
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH VIII KADENCJI (2018-2023)

Na podstawie art.  24 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
w sprawach  dotyczących  gminy  Radni  mogą  kierować  interpelacje  i  zapytania  
do Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa
się  w sprawach  aktualnych  problemów  gminy,  a  także  w  celu  uzyskania  informacji  
o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać
krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające  
z nich pytania.

Interpelacje  i  zapytania  składane  są  na  piśmie  do  Przewodniczącego  Rady,  który
przekazuje  je  niezwłocznie  Prezydentowi  Miasta.  Prezydent,  lub  osoba  przez  niego
wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań 

Numer
Druku

Imię  i nazwisko
Radnego

Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

940.

Janusz BUZEK w/s informacji nt. badań wad postawy ciała prowadzonych przez
Bielski  Szkolny  Ośrodek  Gimnastyki  Korekcyjno-
Kompensacyjnej  przy  użyciu  bezinwazyjnego  urządzenia  –
DIERS  oraz   przywrócenia  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjno-
kompensacyjnej dla sześciolatków w bielskich przedszkolach. 

26.11.2020 r.

939.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s projektu przebudowy ulicy 13 Zakrętów. 26.11.2020 r.

938.
Andrzej GACEK w/s  rozbudowy  ul.  Akademii  Umiejętności  na  odcinku  

od  skrzyżowania  z  ul.  Marii  Skłodowskiej  -Curie
do skrzyżowania z ul. Łagodną w Bielsku-Białej.

26.11.2020 r.

937.
Barbara WALUŚ w/s  szczegółowego  rozliczenia  kwoty  40  tys.zł.  z  funduszy

Budżetu  Obywatelskiego  Rady  Osiedla  Lipnik  z  roku  2018  
na zadanie „Łączy nas Lipnik”.

26.11.2020 r.

936.

Maksymilian 
PRYGA
Karol 
MARKOWSKI

w/s projektu   pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na
odcinku od skrzyżowania  z ulicą Marii  Skłodowskiej-Curie do
skrzyżowania z  ulicą  Łagodną”  oraz sugestii  mieszkańców ul.
Majakowskiego,  które  zostały  przesłane  do  Rady  Miejskiej  w
Bielsku-Białej – część 2.

25.11.2020 r.

935.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s awarii oświetlenia ulicznego. 24.11.2020 r.
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Numer
Druku

Imię  i nazwisko
Radnego

Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

934.
Rafał RYPLEWICZ w/s  możliwości  utwardzenia  drogi  oraz  montażu  oświetlenia

na odnodze ul. Rotmistrza Pileckiego w Kamienicy.

24.11.2020 r.

932.

Maksymilian 
PRYGA
Karol
MARKOWSKI

w/s  przedsięwzięcia  pn.  „Rozbudowa  ulicy  Akademii
Umiejętności  na  odcinku  od  skrzyżowania   z  ulicą  Marii
Skłodowskiej-Curie  do  skrzyżowania  z  ulicą  Łagodną”  oraz
sugestii mieszkańców, które zostały przesłane do Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej.

24.11.2020 r.

931.
Konrad ŁOŚ w/s wprowadzającego w błąd mało precyzyjnego oznakowania

szczytu  Dębowiec  na  miejskiej  tabliczce  informacyjnej
usytuowanej  w  obrębie  pętli  autobusowej  przy  Alei  Armii
Krajowej w Bielsku-Białej.

23.11.2020 r.

930.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego  uregulowania  stanu  prawnego  gruntu  celem

wyeliminowania  problemów  związanych  z  dojazdem  do
budynków  przy  ul.  Dożynkowej  w  Bielsku-Białej  oraz
przeprowadzenia koniecznych prac remontowych.

23.11.2020 r.

929.
Konrad ŁOŚ w/s  udrożnienia  zapchanych  przez  opadłe  liście  i  gałęzie

urządzeń służących do odprowadzania wody w obrębie ścieżki
pieszo-rowerowej  wzdłuż  rzeki  Wapienica,  co  stwarza
bezpośrednie  zagrożenie powodziowe.

23.11.2020 r.

928.

Konrad ŁOŚ w/s przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni ul. 
Suwalskiej w Bielsku-Białej poprzez wykonanie konstrukcji drogi 
oraz ułożenia nawierzchni z masy bitumicznej, wobec 
krótkotrwałych efektów dotychczasowych doraźnych prac 
utrzymaniowych zabezpieczających przejezdność drogi.

23.11.2020 r.

927.
Konrad ŁOŚ w/s zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic 

Międzyrzeckiej  i Jaskrowej w Bielsku-Białej.

23.11.2020 r.

926.
Konrad ŁOŚ w/s  wprowadzenia  stałych  i  udostępnianych  mieszkańcom

harmonogramów mycia pojemników na odpady.

23.11.2020 r.

925.
Konrad ŁOŚ w/s sprzeciwu mieszkańców wobec prowadzonego w Urzędzie

Miejskim  w  Bielsku-Białej  postępowania  w  sprawie  wydania
decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej
polegającej na rozbudowie ul. Akademii Umiejętności.

23.11.2020 r.

924.
Konrad ŁOŚ w/s  utrzymania  w  należytym  stanie  porządku  i  czystości  

w obrębie ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej.

23.11.2020 r.
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Druku
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Radnego

Interpelacja lub zapytanie
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Prezydenta Miasta

923.
Konrad ŁOŚ w/s sprzeciwu mieszkańców wobec prowadzonego w Urzędzie

Miejskim  w  Bielsku-Białej  postępowania  w  sprawie  wydania
decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej
polegającej na rozbudowie ul. Akademii Umiejętności.

23.11.2020 r.

922.
Konrad ŁOŚ w/s  utrzymania  w  należytym  stanie  porządku  i  czystości

 w obrębie ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej.

23.11.2020 r.

921.
Rafał RYPLEWICZ w/s eliminacji karygodnych zachowań w ścisłym centrum miasta. 23.11.2020 r.

920.
Konrad ŁOŚ w/s  rozszerzenia  składu  osobowego  Rady  Interesariuszy

innowacyjnej gospodarki odpadami w Aglomeracji Beskidzkiej o
przedstawicieli innych zainteresowanych podmiotów i organizacji
 

23.11.2020 r.

919.

Konrad ŁOŚ w/s odpowiedzi na interpelację w sprawie zawieszenia działań 
związanych  z planami budowy spalarni odpadów komunalnych 
z powodu poważnego zagrożenia epidemicznego 
uniemożliwiającego prowadzenie wielopłaszczyznowych
i efektywnych konsultacji z mieszkańcami.

23.11.2020 r.

918.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzi

Prezydenta  Miasta  z  dnia  26.06.2020  r.  na  interpelację  w
sprawie  remontu  kładek  na  rzece  Wapienica  w  rejonie  ul.
Kaskadowej oraz w rejonie ul. Biwakow.

23.11.2020 r.

917.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s monitoringu w centrum Hałcnowa. 23.11.2020 r.

916.
Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  wykonania  nowej  tablicy  informacyjnej  dla  Rady  Osiedla
Leszczyny,  która  obecnie  znajduje  się  na  płocie  Szkoły
Podstawowej nr 33 (dolny budynek) przy ul. Żywieckiej.

23.11.2020 r.

915.
Rafa RYPLEWICZ w/s aktualnego stanu realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej

nr 23 w Kamienicy.

18.11.2020 r.

914.
Marcin LITWIN zapytanie w/s przedstawienia informacji n/t wyników 

przeprowadzonej kampanii „uszczelniającej” system deklaracji 
odbioru śmieci wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz strategii 
dalszych działań w kontekście trwającego przetargu 
na odbiór odpadów w gminie Bielsko-Biała.

16.11.2020 r.
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913.
Roman MATYJA w/s projektu Bielsko-Biała łapie deszcz. 16.11.2020 r.

912.
Roman MATYJA w/s prowadzenia Ośrodka Integracji dla Obcokrajowców 

w Bielsku – Białej.

16.11.2020 r.

911.
Roman MATYJA w/s rozbudowy ul. Falistej w Bielsku – Białej. 16.11.2020 r.

910.

Maksymilian 
PRYGA

w/s rozszerzenia systemu stacji rowerów miejskich BBBike oraz
wykonania  przedmiotowej  stacji  na  terenie  dzielnicy  Lipnik  w
najbliższej  możliwej  perspektywie  finansowej  i  organizacyjnej
zgodnie  ze  zgłoszeniami  mieszkańców oraz  miejscowej  Rady
Osiedla.

16.11.2020 r.

909.
Maksymilian 
PRYGA

w/s analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu
ulicy  Łagodnej  i  Urodzajnej  (osiedle  Langiewicza)  zgodnie  z
przedstawionymi  sugestiami  jednego  
z mieszkańców.

16.11.2020 r.

908.
Konrad ŁOŚ w/s  trybu  wyboru  podmiotu  dla  przygotowania  „Analizy

wielokryterialnej  planowanej  instalacji  termicznego
przekształcania odpadów dla aglomeracji beskidzkiej”.

16.11.2020 r.

907.
Konrad ŁOŚ w/s dalszego harmonogramu prac związanych z budową 

chodnika przy ul. Antycznej.

16.11.2020 r.

906.
Konrad ŁOŚ w/s pilnego przystąpienia do modernizacji sięgacza ul. Twórczej 

w Bielsku-Białej.

16.11.2020 r.

905.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s dotyczy łącznika między ul. Laskową a Długą . 16.11.2020 r.

904.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s dotyczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 
Andrzeja Boboli z ulicą Armii Krajowej (ponowna) 

16.11.2020 r.
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903.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s doświetlenia ulicy Grzybowej (ponowna). 16.11.2020 r.

902.
Andrzej GACEK w/s  odpowiedzi  na  interpelacje  dotyczącą  stanu  bezpieczeń-

stwa.

16.11.2020 r.

901.
Andrzej GACEK w/s kamienicy przy ulicy Komorowickiej 70. 16.11.2020 r.

900.
Barbara WALUŚ w/s  pilnego  wykonania  instalacji  gazowej  na  I-szym  piętrze  

w budynku mieszkalnym Gminy Bielsko-Biała przy ul. Lipnickiej
125, będącym pod zarządem Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej.

16.11.2020 r.

899.

Maksymilian 
PRYGA

w/s kompleksowego przeglądu oraz pilnej modernizacji znisz-
czonych kładek zlokalizowanych na terenie Bulwarów Młodości 
w obrębie dzielnic Straconka oraz Leszczyny.

12.11.2020 r.

898.

Maksymilian 
PRYGA

w/s uwzględnienia przy przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ulicy 
Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii
Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” zmiany 
profilu skrzyżowania przy posesji oznaczonej numerem 52 
(działka 204/26), która w obecnym stanie od wielu lat jest noto-
rycznie zalewana.

12.11.2020 r.

897.

Maksymilian 
PRYGA

w/s wytyczenia i oznaczenia miejsc parkingowych w obrębie 
wieżowca przy ulicy Łagodnej 15 na terenie osiedla mieszkanio-
wego Złote Łany.

12.11.2020 r.

896.
Jerzy BAUER w/s naprawy i uporządkowania łącznika ulicy Laskowej i Długiej. 12.11.2020 r.

895.
Jerzy BAUER w/s pielęgnacji drzew na ulicy Laskowej oraz zabezpieczenia 

brzegu potoku Olszówka.
12.11.2020 r.
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Druku
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Radnego

Interpelacja lub zapytanie
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Data 
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894.
Roman MATYJA w/s wykonania prac porządkowych w Bielsku – Białej. 12.11.2020 r.

893.

Roman MATYJA w/s podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powie-
trza w Bielsku – Białej.

12.11.2020 r.

892.

Rafał RYPLEWICZ w/s planów dotyczących terenu obecnie dzierżawionego pod 
działalność „Campingu pod Dębowcem”.

12.11.2020 r.

891.

Konrad ŁOŚ w/s zawieszenia działań związanych z planami budowy spalarni
odpadów  komunalnych  z  powodu  poważnego  zagrożenia
epidemicznego  uniemożliwiającego  prowadzenie
wielopłaszczyznowych  i  efektywnych  konsultacji  
z mieszkańcami.

4.11.2020 r.

890.
Tomasz WAWAK w/s wykonania oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych

w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Lwowskiej
oraz  naprawy  oświetlenia  na  skrzyżowaniu  ulic  Sportowców  
i Śląskiej.

2.11.2020 r.

889.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  analizy  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  przy
skrzyżowaniu ulic Lenartowicza oraz Jutrzenki na terenie osiedla
Złote Łany.

2.11.2020 r.

888.
Roman MATYJA w/s naprawy kładki w Dolinie Gościnnej przy ul. Kowalskiej 

w Bielsku-Białej.

