan nas tak szykanuje, żebyśmy tam w ogóle nie mogli 
mieszkać. Pozakładał nam monitoringi zewnętrzne, różne, przysłał nam monitoringi, (...) kamerę ustawił 
na drodze i cały czas nas szykanuje. Mnie kopną w nogę, którą miałam złamaną, ciężko przechodziłam  
to ponad 2 lata. On (...), za to, że mu zwróciłam uwagę kopnął mnie i po prostu, tak się zachowuje.  
To jest na dzień dzisiejszy. Co będzie dalej?  

Chcę jeszcze pokazać taką rzecz, że mój mąż, za działalność sportową – to nie jest legitymacja partyjna –  
ma zasługi dla województwa bielskiego za działalność sportową.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest.” 

 
Pani E___ L________ - mieszkanka 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo Pani Grażyna Staniszewska. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja chciałam powiedzieć, że niedawno zajmowaliśmy się tym planem zagospodarowania przestrzennego, 
ustanawiając, niby w związku ze śmietniskiem, przepraszam, czy z tym zakładem, czy wysypiskiem, ale tak 
naprawdę terenem oddalonym od wysypiska o 2 km (co najmniej), i tam ustanawiając strefę aktywności 
gospodarczej, (...) po to planowaliśmy drogę w pewnym miejscu, żeby odciążyć mieszkańców. I jeżeli 
teraz, zanim owa droga będzie wybudowana, nawet przyszli inwestorzy rozjeżdżają im drogę i niszczą im 
cały dobytek, to tak nie może być. Po to zaplanowaliśmy tą drogę w innym miejscu.  

Poza tym, do mnie się zgłaszają mieszkańcy Lipnika z pretensjami, że wszędzie, gdzie się tylko da, tam  
są pozakładane tabliczki: „tonaż”, „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony” i mieszkańcy się skarżą,  
że nawet węgla nie można dowieźć do domu, bo węgiel się dowozi samochodem powyżej 3,5 tony i nie 
ma tam żadnej karteczki, takiej, że nie dotyczy to mieszkańców. Utrudnia się im mieszkanie, a akurat  
tu dziwnym trafem w jednym, jedynym miejscu jest sytuacja odwrotna zupełnie – tu można wszystko 
rozjeżdżać samochodami ciężkimi, kilkudziesięciotonowymi. To jest bardzo dziwna sytuacja, ja bym się 
także przychylała do wniosku, żeby to dokładnie przeanalizować z troską o obecnych mieszkańców, tych 
którzy tam mieszkają od dłuższego czasu, przede wszystkim. 

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo Pan...” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Zaraz, chwileczkę, bo tu jest wniesiony jeden temat, który ostatnio się przewija, że są tabliczki, nie tylko 
w Lipniku. To nie jest to, że miasto robi czy MZD robi komuś złośliwości, tylko są odpowiednie przepisy.  
Ja poproszę Dyrektora Walusia, żeby tą sprawę wyjaśnił, bo to jest obowiązek nasz, który po prostu 
realizujemy w tej chwili.” 

 
Głos z sali.  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Chwileczkę, to zapytamy się. Dyrektor Waluś powie, czy tam w tym rejonie, o którym Pani L_______ 
mówiła, czy tam takiej tabliczki nie powinno być, a jeśli nie ma, to dlaczego jej nie ma po prostu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Marek Krywult.” 

 
Radny Marek Krywult 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

konstrukcja tego sięgacza, to jest warstwa podbudowy, można powiedzieć i skropiona kora asfaltowa,  
tzn. ani 3,5 tony – nośność tej drogi – tylko ok. 1 tony.  

Ja w swojej wypowiedzi, chciałem właśnie powiedzieć coś na temat tego znaku 3,5 tony. Paradoksem jest, 
że ulica Polna, ma maksymalny nacisk 3,5 tony, a ten sięgacz, który na prawdę ma taką podbudowę jaką 
ma, to nie posiada żadnego takiego ograniczenia. Fakt jest jeden, że nie tylko od Pani L_________, ale  
w niedawnym okresie czasu, na temat ekspansji ludzi, którzy tam próbują robić jakieś wszelkiego rodzaju 
działalności gospodarcze, dochodzą mnie sygnały i musimy sobie zdawać sprawę, że to jest (...) czasami 
nawet pazerność jakiegoś murzyńskiego kapitalizmu. Przepraszam może za to stwierdzenie, ale tak należy 
wręcz powiedzieć. Ten Pan w ogóle nie ma szacunku do ludzi, (...) którzy tam zawsze zamieszkują  
i powiedzmy sobie szczerze, Pani L_________ prowadzi tam od zawsze – chyba pamiętam – (...) jakąś 
działalność gospodarczą i nie było z nią żadnego konfliktu, a teraz zaczyna stać przed faktem,  
że prawdopodobnie do tej działalności gospodarczej, którą jest punkt gastronomiczny, pod szyldem 
„Obiady domowe”, za niedługo, już do niej nikt nie dojedzie, bo koleiny będą takie, że żadne auto  
nie wjedzie. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

A przepraszam bardzo, jeszcze wcześniej...” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Kompleksowo może Pan...” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak, bo Pan Prezydent miał głos, a ja nie udzieliłem Panu Dyrektorowi prawa zabrania głosu. 

Bardzo proszę, Pan Dyrektor.” 

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

została tutaj przywołana kwestia ograniczeń tonażowych i rzeczywiście, myślę że warto w tym momencie 
powiedzieć, dlaczego te ograniczenia się pojawiają. One wynikają, wprost z zapisu ustawy o drogach 
publicznych. Natomiast podstawą jest to, że większość tych dróg – jak Państwo się orientujecie – nie ma 
zarówno tej nośności, o której tutaj przed chwilą Pan Radny Krywult mówił, jak i nie maja parametrów 
geometrycznych, które pozwalają na realizowanie transportu ciężkimi pojazdami, bo głównie o to chodzi. 
W tym momencie, to co tutaj podnosiła Pani Radna Staniszewska, że to wyklucza czy wręcz uniemożliwia 
funkcjonowanie, bo nie będzie można dojechać z opałem, to nie jest prawda, ponieważ indywidualnie  
te zgody będą oczywiście wydawane. Natomiast, my w tym momencie, mamy kontrolę nad tym, kto 
wjeżdża, jakim tonażem i jesteśmy w stanie egzekwować ewentualne zniszczenia. To dotyczy nie tylko 
takiego dojazdu sporadycznego - czy to będzie SITA, czy to będzie jeszcze jakaś inna służba. Natomiast – 
to też przecież obserwujemy na co dzień – buduje się dużo, szczególnie zabudowa deweloperska 
powoduje, że te szkody są duże – wydajemy duże środki na realizację tych dróg lokalnych. Wiadomo,  
że one nie są budowane pod taki transport, w [jaki] w tej chwili zaopatrują się budowy. W związku z tym, 
nie ma ani konieczności, ani powodu, żeby te drogi były przewymiarowane i zbudowane tak jak autostrady 
– one są drogami lokalnymi i w związku z tym tutaj musimy kontrolować (…), jak ten ruch ciężarowy  
w te ulice wjeżdża. I po to, te ograniczenia są, żeby nie było w sposób nieograniczony swobody w jeździe. 
Szczególnie, tutaj – tak jak powiedziałem – chodzi o te budowy indywidualne i deweloperskie.  
My zezwalając na wjazd taki – szczególnie, jeżeli chodzi o budowę deweloperską – podpisujemy 
porozumienie. Inwestor wpłaca do nas zabezpieczenie, które pozwala nam w sytuacji, kiedy  
on po zakończeniu budowy nie chce tej drogi naprawiać, żeby tą naprawę zrealizować. Jeżeli są takie 
indywidualne dojazdy – a jest ich sporo – nie ma żadnego problemu, żeby taką indywidualną zgodę 
dostać. Jest to kwestia, praktycznie, takiej zgody od ręki – ona jest wydawana i jest realizowana  
na bieżąco w Miejskim Zarządzie Dróg. Tak że, być może, tych oznakowań jest sporo, ale to z kolei wynika 
z określonych przepisów, które mówią w jaki sposób sytuować, w jaki sposób informować o tym, (...) jakie 
ta ulica ma ograniczenia. (...) To jest konieczne, żebyśmy po prostu nie dopuścili do zniszczeń, tego  
co w tej chwili jest realizowane, zarówno ze środków gminy bezpośrednio, jak i szereg realizacji, które 
zostały wykonane przez AQUĘ, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Naprawdę, mamy bardzo dużo  
w tej chwili wyremontowanych dróg, natomiast trzeba cały czas pamiętać, że to są drogi lokalne, 
nieprzystosowane i one nigdy nie będą przystosowane, do takiego transportu ciężkimi pojazdami. 

