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BR.0002.9.2019
PROTOKÓŁ Nr XII/19
z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 4 września 2019 roku

XII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach
odbyła się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i
Edukacji w Wilamowicach (I piętro, sala konferencyjna)
Obradom przewodniczyła: Pani Stanisława Kudłacik Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wilamowicach.
Czas trwania: od godz. 16.00 do godz. 16.50.
Obecni:

14 radnych na stan 15
oraz zaproszeni goście, wg listy obecności załączonej do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik otworzyła XII po wyborach sesję Rady Miejskiej
w Wilamowicach, powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Pani
Przewodnicząca stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych na stan 15, co stanowi
o prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego

w

Gliwicach

sygn. akt III SA/GI 309/19.
5. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
6. Zakończenie sesji.

z

dnia

26

czerwca

2019

roku,

2

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku obrad?
Nie ma uwag. Kto jest „za” przyjęciem porządku obrad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych, 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak wystąpień.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2019 roku, sygn. akt III SA/GI 309/19.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Radni otrzymali odpis wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r.
wraz z uzasadnieniem, proszę o głos pana mecenasa.
Adwokat Edward Grzywa wyjaśnił, że w dniu 26 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach rozpoznał skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w BielskuBiałej na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 listopada 2013 r. w przedmiocie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków i
orzekł o niezgodności z prawem załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały z dnia 27 listopada 2013 r.
Wyrok jest nieprawomocny, od wyroku przysługuje środek prawny w formie skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego Rada Miejska w Wilamowicach powinna
skorzystać. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z argumentacją Rady Miejskiej w
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Wilamowicach, że uchwała z dnia 27 listopada 2013 roku nie stanowi prawa miejscowego,
natomiast nie podzielił pozostałej argumentacji zaprezentowanej w odpowiedzi na skargę. Naczelny
Sąd Administracyjny może uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i
odrzucić skargę, o co Rada Miejska w Wilamowicach wnosiła w odpowiedzi na skargę Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej. Uchwała pochodzi z okresu kiedy prokurator w sytuacji
kiedy akt prawny jednostki samorządu terytorialnego nie stanowił prawa miejscowego, miał pół
roku na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwała z dnia 27 listopada
2013 roku weszła w życie 1 stycznia 2014 roku, skarga została złożona w roku 2019, a więc z
naruszeniem przepisów postępowania. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej może
uczynić przedmiotem swojej skargi jeszcze uchwały Rady Miejskiej z innych, kolejnych lat.
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Norymberczyk – Co roku w całej
Polsce takie uchwały były podejmowane.
Adwokat Edward Grzywa dodał, że tego rodzaju sprawy zawisły przed wojewódzkimi sądami
administracyjnymi w różnych miastach Polski i albo się zakończyły albo się toczą. Rada Miejska
powinna złożyć skargę kasacyjną od tego wyroku w przekonaniu, że Naczelny Sąd Administracyjny
może podzielić argumentację, iż skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej w
ogóle nie powinna być merytorycznie rozpatrywana, powinna być odrzucona z przyczyn
formalnych – została wniesiona po upływie po upływie 6 miesięcznego terminu. Jeżeli Rada
Miejska