30.10.2020 r.

887.
Rafał RYPLEWICZ w/s  pilnego włączenia oświetlenia wzdłuż trzech ulic w obrębie

dzielnicy Aleksandrowice.

29.10.2020 r.

886.
Rafał RYPLEWICZ w/s oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej 

nr 37 na os. Karpackim.

29.10.2020 r.

885.
Rafał RYPLEWICZ w/s ustawienia stojaków na rowery przy obiektach miejskich. 29.10.2020 r.
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Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

884.
Andrzej GACEK w/s stanu bezpieczeństwa  w Bielsku-Białej. 29.10.2020 r.

883.
Urszula SZABLA w/s Przedszkola nr 40. 29.10.2020 r.

882.
Urszula SZABLA w/s Przedszkola nr 39. 29.10.2020 r.

881.

Barbara WALUŚ w/s  docelowego  rozwiązania  odpływu  wód  opadowych
płynących  z lewej  strony  chodnika i  schodów prowadzących  
z centrum Lipnika, na dojściu w kierunku Kościoła Parafialnego
przy ul.  ks.  Stanisława Brzóski  –  pod  drogą  ekspresową S-1
oraz doraźnej naprawy chodnika o nawierzchni asfaltowej przy
ul.  Podgórnej  i  w  roku  2021  wykonania  nowej  nakładki
asfaltowej na tej ulicy.

27.10.2020 r.

880.
Maksymilian 
PRYGA

w/s oczyszczenia i wykoszenia gruntów miejskich 
zlokalizowanych wzdłuż ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy 
Liściastej przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Złote 
Łany”.

27.10.2020 r.

879.
Janusz BUZEK w/s elektronicznego dostarczania decyzji administracyjnych. 27.10.2020 r.

878.
Roman MATYJA w/s naprawy odwodnienia na ulicy Czapli w Bielsku-Białej. 27.10.2020 r.

877.

Tomasz WAWAK w/s brakującego oświetlenia ulicznego w okolicy skrzyżowania
ulic Krakowskiej i Lwowskiej.

27.10.2020 r.

876.
Rafał RYPLEWICZ w/s  rozbudowy  elementów  infrastruktury  rowerowej  

na Szyndzielni.

27.10.2020 r.

875.
Roman MATYJA w/s poprawy bezpieczeństwa na ul. Cienistej. 27.10.2020 r.
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874.
Janusz BUZEK w/s przedstawienia informacji o sytuacji finansowej spółek z 

większościowym udziałem Gminy Bielsko-Biała w związku z 
skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19.

27.10.2020 r.

873.
Roman MATYJA w/s przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych 

w centrum Bielska-Białej.

22.10.2020 r.

872.
Rafał RYPLEWICZ w/s  wybudowania  nowego  parkingu  przy  jednostkach

oświatowo-wychowawczych na osiedlu Karpackim.

21.10.2020 r.

871.

Jerzy BAUER
Janusz OKRZESIK
Tomasz WAWAK
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s  propozycji  wprowadzenia  zmiany  zasad  przyznawania
świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem
osłonowym  dla  osób  rezygnujących  z  węgla  na  rzecz
ekologicznych źródeł ciepła.

19.10.2020 r.

870.
Tomasz WAWAK w/s remontu ulic Osiedlowej i Wschodniej. 19.10.2020 r.

869.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s dodatkowego dnia wolnego od pracy. 19.10.2020 r.

868.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s  parku Szósty Zmysł przy ulicy Władysława Broniewskiego
 i Zielonej.

19.10.2020 r.

867.
Marcin LITWIN w/s  przyspieszenia  i  intensyfikacji  działań  na  rzecz  likwidacji

kotłów na paliwo stałe w lokalach z zasobów miejskich.

19.10.2020 r.

866.
Konrad ŁOŚ w/s  wspólnych  biletów  na  komunikację  miejską  (MZK)  

oraz Komunikację Beskidzką.

19.10.2020 r.

865.
Konrad ŁOŚ w/s  objęcia  terenu  ścieżki  pieszo-rowerowej  wzdłuż  rzeki

Wapienica  doraźnym monitoringiem z  mobilnej   kamery  oraz
docelowo zainstalowania kamer monitoringu miejskiego CCTV 
w centrum Wapienicy oraz na terenach rekreacyjnych w obrębie
rzeki Wapienica.

19.10.2020 r.
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864.
Janusz BUZEK w/s  planowanych oszczędności w budżecie miasta na 2021 r. 19.10.2020 r.

863.
Janusz BUZEK w/s  wnioskowania  przez  miasto  Bielsko-Białą  

o zwiększenie subwencji oświatowej.

19.10.2020 r.

862.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  bieżącego  remontu  oraz  kompleksowego  przeglądu
oświetlenia  ulicznego  na  terenie  osiedla  Złote  Łany  
ze  szczególnym  uwzględnieniem  ulicy  Podgórze,  które
pozostaje w trwałym zarządzie spółki „TAURON” Dystrybucja –
Serwis.

19.10.2020 r.

861.

Maksymilian 
PRYGA
Karol 
MARKOWSKI
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  wsparcia  mieszkańców  ulicy  Górskiej  
w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka, którzy zgłaszają problemy
ulatniającego się gazu.

19.10.2020 r.

860.
Roman MATYJA w/s  działań  jakie  gmina  Bielsko-Biała,  podejmuje  

w  przeciwdziałaniu  rozprzestrzeniania  
się koronawirusa na terenie naszego miasta.

19.10.2020 r.

859.
Roman MATYJA w/s  zamontowania  bramy  wejściowej  do  posesji  na  ulicy

Zdrojowej 5 w Bielsku-Białej.

19.10.2020 r.

858.

Janusz OKRZESIK w/s  koncepcji budowy centrum przesiadkowego oraz północnej
obwodnicy miasta.

15.10.2020 r.

857.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s bezpieczeństwa mieszkańców. 15.10.2020 r.

856.
Rafał RYPLEWICZ w/s wykonania brakującego odcinka utwardzonego przejścia dla

pieszych  na  terenie  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Gościnna  Dolina”  w  Kamienicy,  łączącego  oba  odcinki  ulicy
Kowalskiej.

15.10.2020 r.

855.
Rafał RYPLEWICZ w/s remontu fragmentu chodnika przy ulicy Długiej. 15.10.2020 r.

9
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854.
Rafał RYPLEWICZ w/s remontu kładki łączącej ulicę Olszówki z ulicą Laskową. 15.10.2020 r.

853.
Rafał RYPLEWICZ w/s migających świateł na rondzie Hulanka. 15.10.2020 r.

852.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  instalacji  pojemnika  na  plastikowe  nakrętki  w  kształcie
„Malucha”  na  terenie  osiedla  Złote  Łany,  którego  mieszkańcy
byli  związani  z  Fabryką  Samochodów Małolitrażowych,  gdzie
w przeszłości produkowano popularnego Fiata 126p.

15.10.2020 r.

851.

Urszula SZABLA w/s  zapewnienia  organizacjom  pozarządowym  tzw.  „wkładu
własnego”.

15.10.2020 r.

850.
Urszula SZABLA w/s świadczenia  usług księgowych i  prawnych dla  organizacji

pozarządowych.
15.10.2020 r.

849.
Jerzy BAUER w/s przebudowy łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31,

Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską.
15.10.2020 r.

848.
Roman MATYJA w/s  przeprowadzenia  prac  porządkowych  przed  wejściem  

do przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim.
14.10.2020 r.

847.
Janusz OKRZESIK w/s budowy przejścia pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami 

Saneczkową i ks. Stanisława Brzóski.
13.10.2020 r.

846

Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  wykonania  połączenia  ulicy  Saneczkowej  z  ulicą   ks.
Stanisława  Brzóski  tak  aby  zapewnić  dojście  do  przystanku
autobusowego MZK.

13.10.2020 r.

845.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  przedstawienia  harmonogramu  prac  dotyczących
zapowiadanego  doświetlenia  przejść  dla  pieszych  przy
skrzyżowaniu ulicy Łagodnej z ulicą Akademii Umiejętności oraz
przy  ulicy  Teofila  Aleksandra  Lenartowicza  na  terenie  osiedla
Złote Łany.

13.10.2020 r.

1
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844.
Piotr KOCHOWSKI w/s położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Potok na odcinku 

od ulicy Światopełka do Średniej.

13.10.2020 r.

843.
Urszula SZABLA w/s poprawy stanu ulicy w dzielnicy Komorowice Śląskie.

13.10.2020 r.

842.
Urszula SZABLA w/s poprawy stanu ulic w dzielnicy Komorowice Krakowskie.

13.10.2020 r.

841.
Urszula SZABLA w/s poprawy stanu ulicy w  dzielnicy Dolne Przedmieście.

13.10.2020 r.

840.
Urszula SZABLA w/s  budowy kładki dla pieszych na potoku Kromparek.

13.10.2020 r.

839.
Roman MATYJA w/s stanu finansów miasta na koniec września 2020 roku. 12.10.2020 r.

838.
Roman MATYJA w/s naprawy nawierzchni jezdni ulicy Suchej. 12.10.2020 r.

837.
Roman MATYJA w/s utworzenia parku z funkcją rekreacyjną na osiedlu 

Karpackim.

12.10.2020 r.

836.
Roman MATYJA w/s finansowania oświaty w Bielsku-Białej. 12.10.2020 r.

835.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s stacji ładowania rowerów elektrycznych. 6.10.2020 r.

1
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834.
Karol 
MARKOWSKI

w/s remontu nawierzchni ul. Wernyhory. 6.10.2020 r.

833.
Karol 
MARKOWSKI

w/s remontu sięgacza ul.Orchidei. 6.10.2020 r.

832.
Karol 
MARKOWSKI

w/s remontu sięgacza ul. Cegielnianej. 6.10.2020 r.

831.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu drogi dojazdowej w rejonie budynku przy 
ul. Wincentego Witosa 139.

30.09.2020 r.

830.
Bronisław 
SZAFARCZYK
Karol 
MARKOWSKI

w/s  remontu sięgacza przy ul. Bohaterów Westerplatte. 30.09.2020 r.

829.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  budowy mijanki na ul. Braterskiej. 30.09.2020 r.

828.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s wykonania nawierzchni bitumicznej na sięgaczach od ul. 
Architektów i od ul. Kolonia.

30.09.2020 r.

827.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu ul. Pawła Bobka. 30.09.2020 r.

826.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu końcowej pętli autobusowej u zbiegu ulic 
Wyzwolenia  - Pisarska -  Do Lasu.

30.09.2020 r.

825.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu nawierzchni ul. 13 Zakrętów. 30.09.2020 r.

1
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824.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu ul. Jowisza. 30.09.2020 r.

823.
Maksymilian 
PRYGA

w/s wykonania nowej nakładki asfaltowej lub kompleksowego 
remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej 
długości ulicy Bolesława Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała 
Leszczyny.

30.09.2020 r.

822.
Konrad ŁOŚ
Janusz BUZEK

w/s nieruchomości będącej własnością miasta
 i kwalifikujących  się do otrzymania premii 
termomodernizacyjnej.

29.09.2020 r.

821.
Roman MATYJA w/s  uporządkowania terenu wokół przystanku MZK na osiedlu

Karpackim.

29.09.2020 r.

820.
Roman MATYJA w/s dzierżawy terenu przy ulicy Stefana Batorego. 29.09.2020 r.

819.
Rafał RYPLEWICZ w/s  remontu ulicy Borówkowej. 23.09.2020  r.

818.
Konrad ŁOŚ w/s remontu odcinka ulicy Dzwonkowej w Wapienicy. 21.09.2020 r.

817.
Klub 
Niezależni.BB

w/s  ewaluacji  pierwszego  roku  obowiązywania  programu
osłonowego  dla  osób  rezygnujących  z  węgla  na  rzecz
ekologicznych źródeł ogrzewania.

21.09.2020 r.

816.
Tomasz WAWAK w/s wielkości pojemników na odpady. 21.09.2020 r.

815.
Marcin LITWIN w/s prac nad zmianą siatki obwodów szkół. 21.09.2020 r.

1
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814.
Andrzej GACEK w/s wysokości opłat za mieszkania w bloku Wapienna 52. 21.09.2020 r.

813.
Andrzej GACEK w/s kamienicy przy ulicy Komorowickiej 70. 21.09.2020 r.

812.
Andrzej GACEK w/s poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Legionów oraz w parku

jordanowskim przy ulicy Wyzwolenia.

21.09.2020 r.

811.
Andrzej GACEK w/s Parku Włókniarzy.

21.09.2020 r.