Natomiast, wracając tutaj do tego przypadku, trzeba rozróżnić, że ja w tej chwili mówiłem o tych 
wszystkich uregulowaniach i przepisach dotyczących dróg publicznych, natomiast tutaj mówimy  
o sięgaczu, o drodze wewnętrznej, która w części jest urządzona (...) albo nieurządzona na działce gminy, 
[a] w części na gruntach prywatnych. I tutaj, myślę że, to powinno być regulowane pewnymi zapisami, już 
na gruncie prawa cywilnego i kwestia służebności czy ograniczenia, czy jakiś tutaj porozumień, myślę że  
to, w taki sposób musi być załatwione. Tutaj nie możemy stosować przepisów, które dotyczą dróg 
publicznych.”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo, przywracam głos Panu Przewodniczącemu Przemysławowi Drabkowi.  

Bardzo proszę.” 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Panie Prezydencie, 

tutaj jest dosyć poważny i konkretny problem, który należałoby spróbować rozwiązać i teraz się 
zastanowić, jak tutaj Pani pomóc, bo to, że w ogóle już dla mnie jest zastanawiające, gdzie mieszkaniec 
pisze do Prezydenta wniosek o to, że jest duży tonaż wpuszczony na drogę – i pękają mu płytki, i popęka 
dom za chwilę – i otrzymuje odpowiedź, po prawie 4 miesiącach – no to, coś tu jest nie tak. Dlatego teraz 
jest pytanie i ewentualnie czy jest taka możliwość, że jeżeli Miejski Zarząd Dróg nie może postawić takiego 
znaku, czy pracownik, czy przedstawiciel, prawnik miasta nie mógłby Pani pomóc poprowadzić tej sprawy 
w taki sposób, żeby ratować jej majątek, czyli dom. Bo ona tam była zdecydowanie wcześniej  
i funkcjonuje, żyje, mieszka i płaci podatki, niż osoba, która w tej chwili, widzę że, jeździ wielkimi lawetami 
(zobaczyłem w tej chwili zdjęcia). I tu jest jakby krok w kierunku rozwiązania tematu i ewentualnie 
wsparcia prawnego – bo to jest jakaś możliwość. Bo jeżeli usłyszymy odpowiedź, że się nie da i Pani teraz 
wróci do domu i nadal będzie patrzyła przez okno, no to, to jest problem. Spróbujmy (...) użyć innych 
narzędzi, które (...) są prawem dopuszczane. 

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę, Pan Przemysław Kamiński. 

Proszę bardzo Panie Radny.” 

 
Radny Przemysław Kamiński 
„Ja chciałbym w dwóch kwestiach. 

Pierwsza to taka, że każdy kto prowadzi przecież inwestycję, ma tą inwestycję ubezpieczoną i Pani 
powinna, nie mówić w ten sposób, że Pani nie będzie się z nim sądzić, Pani musi to zrobić, po prostu, 
najzwyczajniej w świecie. Jeżeli Pani ma ubezpieczony dom, to wręcz Pani ubezpieczyciel wystosuje regres 
do nich, za to, że prowadząc inwestycję, powodują, że jest uszkodzenie innych budynków -  bo tak to 
działa. To jest jakby jedno. 

Natomiast tutaj, odnośnie tych wjazdów, to chciałbym, że tak powiem, bardzo konkretny przypadek firmy, 
która nam upadła, robiła dla AQUY kanalizację na ulicy Świerkowej – tam przy zjeździe z ulicy Krakowskiej, 
oni ścinając zakręt, to oni mocno zniszczyli.  

I tak à propos, Panie Dyrektorze, tych kaucji zabezpieczających, to prosiłbym żeby, że tak powiem, się tam 
przyglądnąć tej sprawie, bo tak mi się wydaje, że chyba z tej kaucji, tam wtedy nie skorzystano. 

Natomiast, ja chciałbym w innej kwestii dotyczącej śmieci. Chciałbym poprosić Pana Prezydenta, żeby 
zapoznał Radę Miejską – jak już wszystkie deklaracje spłyną – ile mamy gospodarstw domowych,  
ile osobowych, tak żebyśmy mogli policzyć ilu mamy mieszkańców. Oczywiście biorę pod uwagę,  
bo tu już z Panią Kierownik rozmawialiśmy na ten temat, że jest część siedmio i powyżej osobowych (ale 
jakoś to tam do tego się zabierzemy) i należałoby wręcz przeprowadzić symulację czy te, bodajże 17 mln, 
to z tej liczby to wynika? Czy te opłaty, które wniosą mieszkańcy, to jaki procent z tych kosztów pokryją, 
żeby ten system się sam sfinansował?”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Łagodnie przeszliśmy do innych wniosków.” 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Natomiast ja chcę powiedzieć tak – żeby nie przeciągać sprawy: my oczywiście jeszcze raz się przyjrzymy, 
ale już widać, że jest problem, a Pan Przewodniczący Drabek daje piękną radę, żeby do prawnika dać  
i temat się rozwiąże, bo już nie będą jeździły tam naczepy, tiry – nie będą wtedy jeździły jak damy 
prawnika. Dziękuję za rozwiązanie. No to są, takie właśnie rozwiązania, które tylko są, żeby (…) poprzeć 
kogoś, ale konkretnie nic żeby nie odpowiedzieć.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pan narusza służebność, a Pani blokuje.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Natomiast nie wiem, czy w tej chwili, bo Pan Radny Kamiński (…) drugi temat podjął, więc nie wiem,  
czy teraz czy później?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Później Panie Prezydencie. 

Bo jeszcze jest...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Później.  