uchwali,

żeby

wnieść

skargę

kasacyjną

od

wyroku

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2019 roku, to najpóźniej do dnia 18 września br.
skarga musi być przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który po sprawdzeniu czy
odpowiada ona wymogom formalnym, prześle ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli
chodzi o koszty to są one bardzo niewielkie, wpis od skargi kasacyjnej powinien wynosić 150 zł.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania w tej sprawie?
Radny Kazimierz Cebrat – Jeżeli rozstrzygnięcie będzie negatywne, to jakie będą skutki? Czy są
one policzalne?
Burmistrz Marian Trela – Skutki są policzalne, dotyczą uchwał podjętych w poprzednich latach.
Kierownik ZWiK Krzysztof Norymberczyk – Jeżeli chodzi o tą taryfę, o której teraz
rozmawiamy, to w 2014 roku było 65 przyłączy wodociągowych, związanych z tą taryfa, 28
przyłączy kanalizacyjnych, to daje kwotę ponad 13.000 zł.
Burmistrz Marian Trela – To nie są aż takie duże kwoty, ale są.
Kierownik ZWiK Krzysztof Norymberczyk – W Kozach np. było 17.000 zł opłat w roku 2014 za
przyłączenia.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Byłyby naliczane też odsetki?
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Adwokat Edward Grzywa – Mówimy o sytuacji, która nie wiadomo czy nastąpi. Najpierw ktoś
musiałby uznać, że poniósł szkodę w wyniku podjęcia tej uchwały. Wyrok nie jest prawomocny,
poczekajmy na rozstrzygnięcie.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Przystępujemy do głosowania, kto jest za podjęciem uchwały?
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- głos „za”
Kucharska Urszula - głos „za”
Kudłacik Stanisława - głos „za”
Norymberczyk Jerzy - głos „za”
Nycz Andrzej
- głos „za”
Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 14 radnych, 14 głosów „za”, 0 głosów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XII/74/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2019 roku, sygn. akt III SA/GI 309/19

5. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
Radny Kazimierz Cebrat przedstawił sprawy zgłoszone przez mieszkańców:
- sprawa obioru opon z przyczepy rolniczej na PSZOK, mieszkaniec pierwszy raz był na PSZOK-u
od kiedy on istnieje, nie prowadzi działalności gospodarczej, chciał oddać opony z przyczepy
użytkowanej w gospodarstwie domowym, nie przyjęto mu tego. W regulaminie PSZOK-u w pkt.
11) pisze „zużyte dętki oraz opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie
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domowym tj. min. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków oraz
zużyte opony i dętki z ciągników rolniczych”. Przyjmujemy czy nie przyjmujemy?
- sprawa PKS-u, miałem spotkanie z rodzicami młodzieży, która jeździ do Bielska, mają bilety
Hecznarowice – Bielsko, wchodzą akurat do autobusu do Wilamowic, chcą podjechać na
krzyżówkę, trasa się zgadza, ale karta nie wchodzi do czytnika, poza tym na krzyżówce nie ma
przystanku, trzeba dojechać do Wilamowic, dopłata 5 zł. Młodzież dopłaciła, a po przejechaniu
ronda autobus zatrzymał się, wysiadło kilku innych pasażerów, młodzież również. To jest
przystanek czy nie? Dopłacamy do komunikacji, na czym to polega? Jest jeszcze 10 miesięcy, czy
dzieci mają dopłacać czy nie?
- sprawa drogi w Hecznarowicach, przed kapliczką w stronę ronda, jest rów, skarpa metrowa, 40 –
60 cm od namalowanego pasa. Mieszkańcy pytają czy to tak zostanie? Czy tam nie powinno być
barierek? Wiemy co tam się w zimie dzieje.
Burmistrz Marian Trela – odnośnie PKS-u, pierwszy raz się spotykam z taka sprawą, jestem
członkiem zarządu powiatowo-gminnego, zadam takie pytanie jak to wygląda, jestem zdziwiony, że
takie przypadki są. Jest tam przystanek, nie tylko na żądanie, nie wiem dlaczego autobus się tam nie
zatrzymuje i trzeba jakąś opłatę wnieść.
Radny Kazimierz Cebrat – Opłata była niby za dowiezienie do Wilamowic.
Burmistrz Marian Trela – Będę rozmawiał z szefem związku powiatowo-gminnego i z
operatorem, jakim jest PKS w Bielsku-Białej.
Burmistrz Marian Trela – Odnośnie barierek przy drodze przed kapliczką w Hecznarowicach, ten
odcinek drogi nie został jeszcze odebrany, sprawdzimy czy tam barierki są zgodnie z projektem.
Jeżeli będzie odbiór to na pewno zwrócimy na to uwagę.
Radny Michał Sztafiński zapytał o przystanek koło mostu w Hecznarowicach – Czy on będzie
wymieniany? Jeżeli nie to wykonawca (drogi) powinien na własny koszt naprawić ten przystanek,
był wyciągnięty koparką, jest pogięty i został zamontowany ponownie.
Kierownik Wydz. SG Kazimiera Gabryś – Będziemy rozmawiać z wykonawcą.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Jeżeli chodzi o opony być może jest jakieś
niedomówienie. Opony z przyczep rolniczych są również używane w przyczepach samochodów
ciężarowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Prawdopodobnie trudno jest to
rozstrzygnąć ale musimy to doprecyzować. Postaram się do piątku przekazać odpowiedź na jakiej
podstawie powinien PSZOK potwierdzić czy to opona z działalności rolniczej czy innej.
Radny Michał Sztafiński – Osobiście wiosną odwoziłem opony i też dwie opony, właśnie z
przyczepy, nie zostały przyjęte. Można było dopłacić 30 zł lub zabrać opony do domu.
Radny Kazimierz Cebrat – Dokładnie tak było, dopłata 30 zł do opony.
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Radny Bogdan Grzech – Na ulicy Pielgrzymów była cała przyczepa opon wyrzucona na pole.
Sołtys Zasola Bielańskiego Henryk Dziubek – Trzeba sprawdzać dowody rejestracyjne, przecież
tam jest wbite.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Myślę, że powinni to weryfikować. Jest pewna
trudność bo te same opony są stosowane w różnego typu przyczepach.
Radny Andrzej Nycz – Możemy wywieźć dwa kubiki gruzu a jest tak, że czy się odda kubik czy
pół kubika jednorazowo, to już później nie można oddać. To już było kiedyś poruszane czy ten
temat jest wyjaśniony?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Zapis jest jednoznaczny i mówi o 2 m 3, po to się daje
dowód osobisty przy dostarczaniu tego typu materiałów, żeby PSZOK mógł to zsumować w ciągu
roku.
Radny Grzegorz Cieślak – Najlepiej gdyby PSZOK wystawiał potwierdzenia odbioru, np. że
oddałem 0,2 m3 i mam możliwość jeszcze oddania odpadów w tym roku.
Radny Jerzy Norymberczyk zabrał głos w sprawie ulicy Granicznej, między Starą Wsią a
Pisarzowicami, rowy od strony Pisarzowic są słabe, przepust nie odbiera wody, woda się przelewa
na drogę, która jest już w kiepskim stanie, i wpływa na posesje mieszkańców. Proszę o
zainteresowanie się tym, może ktoś by na to spojrzał.
Druga sprawa, na jednej z sesji, na początku roku pytałem o możliwość wymiany jednej z tablic
ogłoszeniowych na terenie naszej miejscowości, czy jakieś działania są w tym kierunku podjęte?