810.
Andrzej GACEK w/s koncepcji przebudowy placu Wojska Polskiego i rewitalizacji

ulicy 11 Listopada.

21.09.2020 r.

809.
Andrzej GACEK w/s remontu ulicy Braci Gierymskich. 21.09.2020 r.

808.

Jerzy BAUER
Janusz BUZEK

Roman MATYJA

Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

Rafał RYPLEWICZ

w/s remontu ulicy Pocztowej. 21.09.2020 r.

807.

Janusz BUZEK w/s  wyboru  przez  Prezydenta  Miasta  w  imieniu  placówek
oświatowych  instytucji  finansowej,  która  będzie  zarządzać
oszczędnościami  w  ramach  Pracowniczych  Planów
Kapitałowych.

21.09.2020 r.

806.

Małgorzata
ZARĘBSKA

w/s oznaczeń dla niewidomych. 21.09.2020 r.

805.

Dorota  PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s naprawy ogrodzenia placyku dla dzieci. 21.09.2020 r.

1
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804.

Dorota  PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s naprawy kładki dla pieszych. 21.09.2020 r.

803.

Dorota  PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s przeglądu ulic miejskich. 21.09.2020 r.

802.

Maksymilian
PRYGA

w/s  wsparcia  mieszkańców dzielnicy  Bielsko-Biała  Leszczyny,
którzy zostali pozbawieni miejsc parkingowych przy sklepie sieci
„Biedronka”  (ul.  Żywiecka  115)  oraz  podjęcia  działań
zmierzających  do  wytyczenia  doraźnych  miejsc  postojowych
przy  blokach  zlokalizowanych  obok  ulicy  Żywieckiej
119,121,123.

21.09.2020 r.

801. Dariusz
MICHASIÓW

w/s  umieszczenia  sygnalizacji  świetlnej  
na przejściu dla pieszych przy ulicy Partyzantów.

21.09.2020 r.

800.

Dariusz
MICHASIÓW

w/s naruszenia stosunków wodnych na styku ulic: Zapłocie Małe
i Okrętowej.

21.09.2020 r.

799.

Konrad ŁOŚ w/s organizacji ruchu w rejonie ul. Jesionowej
 w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

17.09.2020 r.

798.

Konrad ŁOŚ w/s  pilnego remontu ul. Marzanny w Bielsku-Białej na odcinku
od ul. Średniej.

17.09.2020 r.

797.

Konrad ŁOŚ w/s przystąpienia do deklarowanego przez Miejski Zarząd Dróg 
remontu  ul. Spokojnej w Bielsku-Białej.

17.09.2020 r.

796.

Maksymilian
PRYGA

w/s  przedstawienia  harmonogramu  prac  dotyczących
modernizacji  oraz  prowadzenia  płatnego  parkingu  miejskiego
zlokalizowanego przy ulicy Ignacego Krasickiego – osiedle Złote
Łany na działce numer 302/5.

17.09.2020 r.

795.

Rafał RYPLEWICZ w/s rozpoczęcia stosowania w naszym mieście efektu 
wizualnego 3D przy realizacji malowania niektórych przejść dla 
pieszych.

16.09.2020 r.

1
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794

Roman MATYJA w/s  naprawy asfaltu na ul. Zbożowej w Bielsku – Białej. 14.09.2020 r.

793.

Roman MATYJA w/s wykonania monitoringu w parku „ Zielony Zakątek” na os. 
Beskidzkim w Bielsku – Białej.

14.09.2020 r.

792.

Roman MATYJA w/s zagospodarowania pasa zieleni przy parkingu 
na ul. Karpackiej w Bielsku – Białej.

14.09.2020 r.

791.

Roman MATYJA w/s wykonania chodnika na  ul. Jeżynowej w Bielsku – Białej. 14.09.2020 r.

790.

Roman MATYJA
Janusz BUZEK

w/s modernizacji placu zabaw przy Domu Kultury w Kamienicy. 10.09.2020 r.

789.

Janusz BUZEK w/s budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Wapiennej 
i Ludwika Solskiego

10.09.2020 r.

788.

Barbara WALUŚ w/s mającego nastąpić odbioru technicznego drogi wewnętrznej
wykonanej z kostki brukowej – odcinka ulicy Tarnowskiej.

3.09.2020 r.

787.

Maksymilian
PRYGA

w/s doraźnego serwisu lub kompleksowego remontu biletomatu
zlokalizowanego przy pętli  autobusowej numer 135 - „Osiedle
Złote Łany” na ulicy Jutrzenki.

2.09.2020 r.

786.

Andrzej GACEK
Janusz BUZEK

w/s wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta i jego Zastępców 
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2020 r. 

2.09.2020 r.

785.
Maksymilian
PRYGA

w/s  rozważenia  możliwości  prawnych  i  organizacyjnych
dotyczących zbycia na rzecz Spółdzielni  Mieszkaniowej „Złote
Łany”  działek  numer:  5261/2  oraz  114/97  obręb  Lipnik,  które
mogą  zostać  zagospodarowane  pod  miejsca  parkingowe
i postojowe zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców.

2.09.2020 r.

1
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784.

Konrad ŁOŚ w/s dogodnego skomunikowania punktów handlowych 
w centrum Wapienicy w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej
w Bielsku-Białej.

2.09.2020 r.

783.

Barbara WALUŚ w/s zlecenia naprawy wyrwy w poboczu ul. Skowronków w 
okolicy pod estakadą i pęknięcia nawierzchni asfaltowej tejże 
ulicy na całej jej szerokości, w okolicy początku nasypu pod 
drogę ekspresową  S-1 oraz naprawy nawierzchni kamienistej 
sięgacza ul. Tarnowskiej od odcinka wykonanego z kostki 
brukowej w dół, w kierunku północnym, do sięgacza 
ul. Skowronków.

31.08.2020 r.

782.

Janusz BUZEK w/s systemu sprzedaży biletów autobusowych. 28.08.2020 r.

781.

Klub  Radnych
Niezależni.BB

w/s budowy strategii rozwoju miasta. 24.08.2020 r.

780.

Klub  Radnych
Niezależni.BB

w/s uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji 
pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok.

24.08.2020 r.

779.

Konrad ŁOŚ w/s terminów realizacji modernizacji ul. Cieszyńskiej w Bielsku-
Białej.

24.08.2020 r.

778.

Marcin LITWIN zapytanie w/s  optymalizacji kosztów stoku narciarskiego 
Dębowiec.

24.08.2020 r.

777.

Marcin LITWIN w/s  zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym w centrum 
Bielska-Białej.

24.08.2020 r.

776.

Marcin LITWIN w/s nienależytej dbałości o czystość w centrum miasta. 24.08.2020 r.

775.

Marcin LITWIN w/s niewłaściwej dbałości o porządek publiczny 
w ścisłym centrum Bielska-Białej.

24.08.2020 r.

1
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774.

Dariusz
MICHASIÓW

w/s utrzymania ulicy Józefa Mireckiego jako drogi 
dwukierunkowej.

24.08.2020 r.

773.

Janusz BUZEK w/s wytycznych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z pandemią 
COVID-19.

24.08.2020 r.

772.

Janusz BUZEK w/s reorganizacji  Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 24.08.2020 r.

771.

Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK

w/s naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej 
do Bystrej i Wilkowic.

24.08.2020 r.

770.

Maksymilian
PRYGA

w/s zatrzymania rozbudowy anteny i stacji bazowej jednego z 
głównych operatorów sieci komórkowych, która jest usytuowana 
na dachu prywatnego budynku jednorodzinnego przy ulicy 
Szczęśliwej 23 (granica dzielnic Leszczyny 
i Straconka) oraz generuje szkodliwe dla zdrowia 
promieniowanie pola elektromagnetycznego.

24.08.2020 r.

769.

Edward KOŁEK w/s zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
gospodarstw domowych ogrzewanych gazem, elektrycznością 
czy olejem opałowym.

20.08.2020 r.

768.

Roman MATYJA w/s naprawy nawierzchni części ulicy Bocianiej w Bielsku-Białej. 20.08.2020 r.

767.

Roman MATYJA w/s odwodnienia ulicy Derkaczy. 20.08.2020 r.

766.

Urszula SZABLA w/s zorganizowania koncertów organowych z okazji 70-lecia 
połączenia miasta Bielska-Białej.

20.08.2020 r.

765.

Szczepan
WOJTASIK
Maksymilian
PRYGA

w/s wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Leśnej w dzielnicy 
Lipnik oraz na ulicy Lisiej w dzielnicy Straconka w najbliższej 
możliwej perspektywie organizacyjnej i finansowej.

20.08.2020 r.

1
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764.

Roman MATYJA w/s udzielenia pomocy mieszkańcom z ul. Mikołaja Kopernika 
w Bielsku – Białej.

20.08.2020 r.

763.

Adam WYKRĘT w/s wykonania odpowiedniego odwodnienia ulicy Krakowskiej. 20.08.2020 r.

762.

Klub  „Wspólnie
dla Bielska-Białej”

w/s instalacji metalowych serc na nakrętki. 18.08.2020 r.

761.
Klub  „Wspólnie
dla Bielska-Białej”

w/s wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego
w Bielsku-Białej na cele marketingowe.

18.08.2020 r.

760.
Janusz
OKRZESIK

w/s  środków  dla  rad  osiedli  przyznanych  za  najwyższą
frekwencję wyborczą w tzw. „Grze o milion”.

18.08.2020 r.

759.

Maksymilian
PRYGA

w/s  wykonania  doraźnego  remontu  przystanku  autobusowego
zlokalizowanego  na  pętli  autobusowej  przy  ulicy  Jutrzenki  na
terenie  osiedla  Złote  Łany  oraz  planowanej  instalacji  dwóch
Tablic  Dynamicznej  Informacji  Pasażerskiej  na  przystankach:
„Osiedle Złote Łany” (135) i „Jutrzenki SAM” (133).

18.08.2020 r.

758.
Roman MATYJA w/s przywrócenia znaku B-1 (zakaz ruchu) na ulicy Żołędziowej. 18.08.2020 r.

757.
Maksymilian
PRYGA

w/s remontu słupów promujących walory turystyczne naszego
miasta tj. górę Szyndzielnia, kolej liniową oraz tor saneczkowy
na wysokości ostatniego przystanku linii nr 2 w Mikuszowicach
Krakowskich.

17.08.2020 r.

756.

Janusz BUZEK
w/s 
A) wnioskowania przez miasto Bielsko-Białą o przyznanie premii
remontowej  na  remont  budynków  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
B)  inwestycji  zgłoszonych  do rządowego Funduszu  Inwestycji
Lokalnych.

17.08.2020 r.

755.
Janusz BUZEK

w/s odnowienia tablicy upamiętniającej Edwarda Zajączka oraz
pomnika Domu Polskiego przy ulicy Partyzantów 44 w Bielsku-
Białej.

17.08.2020 r.

1
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754.
Barbara WALUŚ w/s  zlecenia  naprawy  asfaltowej  nawierzchni  ulicy  Jana

Kazimierza w dzielnicy Lipnik.
14.08.2020 r.

753.
Barbara WALUŚ

w/s ponownej  prośby o posadowienie  ogólnodostępnej  tablicy
ogłoszeń,  przez  Wydział  Gospodarki  Miejskiej  Urzędu
Miejskiego  w  Bielsku-Białej,  w  centrum  dzielnicy  Lipnik  na
terenie  gminnym  w  ramach  istniejącego  Miejskiego  Systemu
Informacji.

14.08.2020 r.

752. Konrad ŁOŚ
w/s utrzymania chodnika przy ulicy Klubowej w należytym stanie
oraz  organizacji  ruchu  na  styku  ulicy  Klubowej  i  Pawła
Wapiennika.

14.08.2020 r.

751.
Konrad ŁOŚ

w/s wykonania Planu Urządzenia Lasu dla działki 2103/1, obręb
Kamienica  w  rejonie  ulicy  Kaskadowej  oraz  objęcia
przedmiotowej  działki  regularną  gospodarką  leśną  w  celu
ochrony  i  pielęgnacji  drzewostanu,  a  także  utrzymywania
nieruchomości w należytym porządku.

14.08.2020 r.

750.
Bronisław
SZAFARCZYK 

w/s połączeń dróg publicznych z drogami wewnętrznymi. 12.08.2020 r.

749.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s instalacji monitoringu na osiedlu Karpackim. 12.08.2020 r.

748.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s remontu ścieżki rowerowej w Parku Włókniarzy. 12.08.2020 r.

747.
Tomasz WAWAK w/s  budowy  wyniesionego  przejścia  dla  pieszych  na  ulicy

Wapiennej (przy skrzyżowaniu z ulicą Cypriana Kamila Norwida)
12.08.2020 r.