Dobrze.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„O ile się nie mylę, Panie Prezydencie, to Pani nie może blokować tej drogi, a Pan, który ją używa, narusza 
służebność. Tak to wygląda.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie wiem, jeszcze raz rozpatrzymy tą sprawę, ale sprawa nie jest prosta i na pewno tu prawnik Urzędu 
Miejskiego nic nie załatwi, bo to, co powiedział dyrektor Waluś, to nie jest droga publiczna – jeszcze 
częściowo jest własność miejska, częściowo prywatna i tak to wygląda nielogicznie. Oczywiście, że droga 
publiczna z podkładem – to co Pan Radny Krywult mówił – droga publiczna, ale z podkładem 3,5 tony,  
a byle jaka droga nie ma ograniczenia, bo nie jest drogą publiczną, no takie jest prawo. Trzeba prawo 
może zmienić najpierw, ale póki jest, tak jak jest, to jest problem jakiś. Rozpatrzymy oczywiście  
jeszcze raz.  

Natomiast ja jeszcze do tego, co powiedział Pan Radny Kamiński powiem – oczywiście analizę zrobimy, ale 
jeszcze nie dzisiaj, bo to będzie trzeba zrobić jak lipiec się zacznie. Ale chcę powiedzieć, że już anegdoty 
mamy pierwsze. Dzisiaj dostałem pismo z jednej z największych spółdzielni, która prosi żebyśmy podali ile 
mieszkańców w tej spółdzielni jest. Ona w ogóle uważa, że tylko od wody to jest sprawiedliwe,  
bo od mieszkańców to już nie mogą się doliczyć ile tych mieszkańców mają. Tak że proszę Państwa, 
ciekawe co niektórzy z Państwa powiedzą, ci którzy tak bardzo optowali za pewnymi funkcjami? Dzisiaj 
dostałem takie pismo, proszą o podanie ile mieszkańców w tej spółdzielni jest, bo oni nie mogą dać sobie  
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rady z tym wszystkim, a jednak od wody, to jest jedyne sprawiedliwe (…). To tak à propos. Dzisiaj jak 
wyszedłem (…) to (…) takie pismo dostałem piękne – odczytamy go w odpowiednim momencie tutaj. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.  
W takim razie uzyskała Pani informację od Prezydenta, że ten temat będzie zbadany przez służby Pana 
Prezydenta. 

Proszę uprzejmie o zabranie głosu przez Panią Alinę Kulę w imieniu Fundacji Pozytywnych Zmian. 

Czy Pani Alina Kula jest? 

Proszę uprzejmie tutaj podejść (…), zająć miejsce przy mównicy. 

Proszę. 

Tak bardzo proszę.”   

 
Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Dzień dobry. 

W imieniu Fundacji Pozytywnych Zmian, chciałabym Państwa tylko poinformować o projekcie, do którego 
przystąpiłyśmy. Jest to projekt z takiego ogólnopolskiego działania „Masz głos, Masz wybór”. Nasza 
Fundacja, już w tamtym roku brała udział w tym programie, wtedy monitorowałyśmy fundusz korkowy,  
a teraz przystąpiłyśmy do zadania pod nazwą „Dostępni samorządowcy”. Więc jak sama nazwa wskazuje, 
zadanie ma na celu zaktywizowanie władze samorządowe, aby lepiej komunikowały się z mieszkańcami. 
Więc będziemy organizować spotkania z mieszkańcami i z Państwem, aby wspólnie wypracować, tutaj 
jakąś taką lepszą komunikację (...) między mieszkańcami i samorządowcami. 

Tak że, bardzo Państwa zapraszam do aktywnego włączenia się w nasz projekt. Będziemy na pewno się  
z Państwem nieraz kontaktować, będziemy organizować spotkania z mieszkańcami i z Państwem. Projekt 
trwa do końca roku. Tak że, dziękuję za udzielenie głosu i myślę, że jeszcze będziemy w kontakcie  
z Państwem. 

Dziękuję.”      

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo dziękuję. 

Do głosu zgłosił się również i uzyskał prawo zabrania głosu Pan...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Sekundę.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie Prezydencie, bardzo proszę.” 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XXXII/2013 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
        w dniu 25 czerwca 2013 roku 

  Strona 147 z 162 
VI Kadencja RM: 2010-2014 

Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Ja się chciałem (...) Pani coś zapytać, jeśli można. Chciałem się Pani zapytać – bo ja rozumiem, że jeżeli 
taki temat Państwo podjęli, to Pani stwierdza, że zła komunikacja jest – i to jest po pierwsze, jakie ma 
Pani dane, że ta komunikacja między samorządem a mieszkańcami jest zła? To jest pierwsze pytanie.  

A drugie: Jakimi instrumentami Pani chce zaktywizować samorząd (…) i ludzi?” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę podejść do mównicy.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Bo najpierw trzeba było stwierdzić, że jest zła komunikacja, żeby taki temat w ogóle podjąć. To na 
podstawie czego stwierdzili Państwo, że zła jest komunikacja?” 

 
Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Niekoniecznie można stwierdzić, że jest zła, na pewno ją można ulepszyć. 

Tak że będziemy pracować nad tym.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Aha, ulepszyć. To, jakie macie w takim razie instrumenty do tego, dane? – no bo musicie mieć dane. 
Sama chęć, to jest za mało, żeby to zaktywizować właśnie. Skąd taka nagle u Państwa wiara w to,  
że jesteście w stanie to zrobić? Jakie umiejętności macie Państwo? No, bo to samo się nie zrobi.” 

 
Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Oczywiście. Projekt zakłada spotkania, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, na których będzie 
ustalone, co mieszkańcy proponują, co uważają, że należy ulepszyć. Później będzie drugie spotkanie,  
na które już zaprosimy Państwa.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„My się spotykamy z mieszkańcami, nie tylko na zebraniach corocznych, w wielu innych sytuacjach, bez 
przerwy się spotykamy. I teraz, jaki cel ma mieć jeszcze jedno spotkanie, które Państwo wprowadzicie? – 
chcę właśnie wiedzieć. Jakie macie Państwo instrumenty? Jakie macie kwalifikacje żeby tą sprawę jakoś 
zmienić na jeszcze lepszą niż jest? Bo na przykład ja uważam, że nie jest zła komunikacja, oczywiście 
zawsze może być lepsza. I teraz, jakie macie Państwo instrumenty, że jesteście w stanie, według Państwa, 
to zrobić? Bo to, że zrobicie spotkania, jeszcze jedno spotkanie, które mamy (no mamy ileś spotkań  
– 30 będę miał, 31 spotkanie czy 61, bo razy dwa wszystkie Rady Osiedlowe), jakie instrumenty macie 
Państwo, jakie dane ku temu?” 
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Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Tak jak powiedziałam, przystąpiłyśmy do tego projektu, ponieważ uważamy, że zawsze jednak można 
ulepszyć tą komunikację. I to – tak jak Pan Prezydent mówi – to 31 spotkanie, myślę że, również jest 
potrzebne, będziemy nad tym pracować. Jeżeli ustalimy na spotkaniach z mieszkańcami, że wszystko jest 
fantastyczne, tym bardziej będziemy z tego zadowolone. Być może znowu będziemy nominowani, razem  
z Urzędem Miasta do Nagrody Super Samorząd, tak jak było w tamtym roku.” 