Radny Jan Sztafiński – Chciałem wrócić sprawy Wilamówki na posesjach Pana Danka i Pana
Trojana, czy będzie tam coś robione? Tam jest podobno jakieś załamanie.
Burmistrz Marian Trela – odnośnie nadmiernej ilości wody – w tej chwili dużo jest takich
tematów, wszyscy uważają, że mieszkańców zalewa tylko i wyłącznie z drogi, co nie jest prawdą.
Być może ten rów jest niedrożny, sprawdzimy. Niektóre budynki są wybudowane w miejscu, gdzie
kiedyś były rowy, gdzie jest naturalny spływ wód, np. na ulicy Chabrowej w Pisarzowicach. Dziś
uruchomiłem rezerwę celową na odwodnienia, będziemy próbowali te najważniejsze sprawy
rozwiązać.
Kierownik Wydz. SG Kazimiera Gabryś – Tablice ogłoszeniowe były wymieniane w tamtym
roku, ja proszę o zgłoszenia, jeżeli takich przypadków jest więcej, w Starej Wsi akurat zwróciłam
uwagę bo jeździliśmy po terenie, np. na skrzyżowaniu ul. Pielgrzymów.
Radny Jerzy Norymberczyk – Tam najgorsza jest.
Kierownik Wydz. SG Kazimiera Gabryś – Jeżeli tylko wystarczy nam środków, to będziemy
chcieli tablice zamówić, one też trochę kosztują.
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Burmistrz Marian Trela – Zastanowimy się nad tym, ile tych tablic jeszcze potrzeba jest i
zamówimy jeszcze w tym roku albo na początku następnego roku.
Burmistrz Marian Trela odnośnie Wilamówki – jest to temat, który ciągnie się od lat,
zorganizowaliśmy spotkanie, miałem okazję być tam parę tygodni temu, wtedy były silne opady
deszczu, zaproponowałem spotkanie i takie spotkanie się odbyło.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Zapadły pewne decyzje odnośnie ul. Wojska Polskiego
a w zasadzie Wilamówki. Pomoc mieszkańcom będzie polegała na przebudowie, na pewnej
korekcie tego cieku, który płynie po gruntach prywatnych. Miejmy również świadomość, że o tym
rejonie zawsze mówiło się „w stawie” a budynki i garaże powstały na rurociągu, na rowie, który na
życzenie mieszkańców został zarurowany. Mieszkańcy posadzili tam również drzewa i korzenie
drzew zarastają światło rur, co powoduje spiętrzenie wód.
Radny Andrzej Nycz zgłosił sprawę mieszkańca Pisarzowic, któremu po każdym większym
deszczu błoto spływa na plac, do ogrodu i do piwnicy, akurat ma wjazd do domu na wprost pola.
- Czy tam da się coś z tym zrobić? Może jakąś kratkę na tym jego wjeździe położyć, żeby woda nie
wlewała się na plac, tylko do fosy.
Burmistrz Marian Trela – Jest mi znany ten temat, jest tam parę hektarów ziemi, spółdzielnia
produkcyjna administruje tym terenem, prawie co zasiali drzewa i przyszły ulewy. Dwa razy była
tam straż, z Wilamowic i z Pisarzowic, czyściliśmy tą posesję. Prezes rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, twierdzi, że za chodnikiem powinien być zrobiony rów. Rów jest zrobiony i są
odprowadzenia. Rozmawialiśmy również z powiatem na ten temat, prosiłem o odtworzenie.
Mieszkaniec też może wystąpić o odszkodowanie od właściciela czy administratora drogi.
Administratorem drogi nie jest gmina tylko powiat. Uprawy na tej przestrzeni prowadzi rolnicza
spółdzielnia produkcyjna. Będziemy chcieli pomóc, przynajmniej tą kratkę zafundować i odtworzyć
rowy.
Radny Stanisław Faruga zgłosił sprawę odtworzenia rowu na ulicy Polnej oraz jej oświetlenia.
Burmistrz Marian Trela – To są sprawy administracyjne, trzeba mieć projekt i uzgodnienia, jest to
w trakcie realizacji.
Radny Rafał Rogala – Mam zapytanie ze strony mieszkańców Hecznarowic czy wyłoniona przez
powiat firma realizująca przebudowę (drogi), w ramach przetargu, jest zobligowana do kierowania
ruchem na tym odcinku obecnie remontowanym? Był moment, że kierowali ruchem, w tej chwili
jest pełna samowolka i powstają zatory.
Burmistrz Marian Trela – Jest tymczasowy projekt organizacji ruchu. Jest to remont
kompleksowy i utrudnienia będą. Mogliśmy podjąć decyzję, że zamykamy całkowicie ruch, że będą
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objazdy i dopiero wtedy mieszkańcy mieliby problemy. Są oznakowania, są informacje że taka
sytuacja jest, można objechać. Są utrudniania ale aby było lepiej, pierwsze musi być gorzej.
Radny Rafał Rogala – Chodzi o to czy są zobligowani do kierowania ruchem bo fizycznie bardzo
często się zdarza, że nie kierują tym ruchem.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Tymczasowa organizacja ruchu dotyczy znaków
poziomych i pionowych, ewentualnie objazdów. Zadaniem firmy, jeśli jest przy ruchu, jest
organizacja ruchu na odcinku drogi, to na pewno nie jest zapisane, że ma stanąć sygnalizacja
świetlna, że mają być dwie osoby do kierowania ruchem. Firma ma umożliwić przejazd pojazdów
po remontowanej drodze.
6. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła XII
po wyborach sesję Rady Miejskiej w Wilamowicach /godz. 16.50/.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik

Protokołowała:
Ewa Smolarska