746.
Klub Radnych 
Prawa 
i Sprawiedliwości

w/s  przeznaczenia  i  wydatkowania  przez  gminę  Bielsko-Biała
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych (tarcza
dla samorządów).

6.08.2020 r.

745.
Konrad ŁOŚ w/s  zapewnienia  dojazdu  dla  nieruchomości  przy  ulicy

Cieszyńskiej  393A w Bielsku-Białej  (dawny Dom Nauczyciela  
w Wapienicy) od strony ulicy Cieszyńskiej.

6.08.2020 r.
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744.
Konrad ŁOŚ w/s sprzeciwu okolicznych mieszkańców wobec planów budowy

bloków deweloperskich w obrębie ulicy Ogrodowej/Krakowskiej.
6.08.2020 r.

743.
Roman MATYJA w/s  okresowego  zalewania  ulicy  Karpackiej  wodami  z  ulicy

Falistej.
6.08.2020 r.

742.
Roman MATYJA w/s odwodnienia ulicy Derkaczy. 4.08.2020 r.

741.
Roman MATYJA w/s poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Cienistej. 4.08.2020 r.

740.
Piotr
KOCHOWSKI

w/s  budowy  II  etapu  ścieżki  pieszo-rowerowej  wzdłuż  rzeki
Wapienica  na  odcinku  ulicy  Biwakowej  od  ulicy  Leśników do
ulicy Kopytko w Bielsku-Białej.

4.08.2020 r.

739.
Edward KOŁEK w/s lamp ulicznych na placu Wojska Polskiego. 4.08.2020 r.

738.
Edward KOŁEK w/s  lustra  na  skrzyżowaniu  ulic  13  Zakrętów i  Bystrej  w B-B

Hałcnowie.
4.08.2020 r.

737.
Roman MATYJA w/s dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej.

31.07.2020 r.

736.
Roman MATYJA w/s  wystąpienia Bielska-Białej o wsparcie inwestycji lokalnych  

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 31.07.2020  r.

735.
Roman MATYJA w/s remontu ulicy Młodzieżowej w Bielsku-Białej.

31.07.2020  r.

2
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734.
Roman MATYJA w/s  remontu ulicy Altanowej w Bielsku-Białej.

31.07.2020  r.

733.
Janusz BUZEK w/s ewentualnego zbycia przez miasto akcji TS Podbeskidzie 

S.A.
31.07.2020  r.

732.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s przycięcia gałęzi przy ulicy Spółdzielców. 30.07.2020 r.

731.
Piotr RYSZKA w/s renowacji Pomnika „Dom Polski”. 27.07.2020 r.

730.
Tomasz WAWAK w/s budowy drogi rowerowej przy planowanej przebudowie ulicy 

Eugeniusza Kwiatkowskiego.
27.07.2020 r.

729. Andrzej GACEK w/s  remontu budynku przy ulicy Mostowej 1.

27.07.2020 r.

728.
Andrzej GACEK w/s Parku Włókniarzy. 27.07.2020 r.

727.
Andrzej GACEK w/s planowanych zwolnień w Urzędzie Miasta oraz w podległych

mu jednostkach.
27.07.2020 r.

726.
Maksymilian
PRYGA

w/s  skoszenia  trawy  przy  głównych  arteriach  drogowych  na
terenie osiedla Złote Łany,  osiedla Langiewicza oraz dzielnicy
Leszczyny.

27.07.2020 r.

725.
Janusz BUZEK

w/s dochodów miasta w pierwszym półroczu 2020 r. oraz planu
oszczędności.

16.07.2020 r.

2
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724.
Janusz BUZEK

w/s  planów  budowy  instalacji  termicznego  przekształcania
odpadów komunalnych w Bielsku-Białej.

16.07.2020 r.

723.
Janusz BUZEK w/s  statusu  prac  nad  projektem  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

16.07.2020 r.

722.
Janusz BUZEK w/s  opracowania  powszechnie  obowiązującej  instrukcji  

w  szkołach  i  przedszkolach  w  zakresie  niektórych  aspektów
organizowania zajęć nieobowiązkowych.

15.07.2020 r.

721.
Janusz BUZEK w/s  planowanego  modelu  funkcjonowania  Bielsko-Bialskiego

Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego.
15.07.2020 r.

720.
Janusz BUZEK w/s oczyszczenia i udrożnienia rowu przy ul. Rucianej. 15.07.2020 r.

719.
Edward KOŁEK w/s  progów  spowalniających  na  ul.  Bzowej  w  Bielsku-Białej

Hałcnowie.
15.07.2020 r.

718.
Edward KOŁEK w/s  ulic Wawelskiej i Marii i Bolesława Wysłouchów w Bielsku-

Białej Hałcnowie.
15.07.2020 r.

717.
Edward KOŁEK w/s  budowy  ulic  Szlak,  Saskiej  i  Macieja  Rataja  

w Bielsku-Białej Hałcnowie.
15.07.2020 r.

716.
Edward KOŁEK w/s ulicy Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie. 15.07.2020 r.

715.
Jerzy BAUER w/s  naprawy  kładki  dla  pieszych  przez  potok  Olszówka  oraz

fragmentów chodnika.
14.07.2020 r.

2
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714.

Maksymilian
PRYGA

w/s  likwidacji  bariery  architektonicznej  przed  wjazdem  
i  wyjazdem  do  zabytkowej  kamienicy  przy  ulicy  Zygmunta
Krasińskiego 10, a w dalszej perspektywie czasowej i finansowej
kompleksowego remontu całego budynku zgodnie z zaleceniami
Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  i  innych  merytorycznych
służb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

14.07.2020 r.

713.
Tomasz WAWAK w/s  wykorzystania  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  do

walki ze skutkami susz i podtopień.
14.07.2020 r.

712.
Bronisław
SZAFARCZYK

w/s zagospodarowania otoczenia budynku przy ul. Wyzwolenia 
293.

9.07.2020 r.

711. Klub  Radnych
„Wspólnie  dla
Bielska-Białej”

w/s wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na
poziomie  naszego  miasta  w  stosowne  karty  parkingowe
upoważniające  do  bezpłatnego  pozostawiania  samochodów  
na terenie Placu Ratuszowego.

7.07.2020 r.

710.
Edward KOŁEK w/s  cząstkowych remontów dróg w Hałcnowie i Komorowicach. 6.07.2020 r

709.
Edward KOŁEK w/s budowy nowych dróg w Hałcnowie. 6.07.2020 r

708.
Edward KOŁEK

w/s stanu leśniczówki Habsburgów w Lipniku.
6.07.2020 r

707.
Edward KOŁEK w/s prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej po budowie 

kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie.
6.07.2020 r

706.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego  przystąpienia  do  budowy  nowej  kładki  na  rzece

Wapienica w rejonie ul. Celtyckiej
6.07.2020 r

705. Konrad ŁOŚ w/s  zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu
zabaw przynależnego do budynku 3, 5 i 7 przy ul. Wapienickiej
poprzez możliwie z największym stopniu odseparowanie go od
aktualnie  modernizowanej  ul.  Cieszyńskiej  celem
zminimalizowania immisji drogowych.

6.07.2020 r.

2
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704.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego  wyeliminowania  zgłaszanych  przez  mieszkańców

uciążliwości  związanych  z  sąsiedztwem  przedsiębiorstwa
produkującego tworzywa sztuczne przy ul. Wapienickiej 36.

6.07.2020 r.

703.

Konrad ŁOŚ w/s  absurdalnej  odpowiedzi  Miejskiego  Zarządu  Dróg  na
wniosek  mieszkańca  dotyczący  utrzymania  zieleni  w  pasie
drogowym, z której wynika nieuzasadnione przerzucanie zadań
własnych  gminy  na  mieszkańców,  skutkujące  obniżeniem
poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

6.07.2020 r.

702.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s  planów budowy dużego osiedla  deweloperskiego na ulicy
Bohaterów Westerplatte. 

6.07.2020 r.

701.

Urszula SZABLA
Karol
MARKOWSKI
Bronisław
SZAFARCZYK

w/s  zagospodarowania  budynku  obecnego  przedszkola  nr  43
przy ulicy Wyzwolenia 319.

3.07.2020 r.

700.
Janusz BUZEK w/s  przekształcenia  Miejskiego  Zarządu  Oświaty  w  centrum

usług wspólnych.

3.07.2020 r.

699.
Bronisław
SZAFARCZYK

w/s  usuwania  barier  architektonicznych  na  przejściach  dla
pieszych.

3.07.2020 r.

698.
Edward KOŁEK w/s zagadnień drogowych w Bielsku-Białej Hałcnowie. 24.06.2020 r.

697.
Maksymilian 
PRYGA

Roman MATYJA

w/s  podjęcia  doraźnych  lub  kompleksowych  działań
remontowych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Gorkiego 26
(osiedle Złote Łany), który częściowo wchodzi w skład zasobów
komunalnych  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Bielsku-
Białej.

22.06.2020 r.

696.
Marcin LITWIN zapytanie w/s loterii rozlicz PIT w Bielsku-Białej. 22.06.2020 r.

695.
Marcin LITWIN w/s nienależytej dbałości o pasy zieleni w drogach gminnych. 22.06.2020 r.

2
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694.
Marcin LITWIN w/s rozbudowy monitoringu. 22.06.2020 r.

693.
Małgorzata
ZARĘBSKA

w/s progów zwalniających. 22.06.2020 r.

692.
Małgorzata
ZARĘBSKA

w/s rozwiązania problemu bardzo niebezpiecznego przejścia dla
pieszych przy ulicy Wałowej.

22.06.2020 r.

691.
Maksymilian
PRYGA

w/s  rozważenia  wykonania  tablicy  informującej  
o granicach administracyjnych osiedla Langiewicza analogicznie
jak w przypadku innych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej.

22.06.2020 r.

690.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s  przycięcia  gałęzi  przy  kamerze  miejskiego
monitoringu przy ul. Spółdzielców.

22.06.2020 r.

689.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s usytuowania trzech ławek przy ulicy Stawowej. 22.06.2020 r.

688.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s ponownego otwarcia kasy w AQUA S.A.. 22.06.2020 r.

687.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s  uregulowania  stosunków  wodnych  w  Starym  Bielsku
pomiędzy ulicami Księdza Bronisława Jakubowskiego i Księdza
Mateusza Opolskiego.

22.06.2020 r.

686.
Dariusz
MICHASIÓW

w/s  pilnej  pielęgnacji  drzew  i  krzewów  na  ulicy  Zygmunta
Krasińskiego 26.

22.06.2020 r.

685.
Konrad ŁOŚ w/s wypracowania gminnej polityki w dziedzinie mieszkalnictwa,

w  szczególności  rozwoju  komunalnego  i  społecznego
budownictwa mieszkaniowego.

22.06.2020 r.

2
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684.

Konrad ŁOŚ w/s ograniczenia hałasu poprzez montaż ekranów akustycznych
wzdłuż  Alei  Generała  Władysława  Andersa  na  wysokości
Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  „CZEREŚNIA”  w  Bielsku-
Białej  (na  odcinku  od  ul.  Jana  III  Sobieskiego  do  tunelu  pod
Hulanką).

22.06.2020 r.

683.
Konrad ŁOŚ w/s pilnego remontu chodnika na drodze dojazdowej (sięgaczu)

do ulicy Wapienickiej.

22.06.2020 r.

682.
Konrad ŁOŚ w/s  kontynuowania  działań  w  zakresie  rewitalizacji  osiedli

mieszkaniowych  w  Bielsku-Białej,  zwłaszcza  najstarszych  
i najbardziej zdegradowanych.

22.06.2020 r.

681.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego  uporządkowania  niezwykle  zaniedbanego terenu  

w obrębie dojścia do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 przy
ul. Jaskrowej 13 w Bielsku-Białej.

22.06.2020 r.

680.
Klub Radnych

Prawa 
i

Sprawiedliwości

w/s  udzielenia  pomocy  finansowej  miejscowości   Kaniów  
w  Gminie  Bestwina  w   związku  z  usuwaniem skutków  trąby
powietrznej.

22.06.2020 r.

679.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Jerzy BAUER

w/s  przebudowy  skrzyżowań  ulicy  Bystrzańskiej
z ulicami Olszówki i Długą.

18.06.2020 r.

678.
Jerzy BAUER w/s naprawy kładki oraz przejścia nad murem zabezpieczającym

płazy  przy  ulicy  Karbowej  (w  okolicy  ośrodka  narciarskiego
„Dębowiec”). 

18.06.2020 r.

677.
Roman MATYJA w/s usunięcia przyczyn zalewania ulicy Karpackiej. 18.06.2020 r.

676.