 
Głosy z sali. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie, bo ja chcę wiedzieć, jakie Państwo macie do tego kwalifikacje? Bo to nie można tak sobie zrobić 
zebranie. Każdy sobie zebranie zrobi z mieszkańcami z samorządem i będzie nas ciągał. Jakie Państwo 
macie kwalifikacje? Kto jesteśmy „my”? Pani mówi: „my to zrobimy”? Kto to jesteśmy „my”? – chciałbym 
wiedzieć.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

„Fundacja Pozytywnych Zmian.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Sekundę, ja tytuł znam Pani Grażyno, bo miałem okazję czytać to, tak że ja wiem o co się pytam.  
Kto to są ci „my”, o których Pani ciągle mówi? Jakie kwalifikacje ci ludzie mają? – no, bo wtedy można 
powiedzieć, albo będzie to bardziej udane, albo mniej udane, po prostu.” 

 
Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Członkiniami zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian, jestem ja oraz Koleżanka Anna Chęć, która przeszła 
szkolenie watchdogowe, czyli kwalifikacje posiadamy do działań strażniczych i taki projekt ma właśnie  
za zadanie przeanalizowanie...” 

 
Głosy z sali.  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Do działań strażniczych...” 

 
Pani Alina Kula – Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Działania strażnicze, są to takie działania, gdzie się sprawdza jak działają urzędy, różne instytucje,  
na [ich] podstawie można stwierdzić, czy działają dobrze, czy źle.”  
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Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Rozumiem. Bardzo dziękuję.” 

 
Pani Alina Kula - Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian 
„Dziękuję.” 

 
Głosy z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pani zaledwie powiadomiła nas o takich kwestiach. 

Proszę bardzo Pani Grażyna Staniszewska.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja bym chciała powiedzieć, że Fundacja Batorego zachęca organizacje do prowadzenia takich działań 
mobilizujących samorządy i samorządowców do poprawy komunikacji, która powszechnie jednak jest 
uznawana za słabą w Rzeczypospolitej, to nie dotyczy tylko Bielska, to dotyczy w ogóle naszego kraju.  
Ta organizacja, Fundacja Pozytywnych Zmian, w ubiegłym roku, tak jak Pani mówiła tutaj, zajmowała się 
funduszem korkowym i przeprowadziła szeroką analizę wydatkowania tego funduszu, wskazując na cały 
szereg uchybień, potwierdzonych przez ekspertów pracujących również w organach centralnych. 
I w wyniku tego, nasze miasto (...) zmieniło, np. niektóre sposoby wydatkowania z funduszu korkowego - 
np. zaprzestało finansowania Straży Miejskiej, co jest sprzeczne (...) z regułami obowiązującymi w naszym 
kraju. Tak że, ma już pierwsze sukcesy, bo wpłynęła na zmianę, dosyć nonszalanckiego traktowania 
funduszu korkowego w Bielsku.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Znaczy, po pierwsze, to myślę że, należałoby powiedzieć co to [znaczy że] „szereg uchybień było”, 
żebyśmy się dowiedzieli, jakie to było: „szereg uchybień.”  

 
Głos z sali.   
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Sekundę. To jest pierwsze.  

Pani Grażyno, momencik, ja nie przerywałem.” 

 
Głos z sali.   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Momencik, ja nie przerywałem. 

A druga sprawa, jak ja chcę poprawiać architekta, że źle coś projektuje, to muszę być architektem, a jak 
nie jestem architektem i poprawiam architekta, to raczej z tego nic dobrego nie wyjdzie. Pytałem się  
o kwalifikacje. Bo to, że są środki, które się wydaje - do wydawanie środków, to jest dość dużo ludzi, tylko 
jeszcze powiedzmy, jakie mam możliwości intelektualne, wykształceniowe, doświadczenia zawodowe, żeby 
kogoś sprawdzać, kontrolować i polepszać. Jak ja chcę coś ulepszać, to muszę być lepszy od tego, którego 
chcę doprowadzić do tego, żeby lepiej pracował, lepiej działał. To, jakie ma kwalifikacje, ja się pytam,  
do tego? (...) Chętnie chciałbym się dowiedzieć o tym, bo jeśli tylko mam środki, które ktoś mi dał  
i ja chcę je wydać, to nie są to jeszcze kwalifikacje - to nie są kwalifikacje. Żeby coś poprawić, to trzeba  
w danej dziedzinie być mistrzem, żeby poprawiać jeszcze lepszego, kogoś w tej danej dziedzinie, czy  
to jest zarządzanie, czy to jest architektura, czy to jest – nie wiem – pomoc społeczna, nie ma znaczenia. 
W każdej dziedzinie trzeba być lepszym, żeby kogoś poprawiać, żeby kogoś kontrolować, żeby coś 
ulepszać. A tu jest jedyny argument, że mamy środki i będziemy kontrolować i będziemy ulepszać, ale 
pytam się ciągle o kwalifikacje. Jakie doświadczenia ci ludzie mają życiowe, że chcą innych, którzy całe 
życie pracują, chcą na dobre tory sprowadzić, aby jeszcze efektywniej, jeszcze lepiej działali ci ludzie?  
No tego nie usłyszałem – muszę powiedzieć – tutaj. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pani Grażyna w dalszym ciągu. 

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Staniszewska (ad vocem) 
„Ta wymiana zdań jest bardzo ciekawą bazą, do właśnie tego projektu. I myślę, że Fundacja – jeżeli tam 
jeszcze słyszy – powinna to przeanalizować.  

A co do sytuacji w naszym mieście, to mamy kilka raportów na przykład wykonywanych przez Wydział 
Socjologii ATH - który mówi jak ta komunikacja wygląda - i ocena jest bardzo kiepska Panie Prezydencie, 
bardzo kiepska. Takie raporty są cyklicznie robione (szczęśliwie mamy tu socjologów, więc jak wyćwiczą 
się na nas wszystkich obserwując, co my tutaj robimy) i myślę, że warto by było kiedyś taką analizę, 
zdania fachowców, opinie badań fachowców przedstawić na Komisji czy na sesji.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
Tylko, myślę że socjologów to niekoniecznie musimy z ATH, bo Pani się tylko opiera na jednej Pani 
Profesor, którą Pani zna i to mają być dane dla całego miasta.  

Ja myślę, że jeśli mamy badania robić, to (…) zaangażujemy jakiś prawdziwych socjologów, którzy  
są obiektywni. 
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Tak, tak, oczywiście Pani się śmieje, bo oczywiście znana jest wypowiedź tej Pani, która takie rzeczy 
czasami opowiadała (Pani Profesor), że w ogóle widać, że miasta w ogóle nie zna i przykro to było czytać. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Zastanawiałem się, kiedy dojdziemy do Pani Profesor i doszliśmy - rzeczywiście. 

Bardzo dziękuję. (...) 

Trzeci wniosek Pana R______ S______ wydaje się nieaktualny.  

Pana S_______ nie ma? 

Jest Pan. 

Chciał Pan mówić o tym samym, co na poprzedniej sesji?” 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę uprzejmie. 

Wniosek został rozstrzygnięty pozytywnie, wobec powyższego Pan S______ dziękuje za zabranie głosu.” 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie S______, chciał Pan publicznie podziękować, tak?” 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Bardzo proszę. 