Edward KOŁEK w/s  zapisów  w  „Regulaminie  określającym  wysokość  oraz
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do
wynagrodzenia  zasadniczego  (…)  nauczycielom  przedszkoli,
szkół  oraz  placówek,  dla  których  organem  prowadzącym
jest Miasto Bielsko-Biała.

18.06.2020 r.

675.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s   oświetlenia  i  odmalowania  przejścia  podziemnego  na
osiedlu Karpackim.

18.06.2020 r.

2
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674.
Edward KOŁEK w/s budowy ulicy Głośnej i remontu ulicy Marglowej w Bielsku-

Białej Hałcnowie.

18.06.2020 r.

673.
Roman MATYJA
KAROL
MARKOWSKi

w/s wykonania kanalizacji przy ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-
Białej.

18.06.2020 r.

672.
Roman MATYJA w/s zainstalowania progów zwalniających na ulicy Jaworzańskiej

w Bielsku-Białej.

18.06.2020 r.

671.
Konrad ŁOŚ w/s  remontu  kładki  na  rzece  Wapienica  w  rejonie  

ul.  Kaskadowej  oraz postępów w procesie regulowania spraw
terenowo-prawnych  umożliwiających  należyte  administrowanie
kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej.

18.06.2020 r.

670.
Konrad ŁOŚ w/s  braku  spójnej  koncepcji  w  przedmiocie  dalszego

zagospodarowania terenu w obrębie ścieżki rowerowej wzdłuż
rzeki Wapienica.

18.06.2020 r.

669.
Maksymilian 
PRYGA

w/s wykonania  remontu  cząstkowych  ubytków  nawierzchni
jezdni  na  całej  długości  ulicy  Urodzajnej  na  terenie  osiedla
Langiewicza,  a  także  wykonania  korekty  prawoskrętu  przy
skrzyżowaniu ulic Akademii Umiejętności oraz Juliana Tuwima.

16.06.2020 r.

668.
Roman MATYJA w/s  naprawy  elewacji  przejścia  podziemnego  na  osiedlu

Karpackim w Bielsku-Białej

16.06.2020 r.

667.
Roman MATYJA w/s dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej. 16.06.2020 r.

666.
Maksymilian
PRYGA

w/s wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy
Podgórze  zgodnie  ze  zgłoszeniami  Rady Osiedla,  Spółdzielni
Mieszkaniowej Złote Łany oraz mojej osoby.

15.06.2020 r.

665.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s  poszerzenia  wjazdu  na  cmentarz  przy  ulicy  Pszczelej  
w Bielsku-Białej.

15.06.2020 r.

2
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664.
Maksymilian
PRYGA

w/s  poprawy  bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniu  ulic  Akademii
Umiejętności oraz Ignacego Krasickiego na terenie osiedla Złote
Łany  zgodnie  z  zasadami  oraz  założeniami  bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

10.06.2020 r.

663.
Klub  Radnych  
„Wspólnie dla
Bielska-Białej”

w/s  podjęcia  działań  interwencyjnych  i  zaradczych
zmierzających  do  kompleksowego  remontu  „Potoku
Straceńskiego”  na  wysokości  dzielnic  Straconka  oraz
Leszczyny.

10.06.2020 r.

662.
Barbara WALUŚ w/s braku zrealizowania  projektu  osiedlowego dzielnicy Lipnik

złożonego w roku 2018 nr 18 – OBB 004 pt. Budżet obywatelski
„...bo łączy nas Lipnik”  w części „Lokalne ławeczki z nowinkami”
na rok 2019 w kwocie 40.000 zł

10.06.2020 r.

661.
Barbara WALUŚ w/s zlecenia  wykonania  doraźnego remontu ul.  Kaperskiej  na

Wróblowicach w dzielnicy Lipnik.

10.06.2020 r.

660.
Barbara WALUŚ w/s  zlecenia  wykonania  remontu  górnego  odcinka  ulicy

Krynicznej w  Bielsku-Białej, będącego  łącznikiem  do  ulicy
Juliana Tuwima na osiedlu Złote Łany.

10.06.2020 r.

659.
Maksymilian
PRYGA

w/s  wpisania  do  REJESTRU  zabytków  krzyża  z  1854  roku
zlokalizowanego na osiedlu Langiewicza, na pograniczu Złotych
Łanów, Lipnika i Straconki oraz objęcia go należnym nadzorem
konserwatorskim.

5.06.2020 r.

658.
Bronisław
SZAFARCZYK

w/s przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Wincentego 
Witosa.

3.06.2020 r.

657.
Edward KOŁEK w/s  progów  spowalniających  na  następujących  ulicach:

Barkowska, Bystra, Kolonia, Zagrody.

2.06.2020 r.

655.
Edward KOŁEK zapytanie w/s wybudowania chodnika dla pieszych na części 

ul. Południowej.

2.06.2020 r.

654.
Edward KOŁEK zapytanie  w/s  informacji  na  temat  budowy  masztu  telefonii

komórkowej i systemu 5G na działce przy ul. Taterniczej.

2.06.2020 r.
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653.

Edward KOŁEK w/s  zapisów  w  „Regulaminie  określającym  wysokość  oraz
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do
wynagrodzenia  zasadniczego,  (…)  oraz  kryteriów  i  trybu
przyznawania  nagród  za  osiągnięcia  w  zakresie  pracy
dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej,  w  tym  realizacji
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w  czasie  zajęć  (…),  nauczycielom  przedszkoli,  szkół  oraz
placówek,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Miasto
Bielsko-Biała.

2.06.2020 r.

652.
Maksymilian
PRYGA

w/s wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy 
Kaliskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik.

28.05.2020 r.

651.
Janusz
OKRZESIK

w/s wniosku grupy bielskich historyków i działaczy społecznych, 
którzy postulują powstanie w Bielsku-Białej turystycznego szlaku
„Śladami rodziny św. Jana Pawła II”.

25.05.2020 r.

650.
Andrzej GACEK w/s wywozu śmieci z budynku Nad Niprem 2. 25.05.2020 r.

649.
Konrad ŁOŚ w/s  zakresu  planowanej  wycinki  drzew  pod  budowę  punktu

selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych  przy  ul.  Szyprów  
w Bielsku-Białej.

25.05.2020 r.

648. Klub Radnych 
„Wspólnie dla 
Bielska-Białej”

w/s organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej. 25.05.2020 r.

647.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s  wydobywających  się  zanieczyszczeń  na  chodnik  oraz
jezdnię  jednego z  obiektów  handlowych  na  terenie  osiedla
Karpackiego.

25.05.2020 r.

646.
Piotr RYSZKA w/s  miejsc  parkingowych  dla  osób  niepełnosprawnych  przy

Placu Opatrzności Bożej 18.

25.05.2020 r.

645.
Roman MATYJA w/s planu remontu dróg i poboczy na 2020 r. 25.05.2020 r.

644.
Roman MATYJA w/s remontu chodników na ul. Agrestowej w Bielsku – Białej 25.05.2020 r.

3
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643.
Szczepan
WOJTASIK

w/s budowy systemu odwodnienia ulic:  Biegunowej, Skibowej,
Goryczkowej

25.05.2020 r.

642.
Maksymilian
PRYGA

w/s wykonania  miejsc postojowych na nieruchomości  gminnej
zlokalizowanej przy ulicy Teofila Lenartowicza na terenie osiedla
Złote Łany

25.05.2020 r.

641.
Maksymilian
PRYGA

w/s utrzymania stałego i bezproblemowego dostępu do miejsc
postojowych na parkingu zlokalizowanym między ulicą Ignacego
Krasickiego,  a  ulicą  Łagodną  (nad  cmentarzem)  na  terenie
osiedla mieszkaniowego Złote Łany

25.05.2020 r.

640.
Karol 
MARKOWSKI w/s instalacji kilku progów zwalniających na ulicy Gwardzistów 

w Komorowicach.

20.05.2020 r.

639.
Roman MATYJA w/s wycięcia drzew obok posesji przy ulicy Karpackiej 119. 18.05.2020 r.

638.
Roman MATYJA w/s  zorganizowania  w  naszym  mieście  konkursu

najpiękniejszych ogródków przydomowych.

18.05.2020 r.

637.
Barbara WALUŚ w/s  zlecenia  wykonania  nakładki  asfaltowej  na  łączniku

drogowym od ulicy Wiosennej do ulicy Plastyków.

15.05.2020 r.

636.
Maksymilian 
PRYGA

Szczepan 
WOJTASIK

w/s wykonania nowej nakładki asfaltowej jako formy odtworzenia
nawierzchni  ulicy  Bolesława  Prusa  w  dzielnicy  Bielsko-Biała
Leszczyny, na której w obecnym czasie prowadzone są prace
modernizacyjno-remontowe związane  z  wykonaniem przyłącza
gazowego.

12.05.2020 r.

635.

Karol 
MARKOWSKI

Roman MATYJA

Maksymilian 
PRYGA

w/s  rozwinięcia  programu  „Bielsko-Biała  łapie  deszcz”  oraz
przekazania dodatkowych środków na jego realizację.

11.05.2020 r.

3
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634.

Janusz BUZEK

w/s  przedstawienia  informacji  o  sytuacji  finansowej  spółek  
z  większościowym  udziałem  Gminy  Bielsko-Biała  w  związku
z trwającym zamrożeniem gospodarki.

11.05.2020 r.

633.

Roman MATYJA

w/s przeprowadzonych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie przy 
posesji ul. Bystrzańska 13 A.

11.05.2020 r.

632. Barbara WALUŚ

w/s  zbudowania  łącza  podziemnego  pod  ITS  w  centrum
dzielnicy Lipnik w związku z planowaną rozbudową od czerwca
br.  ul.  Lipnickiej  i  docelowo  założenia  kamery  obrotowej  na
istniejącym  słupie  elektrycznym  stojącym  na  mini  rondzie
(„zielonej  wysepce”)  dla  zwiększenia  bezpieczeństwa  Domu
Kultury,  osób  korzystających  z  przystanku  autobusowego,
starego budynku OSP Lipnik.

11.05.2020 r.

631.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wykonania  „łąki  kwietnej”  na  gruntach  miejskich
zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany.

5.05.2020 r.

630.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  oznakowania  poziomego  wykonanego  na  remontowanym
odcinku ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską
w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny.

30.04.2020 r.

629. Marcin LITWIN
w/s  terminu  przywrócenia  do  funkcjonowania  w  trybie
stacjonarnym  żłobków  i  przedszkoli  w  związku  
z  wprowadzeniem  drugiego  etapu  znoszenia  ograniczeń
związanych z COVID-19.

30.04.2020 r.

628. Marcin LITWIN
w/s zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tys.
złotych dla rad osiedlowych na inwestycje drogowe, w związku 
z odpowiedzią na interpelację RM.0003.120.2020.

30.04.2020 r.

627.
Konrad ŁOŚ w/s częstotliwości kursowania oraz przebiegu linii autobusowych

MZK nr 7 i 16.

28.04.2020 r.

626.
Maksymilian
PRYGA
Roman MATYJA
Karol
MARKOWSKI
Dariusz
MICHASIÓW

w/s  powrotu  do  normalnych  godzin  otwarcia  Punktów
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  
w Bielsku-Białej.

27.04.2020 r.

3
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625.
Andrzej GACEK w/s rozbudowy DK52/ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej. 27.04.2020 r.

624.
Andrzej GACEK w/s przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego. 27.04.2020 r.

623.
Andrzej GACEK w/s  wydatków w roku 2019. 27.04.2020 r.

622.
Tomasz WAWAK w/s  aktualnych  i  planowanych  działań  w  zakresie

przeciwdziałania skutkom suszy.

27.04.2020 r.

621.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s wdrożenia oszczędności w tegorocznym budżecie miasta  
w celu  zwiększenia  pomocy osobom i  podmiotom społeczno-
gospodarczym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

27.04.2020 r.

620.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s prób nielegalnego wyłudzenia spisu wyborców od Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.

27.04.2020 r.

619.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s obecnej sytuacji budżetowej miasta. 27.04.2020 r.

618.
Jerzy BAUER w/s ożywienia ul. 11 Listopada. 27.04.2020 r.

617.
Jerzy BAUER w/s naprawy nawierzchni ulicy Olszówki w okolicy skrzyżowania 

z ul. Różaną 

27.04.2020 r.

616. Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Karol
MARKOWSKI
Roman MATYJA
Maksymilian
PRYGA

w/s  rozwiązania  problemu  kojców  dla  psów  policyjnych
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Bielsku-Białej.

24.04.2020 r.

3
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615.

Karol
MARKOWSKI
Maksymilian
PRYGA
Roman MATYJA

w/s rozważenia możliwości uruchomienia dodatkowych dyżurów
i  świetlic  dla  dzieci  przedszkolnych  i  wczesnoszkolnych  
w miesiącach lipiec - sierpień br.