Słowo dziękuję, jest miłe na tej sali.”  

Wypowiedź poza mikrofonem. 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
„Ten dzisiejszy wniosek troszkę się zdezaktualizował, bo rozmawiałem z Panią Dyrektor MOPS-u…” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę mówić do mikrofonu.” 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
„Z Panią Dyrektor MOPS-u rozmawiałem, że zostały pewne poczynione ustalenia, które mnie bardzo 
satysfakcjonują. I z tego miejsca chcę przede wszystkim podziękować Panu Juszczykowi, Pani Dyrektor. 
Oczywiście chciałbym też podziękować Pani Staniszewskiej, która pomogła mi załatwić dzień wolny - 
chodziło konkretnie o Boże Ciało, bo wtedy ja się zakręciłem na poprzedniej sesji, bo już chciałem, żeby 
chociaż to Boże Ciało. Pogoda była taka sama jak teraz. Wtedy udało się to, tak troszkę nieładnie. Tak że, 
oczywiście wszystkim, Panu Adamowi, chciałem podziękować.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Panie Adamie proszę się pokazać.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Nie wiem który, bo jeden wyszedł.” 

 
Pan R_____ S________ - mieszkaniec 
„Pan Ruśniak - za to, że mnie pokierował odpowiednio. I w ogóle myślę, że wstępnie większość Radnych 
jest za tym projektem pozytywnie nastawiona.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie S______ bardzo dziękuję, te słowa podziękowania zostały przyjęte. 

Dziękuję bardzo. (...) 

Wpłynęły także dwa wnioski o udzielenie głosu w punkcie 36 (przypominam, że punkt ten został zdjęty) 
ale przez szacunek dla osoby, która jechała z daleka (Pan Ł_____ B____) przesunęliśmy i Rada wyraziła 
zgodę na zabranie głosu przez Panią J_____ W_____ i Pana Ł____ B_____ w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich, przy 
północnej granicy miasta w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej. 

Proszę bardzo.  

Według kolejności, kto z Państwa? 

Pani G_____ J_____ W_____, bardzo proszę” 

 
Pani G_____ J______ W___ - mieszkanka   
„Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu i Panu Prezydentowi. 

Chciałam podziękować, że pozwolono mi zabrać głos w sprawie, której właściwie w tej chwili nie ma  
na wokandzie (w sensie przedstawienia). 

Ja chciałam tylko zwrócić uwagę (…) – bo tutaj już było zaanonsowane – że chodzi o propozycję planu 
zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego właśnie północnej dzielnicy miasta w Komorowicach 
Śląskich, a głównie projektu nowej drogi. Drogi K-141, tj. dużej drogi zbiorczej, która ma zostać 
wybudowana, łącząc ulice Katowicką z Warszawską, poprzez przecinającą ulicę Czeladniczą i Królewską, 
łącznie z węzłem – no nie mamy tutaj planu, nie ma [jak] przedstawić, to ja tylko, ponieważ, myślę że do 
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tego tematu jeszcze będziemy wracać, chciałam tylko prosić o zastanowienie się takie naprawdę. (...) 
Mieszkańcy są za drogą, bo drogi trzeba budować i nie ma o czym mówić, natomiast jest kwestia typu 
tego i na zebraniach od 4 lat już przedstawiana, na zebraniach Rady Osiedla, gdzie frekwencje są, prawie 
że, 100-osobowe lub większe - są Panowie Prezydenci, Sekretarze, są Radni - i właściwie cała sprawa się 
odbija, bez przerwy się odbija. Po raz pierwszy, dzisiaj mogę tą sprawę przedstawić całej Radzie i Panom 
Prezydentom również. Kwestia typu tego, że my jesteśmy, jako mieszkańcy za tą drogą, tylko w innym 
przebiegu, ponieważ ten przebieg, który w tej chwili Państwo zaproponowali, on przecina całe osiedle 
mieszkaniowe, spokojne osiedle mieszkaniowe, łącznie, że tak powiem, jeszcze na skos, przez pole (...)  
2-hektarowe, przecinając, zupełnie się nie zastanawiając co dalej z tymi kątami, nie kątami, które tam 
zostaną. Ale pomijając już ten fakt, osiedle to w Komorowicach Śląskich, o którym mówię, jest głównie  
z ludzi, którzy zostali już dekretem Bieruta raz dotknięci, mianowicie, (...) w ciągu roku musieli się 
przeprowadzić i wybudować, jak była budowana Zapora Goczałkowicka. I po tych 50-ciu latach w miarę 
zasiedlonym, w miarę rozbudowanym osiedlu - spokojnym, domów jednorodzinnych - nagle przez środek 
pakuje nam się drogę szeroką na 24 m, drogę, która będzie drogą łączącą Bestwinę, Czechowice 
Południowe i do dwupasmówki z tirami, po prostu, dla ciężkiego transportu. 

Teraz, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden problem, mianowicie, jeszcze raz powtarzam, my nie 
jesteśmy przeciw drodze, bo przecież nie mamy (...) samochodów jak de Funès i przelatujemy przez 
budynki czy pewne jakieś tam określone miejsca. Natomiast nad tymże osiedlem, gdzie ma przebiegać  
ta droga jest 20-hektarowy obszar, po byłych sadach samochodowych. I później te sady zostały tam  
w spółkę  jakąś tam - później zostało to przekazane mieniu kościelnemu, a mienie kościelne [przekazało] 
prywatnym osobom.” 

 
Głosy z sali. 

 
Pani G_____ J______ W___ - mieszkanka   
„Proszę?” 

 
Głosy z sali. 

 
Pani G_____ J______ W___ - mieszkanka   
„No nie wiem. W każdym bądź razie P___________, który to przekazał dalej i [jest] 4 czy 5 osób, które 
tym w tej chwili zawiadują. Proponujemy, i tutaj właśnie mam podporę, żeby (...) przebieg tej drogi był 
inny. I myśmy to już kilkukrotnie na zebraniach Rady, poprzez 300 ileś tam przeszło, było wniosków, które 
do Państwa docierają i za każdym razem opisy uzyskujemy: „odrzucono”, „odrzucono”, „odrzucono”, 
„odrzucono”. No, myślę że koniec tego odrzucania, konkretnie trzeba podjąć jakąś decyzję, żeby nas 
również w jakiś sposób bronić.  

Kwestia następna. Chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli ta droga będzie istotnie przebiegała, tak jak 
Państwo planują, to stworzycie nam Państwo getto komunikacyjne – nie jestem gołosłowna. Od wschodu 
Katowicka wzdłuż, w poprzek, bo ta droga w poprzek sobie tak idzie do dwupasmówki, duża droga  
z tirami, ta 121, dwupasmówka (gdzie proszę przyjechać), a oprócz tego jeszcze boczne - Królewska, 
Czeladnicza, Mistrzowska. I my w tym kącie całym, w tych spalinach się udusimy, bo jak inaczej. 

Kwestia następna. Jak to możliwe, że przez 4 lata, nikt z Państwa nie pofatygował się i nie przyjechał, i nie 
zrobił wizji lokalnej – mam na uwadze Państwa Radnych, bo myśmy z Rady Osiedla mieli takie wnioski  
i była Rada Osiedla, byli mieszkańcy, i te wnioski tutaj do Państwa dotarły, tylko co dalej?” 
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Głos z sali. 
„Nikt nie zapraszał.” 

 
Pani G_____ J______ W___ - mieszkanka   
„Nikt nie zapraszał? To zaprosimy jeszcze raz, bardzo serdecznie. Natomiast bardzo proszę – już w tej 
chwili, mój budynek od dwupasmówki, to jest gdzieś ok. 300-500 m – proszę przyjść o różnych porach 
roku, jak i dnia, w jakim my hałasie tam żyjemy, o jakim natężeniu, jakie są olbrzymie drgania w tej chwili 
terenu, budynków, które tam są bliżej. A jeżeli my, taką drogę jeszcze teraz na ciężki sprzęt wystawimy, 
między tymi marnymi budynkami, które w ciągu roku musiały być wybudowane, gdzie jak Państwo wiecie, 
były materiały byle jakie, mówiąc brzydko, i na kartki - to się to wszystko rozleci.    

A teraz pytam się – kolejna sprawa – pewnie, że jak nie ma planu, no to można wydawać pozwolenia  
na budowę i takie są. Z tym, że na tym planie, który nam Państwo przedstawiacie od 4 lat, nie jest  
on aktualny - nie ma tam działek, które już są, nie ma budynków nowych, które tam już są, więc no nie 
bardzo to wszystko rozumiem. 

Wracając jeszcze teraz, już żeby nie przedłużać, bo jesteśmy wszyscy od rana zmęczeni, chciałam zwrócić 
uwagę na kwestię, ewentualnie, tego alternatywnego rozwiązania przebiegu tej drogi. I tak jak 
powiedziałam na początku, posiłkuję się tutaj Panem architektem również, młody człowiek po studiach 
wspaniale nam to (a zarazem sąsiad i mieszkaniec tejże drogi, to znaczy równoległej drogi) przedstawił – 
jeżeli Państwo pozwolą. 

I jeszcze jedno zagadnienie mam. W tym planie przestrzennym jest poszerzona – ja wiem, że Pan 
Prezydent się denerwuje – jest poszerzenie drogi Królewskiej. W tej chwili to jest droga dojazdowa, jako 
droga zbiorcza, (...) no ma być poszerzona. Nie bardzo też wiemy i mieszkańcy również nie wiedzą, gdzie? 
Chyba 2 m przed oknami ich budynków, bo to jest wąska droga, faktycznie, i zaraz są zabudowania.  
Bo droga Królewska, Czeladnicza, Mistrzowska to były miedze, które sumptem mieszkańców się (...) 
utwardzało - utwardzało, potem przejęło miasto, no i tym sposobem teraz my jesteśmy pokrzywdzeni.  

I jeszcze jedna sprawa. Zastanawiam się, jak można kosztem, nas mieszkańców, (...) nie zwracać na nas 
uwagi, na nasze potrzeby, biorąc pod uwagę dobro przyszłych inwestorów, których tam, np. na tej  
20-hektarowej działce... – no, myślę że dla nich ta droga też głównie będzie. 

To co, ja dziękuję serdecznie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Panie Prezydencie w stosunku do Pani proszę bardzo.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Tak. 

Pan chce się wypowiedzieć?” 

 
Głos z sali. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Proszę. 

Pan inżynier ma głos. 

Proszę bardzo.” 
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Pan Ł_____ B_____ - mieszkaniec 
„Dzień dobry Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Troszeczkę wyżej mikrofon.” 

 
Pan Ł_____ B_____ - mieszkaniec 
„Tak, trochę jestem za wysoki. 

Dziękuję za wysłuchanie, bo rzeczywiście wróciłem z wakacji, bo tak ważna ta sprawa dla nas jest, więc 
też nie będę przedłużał. 

Wszyscy mieszkańcy Komorowic Śląskich, tamtej części, jak najbardziej są za tym, żeby ten miejscowy 
plan został uchwalony. Jesteśmy za tym, żeby powstały tam tereny przemysłowe na terenach sadów, 
gdzie teraz, w tym momencie nie ma żadnej zabudowy – jak najbardziej tak. Miasto się musi rozwijać  
i jesteśmy za tym, ale kategorycznie nie przyjmujemy (...) rozwiązania, które mamy zrobione przez Biuro 
Rozwoju Miasta, rozwiązanie, które wprowadza drogę, które przecina tereny mieszkaniowe. Jesteśmy  
naprawdę przekonani, że możemy zrównoważyć to i rozdzielić tereny mieszkaniowe od terenów 
przemysłowych, wprowadzając drogę tylko i wyłącznie w teren przemysłowy, co wprowadzi doskonały  
ład urbanistyczny – delikatnie mówiąc – i w bardzo dobry sposób skomunikuje teren przemysłowy, bez 
różnych udziwnień, sięgaczy, itd., które teraz proponuje Biuro Rozwoju Miasta. Dlatego mamy taką uwagę 
do Radnych i do Biura Rozwoju Miasta, żeby jeszcze raz, naprawdę przeanalizować ten projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dziękuję.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„Tak, po pierwsze - oczywiście, dlatego to zdjęliśmy dzisiaj z sesji, po to, żeby jeszcze raz przeanalizować, 
bo inaczej nie byłoby sensu w ogóle (…). Tak że analiza będzie. To jest po pierwsze. 

A teraz do Pana. Jak Pan jest inżynierem i architektem, to Pan powinien Pani powiedzieć, że 24 m – takiej 
ulicy w Bielsku nie ma, to są tzw. linie rozgraniczające (…) i proszę nie mówić, że drogę 24 m chcemy tutaj 
puścić...”  

 
Pan Ł_____ B_____ - mieszkaniec 
„Oczywiście.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„No oczywiste, ale jak się mówi, że 24 m drogę – było powiedziane, [że] chcemy puścić, no więc to jest 
nieprawda (...). Linia rozgraniczająca, jak Pan wie, to jest zupełnie coś innego, niż prowadzona droga. 
Droga będzie miała 6 m prawdopodobnie, 2 razy po 3 m. 
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Trzecia sprawa... 

Więc, pierwszy raz, będziemy analizować. 

Po drugie, nieprawdą jest, że 24 m. 

I po trzecie, czy Pan proponując to – ja teraz do Pana jako inżyniera, architekta mówię – wziął Pan koszty 
alternatywnych rozwiązań? Bo z tego, co ja słyszałem – ja nie znam sprawy prawie tak w ogóle – ale  
z tego co tak kątem ucha usłyszałem, to tam są różnice w tym rozwiązaniu, które Państwo proponujecie, 
są różnice wzniesień rzędu 16 m i (...) jest potrzebna budowa estakad (...). I teraz pytanie: jak  
to z kosztami jest? Czy w ogóle Pan brał pod uwagę takie rozwiązanie? – bo można alternatywne 
rozwiązanie dać, tylko jeszcze, ktoś za to musi zapłacić. Pytanie, czy Pan analizował koszty? 

Te trzy elementy chciałem powiedzieć. 

Dziękuję.” 