24.04.2020 r.

614.
Roman MATYJA w/s  usytuowania  na  osiedlach  beskidzkim  i  karpackim

maskomatów.

22.04.2020 r.

613.
Maksymilian
PRYGA

w/s instalacji tzw. „MASKOMATU” na terenie osiedla Złote Łany. 22.04.2020 r.

612.
Tomasz WAWAK w/s zapisu znajdującego się w zarządzeniu Prezydenta Miasta

Bielska-Białej  w  sprawie  ochrony  drzew  na  terenie  miasta
Bielska-Białej.

17.04.2020 r.

611.
Bronisław
SZAFARCZYK

w/s organizacji ruchu drogowego. 17.04.2020 r.

610.
Roman MATYJA w/s  sytuacji  ekonomicznej  miasta  oraz  podjętych  przez  Pana

działań w związku z rozwijającą się w Bielsku-Białej pandemią
koronawirusa.

17.04.2020 r.

609.
Janusz BUZEK w/s  stworzenia  grupy  zakupowej  w  celu  nabycia  środków

dezynfekujących albo/i usług dezynfekcji.

15.04.2020 r.

608.

Janusz BUZEK w/s  sporządzenia  projektu  uchwały  Rady Miejskiej  dotyczącej
zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  (gruntów,  budynków  
i  budowli)  związanych  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej,  grupy  przedsiębiorców,  których  płynność
finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem
negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu COVID-
19, część II.

15.04.2020 r.

607. Bronisław
SZAFARCZYK

w/s problemów z doręczaniem decyzji o wysokości podatku od
nieruchomości 14.04.2020 r.

3
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606.
Urszula SZABLA w/s wykonania kanalizacji na ulicy Taksówkarzy. 7.04.2020 r.

605.
Janusz BUZEK w/s przedłożenia informacji nt. aktywności  gospodarczej  firm

oraz ilości osób bezrobotnych.

2.04.2020r.

604.
Janusz BUZEK w/s  konsultacji  społecznych  Miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  śródmieścia
położonego  na  zachód  od  rzeki  Białej  
do terenów kolejowych.

2.04.2020r.

603.

Janusz BUZEK w/s  sporządzenia  projektu  uchwały  Rady Miejskiej  dotyczącej
zwolnienia  z  podatku od nieruchomości  (gruntów,  budynków i
budowli)  związanych  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej,  grupy  przedsiębiorców,  których  płynność
finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem
negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu COVID-
19. 

2.04.2020r.

602.
Maksymilian
PRYGA

w/s  wykonania  specjalnych  grafik/tablic  dedykowanych  dla
mieszkańców  dużych  osiedli  mieszkaniowych  dotyczących
zasad ochrony przed koronawirusem w blokach, wieżowcach  
i na klatkach schodowych.

2.04.2020r.

601.
Klub  Radnych
„Wspólnie  dla
Bielska-Białej”

w/s złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
i  zakupu  sprzętu  komputerowego  dla  uczniów  i  nauczycieli  
z  Bielska-Białej  ze  środków  zewnętrznych  jakimi  dysponuje
Ministerstwo Cyfryzacji.

2.04.2020r.

600.
Rafał
RYPLEWICZ

w/s  możliwości  realizacji  na  ternie  lasku  Bathelta  
w Aleksandrowicach wybiegu dla psów.

26.03.2020 r.

599.

Karol
MARKOWSKI
Maksymilian
PRYGA
Roman MATYJA

w/s  przywrócenia normalnego kursowania wszystkich linii MZK
Bielsko-Biała  wożących  pracowników  do  lokalnych  zakładów
pracy, które nie zawiesiły bieżącej produkcji.

26.03.2020 r.

598.
Radni Klubu
NIEZALEŻNI.BB

w/s  zakupu  sprzętu  do  przeprowadzania  testów  na
koronawirusa.

26.03.2020 r.

597.
Konrad ŁOŚ w/s  pilnego  wdrożenia  i  przestrzegania  nowych  restrykcji

związanych  z  przewozem  osób  w  środkach  publicznego
transportu  zbiorowego w celu  ograniczenia  rozprzestrzeniania
się koronawirusa.

26.03.2020 r.

3
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596.

Maksymilian
PRYGA
Roman MATYJA
Karol
MARKOWSKI

w/s rozważenia możliwości  ozonowania wszystkich autobusów
MZK Bielsko-Biała realizujących zadania z zakresu komunikacji
zbiorowej.

23.03.2020 r.

595.
Maksymilian
PRYGA

w/s  remontu  fragmentu  chodnika  przy  końcowym  przystanku
autobusów linii numer „15” oraz „22” przy ulicy Juliana Tuwima
na osiedlu Złote Łany.

23.03.2020 r.

594.
Klub  Radnych
„Wspólnie  dla
Bielska-Białej”

w/s  uruchomienia  specjalnej  infolinii  dla  seniorów  
z  Bielska-Białej  oraz  zainicjowania  i  rozpowszechnienia  akcji
„Senior BB zostaje w domu”.

19.03.2020 r.

593.
Klub Radnych 
PiS

w/s  przygotowania  przez  miasto  pakietu  osłonowego  dla
przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

18.03.2020 r.

592.
Janusz BUZEK w/s  obniżki  czynszów  za  miesiąc  marzec  br.  i  ewentualnie

następne w lokalach użytkowych wchodzących w skład zasobu
miasta.

18.03.2020 r.

591. Bronisław
SZAFARCZYK

w/s  dodatkowego oświetlenia  przejść  dla  pieszych  na  terenie
Hałcnowa.

17.03.2020 r.

590.
Janusz
OKRZESIK
Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK

w/s powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu 
obywatelskiego.

16.03.2020 r.

589.
Marcin LITWIN w/s zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tys. 

złotych dla rad osiedlowych na inwestycje drogowe.

16.03.2020 r.

588.
Konrad ŁOŚ w/s  aktualnej  liczby  budynków  wspólnot  mieszkaniowych  

z  udziałem  gminy  oraz  nieruchomości  komunalnych,  których
stan techniczny został oceniony jako zły.

16.03.2020 r.

587.
Konrad ŁOŚ w/s rozważenia zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego 

parkowania w czasie zagrożenia epidemicznego.

16.03.2020 r.
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586.
Andrzej GACEK w/s  uchwały Nr XV/331/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z  dnia  28  stycznia  2020  roku  w  sprawie  regulaminu  dla
nauczycieli.

16.03.2020 r.

585.
Andrzej GACEK

w/s budynku przy ulicy Batorego 10.

16.03.2020 r.

584.
Andrzej GACEK w/s  uporządkowania  oznakowania  i  poprawy  bezpieczeństwa

dróg na Osiedlu Biała Krakowska.

16.03.2020 r.

583.
Konrad ŁOŚ
Andrzej GACEK
Marcin LITWIN

w/s renowacji „Krzyża Pamięci” znajdującego się obok dawnej
siedziby  Powiatowego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego  
w Bielsku-Białej  przy ulicy Krasińskiego 30.

16.03.2020 r.

582.
Dariusz
MICHASIÓW
Piotr
KOCHOWSKI

w/s  remontu ulicy Zawiłej.

16.03.2020 r.

581.
Dariusz
MICHASIÓW w/s  remontu ulicy Kamieniec Podolski.

16.03.2020 r.

580.
Janusz BUZEK

w/s strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030.

16.03.2020 r.

579.
Janusz BUZEK

w/s zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską 
i dworcem PKP.

16.03.2020 r.

578.
Janusz BUZEK

w/s drogi prywatnej w rejonie ulicy Karpackiej 191.

16.03.2020 r.

577.
KLUB
RADNYCH
„Wspólnie  dla
Bielska-Białej”

w/s rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and
ride”  w  pobliżu  wybranego  miejsca  użyteczności  publicznej,
gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej.

16.03.2020 r.

3
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576. Rafał
RYPLEWICZ

w/s powstania pierwszej tężni solankowej w Bielsku-Białej.

12.03.2020 r.

575.
Urszula SZABLA w/s organizacji ruchu na osiedlu Biała Krakowska. 12.03.2020 r.

574.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK 

w/s oświetlenia ulicy Grzybowej. 12.03.2020 r.

573.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK 

w/s umieszczenia sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy
Andrzej Boboli z ulicą Armii Krajowej.

12.03.2020 r.

572.
Barbara WALUŚ
Konrad ŁOŚ

w/s  sposobu  przeprowadzania  konsultacji  dla  nowej  strategii
rozwoju  miasta  oraz  poniesionych  dotychczas  przez  miasto  
z tego tytułu kosztów.

12.03.2020 r.

571.
Jerzy BAUER w/s projektu przebudowy i remontu ulicy Pocztowej. 12.03.2020 r.

570.
Jerzy BAUER
Roman MATYJA
Rałał 
RYPLEWICZ

w/s przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem
ze sklepu Tesco.

12.03.2020 r.

569.
Roman MATYJA w/s utrzymania czystości na przystankach autobusowych MZK

oraz w innych miejscach publicznych.

12.03.2020 r.

568.
Roman MATYJA w/s  zwiększenia  częstotliwości  odbioru  odpadów

wielkogabarytowych  od  mieszkańców  spółdzielni
mieszkaniowych.

12.03.2020 r.

567.
Jerzy BAUER
Roman MATYJA
Rałał 
RYPLEWICZ

w/s  rozbudowy  drogi  przy  Szkole  Podstawowej  
nr 37 na os. Karpackim.

12.03.2020 r.
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566.
Klub  Radnych
PiS

w/s nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia
Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  oraz  Ryszarda
Kaczorowskiego.

11.03.2020 r.

565.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s udostępnienia  poza  sezonem  części  sportowo-
rekreacyjnej pływalni „Start” w Mikuszowicach Śląskich.

11.03.2020 r.

564.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s zachęt do przyłączania istniejących budynków mieszkalnych 
do miejskiej sieci ciepłowniczej.

11.03.2020 r.

563.
Konrad ŁOŚ w/s usuwania barier architektonicznych w gminnych budynkach

mieszkalnych  oraz  obiektach  użyteczności  publicznej  przy
wykorzystaniu wsparcia z Funduszu Dostępności.

10.03.2020 r.

562.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s wykorzystania hałcnowskiej ulicznej kamery internetowej. 9.03.2020 r.

561.
Roman MATYJA w/s przeprowadzenia remontu ulicy Młodzieżowej. 9.03.2020 r.

560.
Roman MATYJA w/s wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Krzemiennej. 9.03.2020 r.

559.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  wyznaczenia  przejścia  dla  pieszych  na  ulicy  generała
Kazimierza Sosnkowskiego w obrębie osiedla Karpackiego.

6.03.2020 r.

558.

Maksymilian 
PRYGA

w/s rozważenia instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV 
przy ulicach Juliana Tuwima oraz Maksyma Gorkiego na terenie 
osiedla Złote Łany lub podjęcia innych, alternatywnych działań 
zaradczych zgodnie z kompetencjami Straży Miejskiej w 
Bielsku-Białej.

5.03.2020 r.

557.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s remontu ulicy Kąpielowej w Mikuszowicach Śląskich. 5.03.2020 r.

556.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wykonania  ciągu  pieszych  wzdłuż  boiska  przy  Szkole
Podstawowej  nr  33 (dawna Szkoła  Podstawowa nr  12),  który 5.03.2020 r.
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Szczepan 
WOJTASIK skomunikuje  ulicę  Góralską  oraz  wszystkie  przyległe  

i  sąsiadujące ulice  z  ulicą  Żywiecką w dzielnicy Bielsko-Biała
Leszczyny.

555.
Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy
Szczęśliwej (między ulicą Bracką, a ulicą Źródlaną) w dzielnicy
Bielsko-Biała Leszczyny.

5.03.2020 r.

554.
Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  wykonania  oświetlenia  ciągu  pieszych  łączącego  ulicę
Szczęśliwą z ulicą Łagodną oraz ulicą Mariana Langiewicza. 5.03.2020 r.

553.
Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  wykonania  doraźnego  przejścia  dla  pieszych  przy  ulicy
Górskiej  w  rejonie  sklepu  „Lewiatan”  oraz  przeprowadzenia
szczegółowej analizy bezpieczeństwa pieszych na pozostałych
przejściach zlokalizowanych na całym odcinku ulicy Górskiej.

5.03.2020 r.

552.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s planowanej likwidacji linii autobusowej nr 28. 5.03.2020 r.

551.

Konrad ŁOŚ w/s  przedłożenia  informacji  na  temat  odstąpienia  przez
Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. od możliwości
skorzystania  z  zewnętrznego  dofinansowania  do  modernizacji
sieci  ciepłowniczej  w  kontekście  prowadzonej  przez  miasto
polityki nadzoru właścicielskiego.