 
Pan Ł_____ B_____ - mieszkaniec 
„Oczywiście, że tak, analizowałem koszty. Mam własne biuro projektowe, prowadzę też swoją działalność  
i to rozwiązanie było analizowane też z branżystami, takimi jak drogowcy itd. Jest tam rzeczywiście różnica 
terenu, która wynosi ponad 7 m, 7-8 m - to wyniknie z pomiarów geodezyjnych, więc może poczekajmy, 
po prostu, na jakieś konkrety. Droga, ta którą my proponujemy jest 400 m dłuższa – to prawda. Koszt tej 
drogi, budowy, jeśliby rzeczywiście trzeba było budować estakady, na tych 7 m czy uzupełniać teren, 
zagęszczać, to będzie jakieś 5 mln droższe – oczywiście, że tak. Tylko, że koszty społeczne tego 
rozwiązania będą dużo mniejsze niż przeprowadzenie (...) przez teren mieszkalny, gdzie damy możliwość 
też zabudowy budynkami jednorodzinnymi, czyli w doskonały sposób oddzielimy ten przemysł  
od mieszkaniówki, tylko tyle.  

Jeśli chodzi o te 24 m, no to oczywiście, ja jako inżynier o tym wiem, a mieszkańcy uważają, to co jest 
zapisane w miejscowym planie - a w miejscowym planie mamy ten zapis tych skrajnych, prawda... drogi.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pani Grażyna Staniszewska. 

Proszę Panie Prezydencie.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult (ad vocem) 
„To po to mają takiego Pana inżyniera, żeby tłumaczył, że to nie jest... Myślałem, że tyle przynajmniej Pan 
powinien zrobić. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pani Grażyna Staniszewska. 

Bardzo proszę.” 
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Radna Grażyna Staniszewska 
„Ja uważam, że ten wniosek polegający na tym, żeby rozgraniczyć, nie przecinać terenu mieszkalnego, 
tylko rozgraniczyć przemysłowy od mieszkalnego, jest dla wszystkich bardzo korzystny, bo i dla 
przemysłowego będzie bliższy dojazd, będzie możliwość zatrzymywania się tych ciężkich samochodów, nie 
pod domami, a po prostu już na terenach przemysłowych. I Komisja proponując oddalenie tego wniosku  
z tej sesji, rozważa wizję lokalną w terenie. I tak się w sumie umawialiśmy, że mimo sezonu wakacyjnego, 
po prostu się tam na miejsce wybierzemy, żeby jakby na własne oczy zobaczyć czy to 16 metrów czy 7?  
Ja myślę, że warto by było, tu jeszcze raz podejść, do tego tak, żeby nie niszcząc osiedla zapewnić 
możliwość rozwoju gospodarczego i stworzenia tych terenów intensywnego użytkowania gospodarczego.  

Ja się w ogóle cieszę, że mieszkańcy się zgadzają i nie protestują przeciwko terenom przemysłowym,  
bo początkowo myślałam, że będzie największy protest przeciwko, w ogóle, umieszczeniu tam terenów 
przemysłowych. Tego na szczęście nie ma, więc jakby jest wola, tutaj porozumienia ze strony 
mieszkańców, tylko jest kwestia przebiegu drogi. 

Dziękuję bardzo.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pan Przewodniczący Przemysław Drabek. 

Proszę.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dziękuję serdecznie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pytanie do Pana?” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Nie, nie. 

To jest takie moje stwierdzenie, że rzadko się zdarza taka wielka szansa i bardzo dobry zbieg okoliczności, 
że [jest] osoba, która się zna na temacie, jest inżynierem, zna tematy drogowe, mieszka w danym terenie  
i najlepiej wie jak ten problem rozwiązać. Jeżeli ma jeszcze możliwość konsultacji z sąsiadami i możemy 
wypracować klasycznie, naprawdę bardzo dobry projekt, który będzie dobrze przygotowany, więc pomysł 
wizji w terenie jest jak najbardziej zasadny. 

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Pani Radna Balicka, bardzo proszę.” 
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Radna Katarzyna Balicka 
„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, ja [mam] tylko taką małą prośbę, że przy tej analizie jeżeliby można było zwrócić 
uwagę na dwie wersje. 

Jedna wersja, to jest ta wersja zaproponowana, jakby obecna, Pana B______, która zakłada, że ta droga 
idzie północną częścią miasta, wzdłuż granicy z Czechowicami. Natomiast wcześniej była wersja – czego 
dowiedzieliśmy się na Komisji – (...) zakładająca połączenie, jakby prostopadłe, właściwie od Katowickiej 
bezpośrednio do Warszawskiej, tak naprawdę przedłużenie Królewskiej. Więc jeżeli można byłoby 
zweryfikować obie te wersje, może któraś z nich będzie mniej trudna technicznie czy będzie generować 
mniejsze koszty – tak dokładnie. 

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Franciszek Nikiel.” 

 
Radny Franciszek Nikiel 
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

ja chciałbym prosić, może są już jakieś wnioski dotyczące, konkretnie zagospodarowania, tzn. wnioski 
inwestorskie na tych terenach, bo być może można by połączyć przyjemne z pożytecznym, żeby tak  
to wkomponować, żeby nie ciąć tych obszarów potencjalnego zainwestowania i funkcjonalnie rozwiązać 
tam układ komunikacyjny, żeby obsługiwało te tereny przyszłych inwestycji.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„I żeby inwestor wybudował drogę.” 

 
Radny Franciszek Nikiel 
„Proszę Państwa, no takie warunki dostał na [ulicę] Francuską, dostali Francuzi w swoim czasie. Myśmy 
tylko pomogli wykupić miedze, które były gminne. No niestety, tak stawiano w inwestycjach warunki 
udzielenia pozwoleń na budowę.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Panie Franciszku nie chciałem Pana denerwować, tylko pozytywnie wypowiedziałem się w stosunku  
do Pana wypowiedzi.” 

 
Radny Franciszek Nikiel 
„Przepraszam bardzo, ja lubię kpiny, ale w odpowiednim czasie.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak jest. 

Szanowni Państwo, wnioski ze strony Radnych, bardzo proszę. 

Czy ktoś z Radnych zgłasza chęć zabrania głosu? 

Nie widzę. 

Szanowni Państwo... 

Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, bardzo proszę.” 

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

ja takie cztery sprawy w sprawach różnych, króciutkie. 

Jakiś czas temu, zgłaszałam problem postawienia na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Boboli sygnalizacji 
świetlnej. Dostałam informację, że będą tam przeprowadzane badania natężenia ruchu w kwietniu,  
no mamy czerwiec, nie wiem czy te badania były przeprowadzone czy nie. (...) Prosiłabym o jakieś 
stanowisko czy będzie, czy nie, dlatego że jest ona potrzebna - jest tam natężenie ruchu na pewno bardzo 
duże, szczególnie w tych godzinach, o których mówiłam. 

Kolejna sprawa, to jest ulica Cygański Las - w tej części, która bezpośrednio idzie bardzo stromo do ulicy 
Olszówki - jest ona bardzo podziurawiona. I tam mieszkańcy, już od dłuższego czasu, proszą o jakąkolwiek 
naprawę (...), połatanie tych dziur. I obok jeszcze ulica Ambrożego, a także Przyjemna - to są takie ulice, 
które gdzieś tam, trzeba by było w kosztorysie ująć. 

Trzecia sprawa, to jest sprawa, jak gdyby - którą nawet dzisiaj na sesji dzwoniono do mnie - z ulicy 
Stefanki, z ulicy Podleśnej, że dziki przychodzą na posesje i ryją mocno. No jest to sytuacja taka, każdy ma 
ogród ładny, gdzieś tam te dziki (...) chodzą.”  

 
Głosy z sali.  

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
„Jakby było pozwolenie, pewnie by sobie kupili i odstrzelili sami, ale chciałabym żeby nad tym się jakoś 
pochylić.  

A czwarta sprawa Panie Prezydencie, to jest interpelacja, która została złożona przez Klub Radnych PO  
na samym początku sesji i wzbudziła takie jakieś emocje z jednej i z drugiej strony. To nie był żaden atak 
w niczyją stronę ani próba rozliczenia nikogo, tylko była to sytuacja, taka że chcemy wiedzieć,  
czy inwestycja położenia tego dywanu asfaltowego była ujęta w kosztorysie przebudowy tej ulicy, czy ona 
po prostu jest jako dodatek, ponieważ z informacji jakie są ogólnie dostępne wynika, że Miejski Zarząd 
Dróg zrobił ukłon w stronę mieszkańców. No chyba nie mieszkańców, tylko tych biegaczy, którzy tam sobie 
biegli i dobrze zrobili, bo jest to potrzebne (...). Tak że tylko o to nam rozchodziło się, a nie o rozliczanie 
kogokolwiek. Czy to było ujęte w kosztorysie, czy też jest to dodatek, który zostanie rozliczony w ramach 
całego kosztorysu inwestycji? Tyle. 

Dziękuję bardzo.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pan Szczepan Wojtasik, bardzo proszę Panie Radny.”  
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Radny Szczepan Wojtasik 
„Ja mam tylko trzy sprawy i to takie na szybko, ale szkoda, że nie ma Pana Dyrektora MZD. 

Ulica Prusa, to jest łącząca [ulice] Straconki i Żywiecką, na tyłach kościoła p.w. Chrystusa Króla, 
naprawdę, tam są dwie rzeczy do zrobienia, ponieważ to jest duża trylinka, myślę że kwestia wyrównania, 
żeby nie było takich uskoków w poziomie tej ulicy. 

Druga rzecz, to jeszcze S-69, zjazd w Mikuszowicach Krakowskich. Rzeczywiście, po wybudowaniu 
obwodowej zmalał ruch Żywiecką, ale światła, które są do włączenia się z S-69 do Żywieckiej powodują, 
że korki sięgają do ulicy Górskiej, nad Straconką. I naprawdę, jeśli ktoś by jechał w piątek, w czwartek,  
po południu w godzinach 18-19 taki jest przestój (...). Myślę, że trzeba uaktualnić zakres działania świateł 
(...) przy ulicy Żywieckiej. 

I trzecia rzecz, to była częściowo wyjaśniona przez Dyrektora Walusia, ale ja sobie pozwolę na parę rzeczy, 
takich statystycznych. Znaki, które były postawione od 23 do 24 maja, tj. miesiąc temu, te F-6, to są duże 
tablice 100 na 80, na odcinku 2 km, jest ich – uwaga – 33 sztuki. W dzielnicy, gdzie odległość między ulicą 
a ulicą jest 20 m, stawianie tych znaków – naprawdę – spowodowało, że krajobraz Straconki trochę się 
zmienił, a w dwóch miejscach, w dwóch miejscach – bardzo proszę o uwagę – na chodniku zostało 55 cm  
i 60. Jeśli jedzie wózek z dzieckiem, to musi w tym miejscu zjechać na ulicę. Przepraszam, ale to już 
naprawdę zdenerwowało ludzi, że ktoś ma rozkład, projekt i bez jakoś zastanowienia wykonuje ten 
projekt. Ja już słownie prosiłem Pana Prezydenta o interwencję, bo to spowodowało... 

Jeszcze powiem, że wszystkie ulice, które mają zachowany tonaż – nie przekraczanie – te znaki  
są, a umieszczenie dodatkowych znaków przy ulicy Górskiej, no nie wiem czy to jest zasadne. Albo się 
trzymamy projektu i wtedy rzeczywiście musimy to wypełnić, bo to jest droga powiatowa, ale myślę,  
że dotychczasowe funkcjonowanie nie powodowało jakiś tam perturbacji w dzielnicy.  

Dziękuję.”              

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„Dla uspokojenia, ja już mam tylko jeden temat.  

Panie Prezydencie, kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego. A mianowicie, mam taką prośbę, żeby 
dokonać, może też zlecić przegląd hydrantów w Bielsku-Białej, bo otrzymałem od strażaków takie 
informacje, że niektóre są niesprawne (...) i gdzieniegdzie nie są poustawiane ewentualnie nowe. Są też 
takie systemy zakręcania hydrantów, gdzie w środku jest kula skręcana śrubą. Te śruby, jeżeli długo ten 
hydrant nie jest używany, rdzewieją i jest problem z odkręceniem itd. Mam taką prośbę, żeby Pan 
ewentualnie zainteresował się tym tematem, bo on może być... Daj Boże, żeby nie było pożarów, ale lepiej 
żebyśmy ten system mieli w Bielsku sprawny.” 

 
Głosy z sali. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
„W mieście, mówię o hydrantach takich ogólnodostępnych w Bielsku, w mieście. 

Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pan Radny Leszek Wieczorek. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Leszek Wieczorek 
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, 

ja mam tylko takie pytanie w imieniu mieszkańców ulicy Gliwickiej. Ulica Gliwicka jest dość długa, słabo 
zamieszkała i bardzo dziurawa. Proszą, czy mogliby dostać jedną przyczepkę, taką samochodową  
(do samochodu osobowego przyczepkę), kory na naprawienie sobie dziur? Oni by sobie to sami odebrali  
i sami by sobie naprawili tą drogę. Oni mają świadomość, że miasto nie ma możliwości im tam naprawienia 
w tym roku. Czy byłaby taka możliwość, żeby mogli dostać trochę kory? 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Pan Przewodniczący Roman Matyja.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Panie Radny, naprawdę nie trzeba było czekać 10 godzin na sesji. Trzeba było wcześniej to powiedzieć.” 

 
Radny Roman Matyja 
„Pan Przewodniczący Roman Matyja, bardzo proszę.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Tak, Panie Przewodniczący, ja zachęcony przez Pana, że dziękować trzeba, nigdy za dużo, więc w związku 
z tym podziękuję za odpowiedź na interpelację, jaką ostatnio złożyłem, ona dotyczyła kilku ulic w pobliżu 
kościoła Boboli - tak, tak Boboli. Pewnie dziękować nie musiałbym (…) publicznie, ale chodzi o formę,  
w jakiej zostałem poinformowany. Oprócz formy pisemnej dostałem również zestaw zdjęć jak wygląda 
inwestycja po, za co serdecznie Panu Prezydentowi dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, czy Pan zechce ustosunkować się do wniosków?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Wypowiedź poza mikrofonem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Dziękuję.” 

 
Ad 43 
Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 
„Szanowni Państwo kolejna sesja 27 sierpnia 2013 roku. 

W związku z urlopem, życzę wszystkim spełnienia planów urlopowych i zamykam XXXII sesję Rady 
Miejskiej.31 

Dziękuję bardzo.” 
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