3.03.2020 r.

550.
Konrad ŁOŚ w/s  przystąpienia  do  kompleksowego  remontu   nawierzchni

kilkudziesięciometrowego  sięgacza  ul.  Zwierzynieckiej  
w  Bielsku-Białej  poprzez  wykonanie  nawierzchni  z  masy
bitumicznej.

3.03.2020 r.

549.
Konrad ŁOŚ w/s  naprawy  pomnika  Bolka  i  Lolka  oraz  utrzymania  

w  należytym  stanie  kompozycji  rzeźbiarskich  obrazujących
bohaterów seriali tworzonych w Studium Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej.

3.03.2020 r.

548.

Konrad ŁOŚ w/s  powiązania  budowy  kolejnych  etapów  ścieżki  pieszo-
rowerowej  wzdłuż  rzeki  Wapienica  z  zabezpieczeniem
odpowiedniej  infrastruktury  parkingowej  w  obrębie  
ul.  Jaworzańskiej  i  ul.  Leśników  (początek  II  etapu  budowy
ścieżki) celem odciążenia notorycznie przepełnionego parkingu
przy ul. Tartacznej.

3.03.3020 r.

547.

Maksymilian 
PRYGA

w/s przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla
przebudowy  i  modernizacji  chodnika  wzdłuż  kościoła  
pw. św. Józefa na osiedlu Złote Łany (ulica Złotych Kłosów od
ulicy Podgórze) oraz określenia szacunkowych ram czasowych
w  jakich  mogłaby  zostać  zrealizowana  zgodnie  z  dyscypliną
finansów publicznych.

27.02.2020 r.
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546.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  pilnego  remontu  słupa  oświetleniowego  zlokalizowanego
przy skrzyżowaniu ulic Jutrzenki i Podgórze (osiedle Złote Łany),
który  w  obecnym  stanie  stwarza  realne  zagrożenie  dla
bezpieczeństwa pieszych i ruchu samochodów.

27.02.2020 r.

545.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych. 27.02.2020 r.

544.
Konrad ŁOŚ w/s potrzeby prowadzenia dialogu i uwzględnienia przez władzę

głosu mieszkańców protestujących przeciwko budowie spalarni
w Bielsku-Białej na każdym etapie procesu decyzyjnego.

17.02.2020 r.

543.
Konrad ŁOŚ w/s  remontu  sięgacza  ul.  Wapienickiej  przy  okazji  prac

związanych z modernizacją ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

17.02.2020 r.

542.
Konrad ŁOŚ w/s  przywrócenia  przystanków  autobusowych  MZK

na ul. Cieszyńskiej w obrębie Lotniska.

17.02.2020 r.

541.
Janusz 
OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s  rozpoznania  sprawy   bezprawnego  i  niewłaściwego
wykonania  ekspertyzy  dendrologicznej  oraz  ustalenia  osób
odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości.

17.02.2020 r.

540.
Janusz 
OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s planów rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku koło 
Ratusza.

17.02.2020 r.

539.
Marcin LITWIN w/s  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

naliczanych przez miasto Bielsko-Biała.

17.02.2020 r.

538.

Dariusz 
MICHASIÓW
Maksymilian 
PRYGA

w/s zabezpieczenia przejść dla pieszych przy ulicy Stawowej  
w  kierunku  Ronda  Niemena  oraz  przy  skrzyżowaniu  ulicy
Leszczyńskiej  i  Poniatowskiego  wraz  z  wykonaniem
systemowego doświetlenia  w kolejnej  perspektywie  planowej  
i finansowej.

17.02.2020 r.

537.
Janusz 
OKRZESIK
Jerzy BAUER

w/s sięgaczy ulic na terenie miasta. 17.02.2020 r.
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536.
Andrzej GACEK w/s modernizacji Parku Włókniarzy. 17.02.2020 r.

535.
Andrzej GACEK w/s parku koło Placu Ratuszowego. 17.02.2020 r.

534.
Janusz BUZEK w/s modernizacji Parku Włókniarzy i Parku Ratuszowego. 17.02.2020 r.

533.
Janusz BUZEK w/s  wdrożenia  Systemu  Zarządzania  Działaniami

Antykorupcyjnymi  wg  normy  ISO  37001  oraz  Systemu
Zarządzania  Ryzykiem  Braku  Zgodności  w  myśl  wytycznych
normy ISO 19600.

17.02.2020 r.

532.
Roman MATYJA w/s dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy na

zajęcia do hali sportowej.

17.02.2020 r.

531.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s budowy toalety publicznej przy ul. Twórczej, w pobliżu Domu
Kultury.

14.02.2020 r.

530.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s wykonania oświetlenia na ulicy Zdrowej w Starym Bielsku. 14.02.2020 r.

529.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wsparcia  mieszkańców dzielnicy  Bielsko-Biała  Leszczyny,
którzy zostali pozbawieni miejsc parkingowych przy sklepie sieci
„Biedronka” (ul. Żywiecka 115).

14.02.2020 r.

528.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s  wybiegu dla psów. 14.02.2020 r.

527.

KLUB
RADNYCH
„Wspólnie  
dla  Bielska-
Białej”

w/s  upamiętnienia  25.  rocznicy  wizyty  Ojca  Świętego  Jana
Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin.

14.02.2020 r.
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526.
Urszula SZABLA w/s budowy przedszkola w Komorowicach Krakowskich. 13.02.2020 r.

525.
Tomasz WAWAK w/s łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej. 

13.02.2020 r.

524.
Barbara WALUŚ w/s poszerzenia wyjazdu z ul. Krakowskiej na ul. Admiralską 

w dzielnicy Lipnik.

13.02.2020 r.

523.
Barbara WALUŚ w/s remontu ulicy Miedzianej w dzielnicy Lipnik. 13.02.2020 r.

522.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s remontu ulicy Andrzeja Małkowskiego. 13.02.2020 r.

521.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s remontu ulicy Schodowej. 13.02.2020 r.

520.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  rozważenia  wykonania  tablic  informujących  o  granicach
administracyjnych  poszczególnych  dzielnic  ze  szczególnym
uwzględnieniem obszaru Straconki, Leszczyn oraz Lipnika.

12.02.2020 r.

519.
Piotr RYSZKA w/s zwiększenia bezpieczeństwa przejazdu ulicą Zwierzyniecką. 12.02.2020 r.

518.
Piotr RYSZKA w/s budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dziewanny. 12.02.2020 r.

517.
Rafał 
RYPLEWICZ
Maksymilian 
PRYGA

w/s  renowacji  pomnika  upamiętniającego  istnienie  „Domu
Polskiego”.

10.02.2020 r.
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516.
Maksymilian 
PRYGA

w/s podjęcia działań mających na celu zaprowadzenie porządku
i  spokoju  wokół  budynku  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  nr  4  
im.  Stanisława  Staszica  przy  ulicy  Maksyma  Gorkiego  na
osiedlu Złote Łany.

6.02.2020 r.

515.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  rzetelnego  i  kompleksowego  przeglądu  słupów
oświetleniowych zarządzanych przez spółkę „Tauron” na terenie
osiedla Złote Łany oraz osiedla Langiewicza.

6.02.2020 r.

514.
Maksymilian 
PRYGA

w/s upamiętnienia 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej, którą
będziemy obchodzili 20 stycznia 2021 roku.

30.01.2020 r.

513.
Konrad ŁOŚ w/s  szerszego  dostępu  do  bezpłatnego  i  powszechnego

Internetu w przestrzeni publicznej Bielska-Białej.

27.01.2020 r.

512.
Konrad ŁOŚ w/s  przedłożenia  informacji  na  temat  aktualnego  stanu

wdrażania  na  terenie  gminy  Bielsko-Biała  tzw.  ustawy
przekształceniowej,  która  wprowadziła  uwłaszczenia  gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe.

27.01.2020 r.

511.
Marcin LITWIN w/s   dalszego  losu  Szkoły  Podstawowej  nr  4  przy  

ul. Władysława Sikorskiego 4a/4b.

27.01.2020 r.

510.

Marcin LITWIN w/s  rozszerzenia  sprawozdania  Prezydenta  Miasta  Bielska-
Białej  w sprawie  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  w  Bielsku-
Białej dot. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości  gruntowych  oraz  ich  wydzierżawiania  lub
wynajmowania.

27.01.2020 r.

509.
Marcin LITWIN w/s  zasobów  mieszkaniowych  miasta  Bielska-Białej,

które wyposażone w  paleniska  węglowe  przyczyniają  się  do  
„niskiej emisji” co za tym idzie zatruwania mieszkańców miasta.

27.01.2020 r.

508.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s źródełek w szkołach. 27.01.2020 r.

507.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s festiwalu gier planszowych. 27.01.2020 r.

506.
Janusz
OKRZESIK

w/s rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej.

27.01.2020 r.
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Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK
Małgorzata 
ZARĘBSKA

505.
Jerzy BAUER w/s rozpoczęcia prac związanych z poszerzeniem łącznika ulicy

Pocztowej  z  Przedszkolem  nr  31,  Domem  Dziecka  i  Szkołą
Waldorfską.

27.01.2020 r.

504.
Andrzej GACEK w/s remontu ulicy Krakowskiej. 27.01.2020 r.

503.

Karol
MARKOWSKI
Roman MATYJA
Maksymilian 
PRYGA

w/s  podjęcia  działań  zmierzających  do  merytorycznego
rozpoznania  wszelkich  możliwości   prawnych  związanych  
z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę zadaszonego
lodowiska w Bielsku-Białej.

27.01.2020 r.

502.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zagospodarowania centrum Hałcnowa – konkurs. 23.01.2020 r.

501.
Renata 
GRUSZKA
Maksymilian 
PRYGA

w/s wykonania systemowego doświetlenia przejść dla pieszych 
w dzielnicy Lipnik oraz Straconka w kolejnych perspektywach 
finansowych.

23.01.2020 r.

500.
Konrad ŁOŚ w/s niewystarczającej odpowiedzi na interpelację dot. wyboru 

wariantu zagospodarowania terenu dla budowy krytej pływalni 
na osiedlu Polskich Skrzydeł.

23.01.2020 r.

499.
Konrad ŁOŚ w/s  przystąpienia do  rewitalizacji  osiedla  socjalnego

przy ulicy Sobieskiego
w  Wapienicy i zmiany jego dotychczasowej funkcji.

23.01.2020 r.

498.
Janusz BUZEK w/s  doświetlenia  przejść  dla  pieszych  w  rejonie  Osiedli

Karpackiego i Beskidzkiego oraz dzielnicy Kamienica.

22.01.2020 r.

497.
Janusz BUZEK w/s biletów autobusowych oraz systemu  ich sprzedaży. 22.01.2020 r.

496.

Karol
MARKOWSKI
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wsparcia  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Ondraszek”
Bielsko-Biała. 

21.01.2020 r.
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495.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  zabezpieczenia  starego  przejścia  dla  pieszych  przy
skrzyżowaniu ul.  Łagodna/ul.  Liściasta oraz zainstalowania po
stronie  chodników  odpowiednich  barierek  lub  słupków
zabezpieczających.

21.01.2020 r.

494.
Konrad ŁOŚ w/s  wprowadzenia  zmian  do  rozkładów jazdy  oraz  przebiegu

niektórych linii autobusowych.

21.01.2020 r.

493.

Maksymilian 
PRYGA

w/s zainstalowania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej  specjalnej  zakładki,  która  w prosty  i  czytelny
sposób będzie informowała o stanie czystości i jakości powietrza
w danej  lokalizacji  oraz  rozważenia  instalacji  kolejnych  EKO-
Słupków w dzielnicy  Bielsko-Biała  Leszczyny  w  najbliższej,
dostępnej perspektywie finansowej.

16.01.2020 r.  

492.

Konrad ŁOŚ w/s  aktualnego  stanu  zaawansowania  prac  związanych  
z  przygotowaniem  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  w  następstwie  podjęcia
przez  Radę  Miejską  uchwały  z  dnia  27  sierpnia  2019  roku  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar
położony  w  rejonie  ulicy  Poprzecznej  i  prof.  dr.  Mieczysława
Michałowcza.

16.01.2020 r.  

491.
Konrad ŁOŚ w/s zwiększenia funkcjonalności ścieżki pieszo-rowerowej wokół

lotniska  w  Aleksandrowicach  poprzez  połączenie  jej  
z  ul.  Pieczarkową  za  pomocą  łącznika   będącego  traktem
pieszo-rowerowym.

16.01.2020 r.  

490.

Konrad ŁOŚ w/s  przystąpienia  do  kompleksowego  remontu  nawierzchni
ul.Prądniczej  w  Bielsku-Białej poprzez  wykonanie  konstrukcji
drogi  oraz  ułożenia  nawierzchni  z  masy  bitumicznej,  wobec
krótkotrwałych  efektów  dotychczasowych  doraźnych  prac
utrzymaniowych zabezpieczających dojazd do posesji.

16.01.2020 r.   

489.
Roman MATYJA w/s remontu ulicy Begonii w Bielsku-Białej. 15.01.2020 r.

488.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  zapewnienia  bezpośredniego  skomunikowania  osiedla
Langiewicza i  osiedla Złote Łany ze Szpitalem Wojewódzkim  
w trwających obecnie konsultacjach społecznych nad projektem
wdrażania  zadań  optymalizacyjnych  w  komunikacji  miejskiej  
w Bielsku-Białej („Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej
2020+”)

15.01.2020 r.

487.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s budowy chodnika na ul. mjr. Henryka Sucharskiego – przed
Szkołą Podstawową nr 28.

14.01.2020 r.

4



Numer
Druku

Imię  i nazwisko
Radnego

Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

486.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s inwestycji związanych z budową drogi ekspresowej S1. 14.01.2020 r.

485.

Roman MATYJA
Karol 
MARKOWSKI
Maksymilian 
PRYGA

w/s zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach instytucji
publicznych będących własnością gminy Bielsko-Biała.

14.01.2020 r.

484.
Roman MATYJA w/s remontu dróg w dzielnicy Mikuszowice Śląskie. 14.01.2020 r.

483.
Maksymilian 
PRYGA

w/s budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY przy
ulicy Straconki w Bielsku-Białej Leszczynach.

10.01.2020 r.

482.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  podjęcia  działań  pomocowych  dla  placówki  wsparcia
dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez Klub
Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej.

10.01.2020 r.

481.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s budowy tras rowerowych związanych z planowaną budową
obwodnicy centrum Hałcnowa.

13.01.2020 r.

480.

Konrad ŁOŚ w/s  kompleksowego  zagospodarowania  terenu  w  obrębie
budynku wielorodzinnego przy ul. Twórczej 11 w Bielsku-Białej  
w  sposób  oczekiwany  przez  mieszkańców  w  związku  
z  modernizacją  ul.Cieszyńskiej  i  wynikającymi  z  tego  tytułu
ograniczeniami.

10.01.2020 r.

479.

Konrad ŁOŚ w/s przywrócenia dotychczasowej organizacji  ruchu w rejonie  
ul.  Smoczej  w  Bielsku-Białej  oraz  rozwiązania  problemu
parkowania samochodów w rejonie doliny Wapienicy.

10.01.2020 r.

478.

Konrad ŁOŚ w/s  braku  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  11.12.2019  r.  
w części dotyczącej oceny stanu technicznego kładki na rzece
Wapienica  w  rejonie  ul.  Celtyckiej  (nr  interpelacji:
RM.0003.430.2019).

10.01.2020 r.

477.
Tomasz WAWAK w/s wiaty na przystanku Kwiatkowskiego Komorowicka. 7.01.2019 r.
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476.
Konrad ŁOŚ w/s  wyboru  wariantu  zagospodarowania  terenu  dla  budowy

krytej  pływalni  na  osiedlu  Polskich  Skrzydeł  oraz  urządzenia
miejsc parkingowych przy ul. Ikara.

3.01.2020 r.

475.
Dorota
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s tablic informacyjnych w dzielnicy Straconka. 3.01.2020 r.

474.
Dorota
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

dot. spraw bieżących Mikuszowic Śląskich. 3.01.2020 r.

473.
Dorota
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s stanu ulic w Mikuszowicach Śląskich. 3.01.2020 r.

472.
Dorota
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s progu zwalniającego na ulicy Bystrzańskiej. 3.01.2020 r.

471.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów 3.01.2020 r.

470.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania centrum 
Hałcnowa.

3.01.2020 r.

469.
Janusz BUZEK w/s  uwag  do  projektu  optymalizacji  sieci  połączeń  transportu

autobusowego,  przedstawionego  w  opracowaniu  „Publiczny
Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”

30.12.2019 r.

468.
Janusz BUZEK dot. interpelacji w/s nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej. 23.12.2019 r.

467.
Janusz BUZEK w/s  zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską 

i dworcem PKP.
23.12.2019 r.

4
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466.
Janusz BUZEK dot.  interpelacji  w/s  przedstawionej  w  skardze  prezesa

Śródmiejskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

23.12.2019 r.

465.
Tomasz WAWAK w/s  wykorzystania  akcji  wymiarowej  do  informowania

mieszkańców o  ekologicznych programach realizowanych przez
Miasto.

20.12.2019 r.

464.
Tomasz WAWAK w/s  informacji  o  realizowaniu  programu  dopłat  do  wymiany

kotłów grzewczych. 16.12.2019 r.

463.
Janusz 
OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s  realizacji  programu  osłonowego  dla  osób  rezygnujących  
z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania.

16.12.2019 r.

462. Andrzej GACEK
w/s położenia asfaltu na ulicy Wielkiego Księcia Witolda. 16.12.2019 r.

461.
Konrad ŁOŚ w/s przyśpieszenia działań związanych z budową nowej kładki

na rzece Wapienica w rejonie ul.  Celtyckiej  oraz oceny stanu
technicznego istniejącej kładki.

16.12.2019 r.

460.
Piotr 
KOCHOWSKI w/s zwiększenia częstotliwości kursu autobusu nr 16. 16.12.2019 r.

459.
Jerzy BAUER w/s  oznakowania  wyjazdu  straży  pożarnej  przy  ulicy

Bystrzańskiej.
16.12.2019 r.

458.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s przebudowy ulicy Zimowej. 16.12.2019 r.

457.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  ochrony powietrza atmosferycznego (edukacja). 16.12.2019 r.

4
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456.
Karol 
MARKOWSKI
Roman MATYJA

w/s doświetlenia ulicy Stokrotek. 16.12.2019 r.

455.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s remontu skrzyżowania ulic gen. Kazimierza Sosnkowskiego
i Stefana Starzyńskiego.

16.12.2019 r.

454.

Janusz BUZEK w/s interpelacji  w  sprawie konieczności  rozpoczęcia  prac nad
nową (poprawioną) wersją regulaminu przyznawania dodatków
funkcyjnych  i  motywacyjnych  oraz  nagród  dla  nauczycieli
i dyrektorów placówek edukacyjnych.

12.12.2019 r.

453.

Karol 
MARKOWSKI
Roman MATYJA
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wyposażenia  uczniów  publicznych  szkół  podstawowych
znajdujących  się  na  terenie  miasta  Bielska-Białej  w  opaski
odblaskowe  poprawiające  widoczność  oraz  bezpieczeństwo
pieszych na drodze zgodnie z zasadami BRD.

12.12.2019 r.

452.

Konrad ŁOŚ w/s  remontu  kładek  na  ciekach  wodnych  oraz  postępów  
w  procesie  regulowania  spraw  terenowo-prawnych
umożliwiających  należyte  administrowanie  kładkami  dla
pieszych na terenie miasta Bielska-Białej.

12.12.2019 r.

451.
Roman MATYJA w/s budowy chodnika przy ulicy Zajazdowej. 12.12.2019 r.

450.
Renata 
GRUSZKA

w/s umieszczenia tabliczek autorów na pomnikach. 11.12.2019 r.

449.

Maksymilian 
PRYGA
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s  podjęcia  działań  zmierzających  do  upamiętnienia
legendarnego  polskiego  boksera  Tadeusza  „Teddego”
Pietrzykowskiego,  który  był  długoletnim  wychowawcą  oraz
nauczycielem dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 12  
w Bielsku-Białej Leszczynach (dzisiejsza SP nr 33).

11.12.2019 r.

448.
Janusz 
OKRZESIK
Janusz BUZEK

w/s konieczności  opracowania nowej koncepcji  projektu Placu
Wojska Polskiego.

9.12.2019 r.
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447.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  przygotowania  dokumentacji  projektowej  wraz  
z opracowaniem projektu koncepcyjnego i wykonawczego oraz
wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej kompleksowego
remontu i rozbudowy ulicy Tuwima.

9.12.2019 r.

446.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  usunięcia  awarii  oświetlenia  zlokalizowanego  między
blokami  Osadnicza  9,  a  Dobra  23  oraz  między  wieżowcami
Łagodna 11, 13, 15.

9.12.2019 r.

445.

Marcin LITWIN w/s przesunięcia  środków  w  ramach  uchwały  budżetowej
miasta  Bielska-Białej  na  2020  rok  z  zadania  klimatyzacja
pomieszczeń  biurowych  plac  Ratuszowy  1  (dział  750)  do
wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na zakup targowiska
przy ulicy Józefa Lompy 5 (dział 600).

9.12.2019 r.

444.
Marcin LITWIN w/s udostępnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców placu 

Wojska Polskiego. 9.12.2019 r.

443.
Janusz BUZEK w/s  konieczności podjęcia Uchwały Krajobrazowej.

9.12.2019 r.

442.
Piotr 
KOCHOWSKI
Piotr RYSZKA

w/s   położenia  nawierzchni  asfaltowej  na  ulicy  Horeszków  
w Bielsku-Białej. 6.12.2019 r.

441.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s oświetlenia  przejścia  dla  pieszych  na ul.  Doliny Miętusiej
oraz  możliwości   pozyskania  zewnętrznych  funduszy  na  tego
typu inwestycje.

6.12.2019 r.

440.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bielsku-Białej.
6.12.2019 r.

439.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s skorzystania przez miasto  z  rządowego programu „STOP
SMOG”. 6.12.2019 r.

438.

Janusz 
OKRZESIK,
Barbara WALUŚ,
Szczepan 
WOJTASIK,
Maksymilian 
PRYGA

w/s  uciążliwości  lokalowych  i  przestrzennych  w  Szkole
Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku.

4.12.2019 r.
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437.
Karol 
MARKOWSKI

w/s  tablic  informujących  kierowców  o  wolnych  miejscach
parkingowych przy Bielskim Centrum Kultury. 2.12.2019 r.

436.
Maksymilian 
PRYGA

w/s przeniesienia przejścia dla pieszych przed skrzyżowanie ulic
Łagodnej oraz Liściastej w miejsce gdzie zostały zainstalowane
słupy doświetlające.

2.12.2019 r.

435.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  przedstawienia  harmonogramu  prac  związanych  
z  termomodernizacją   Przedszkola  nr  50  oraz  Szkoły
Podstawowej  nr  20,  a  także  rozważenia  wykonania  miejsc
parkingowych w pobliżu w/s szkoły,  co było zapisane m.in.  w
zwycięskim  projekcie  Budżetu  Obywatelskiego  nr  30-OBB022
na 2018 rok.

2.12.2019 r.

434.
Andrzej GACEK w/s projektu budżetu na 2020 rok.

25.11.2019 r.

433.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s zainstalowania progów zwalniających na ulicy Krokusowej.
21.11.2019 r.

432.
Andrzej GACEK w/s chodnika na ulicy 1 Maja.

18.11.2019 r.

431.
Andrzej GACEK w/s chodnika łączącego ulicę Władysława Broniewskiego z ulicą

Żywiecką. 18.11.2019 r.

430.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s budowy chodnika przy ulicy Filarowej.
18.11.2019 r.

429.
Jerzy BAUER w/s   połączenia  drogowego  ulic  Zygmunta  Drobniewicza  

i Olszówki. 18.11.2019 r.

428.

Janusz BUZEK w/s  modernizacji Parku Włókniarzy, Parku Ratuszowego i parku
przy  ulicy  Władysława  Broniewskiego  oraz  zarządzenia  
nr  ON.0050.728.2019.OS  z  dnia  21  października  2019  r.  
w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej.

18.11.2019 r.
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427.
Roman MATYJA w/s  remontu ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego.

18.11.2019 r.

426.
Roman MATYJA w/s stanu realizacji  projektów Budżetu Obywatelskiego z 2019

roku. 18.11.2019 r.

425.

Radni Klubu 
Niezależni.BB
(J.Bauer, 
J.Okrzesik, 
T.Wawak, 
M.Zarębska)

w/s  finansowania  programu  „Zamień  kopciucha  na
ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok.

15.11.2019 r.

424.

Radni Klubu 
Niezależni.BB
(J.Bauer, 
J.Okrzesik, 
T.Wawak, 
M.Zarębska)

w/s  ochrony  dzieci  przed  zapyleniem  w  przedszkolach
publicznych.

15.11.2019 r.

423.

Barbara WALUŚ w/s postawienia znaku przejścia dla pieszych przez ulicę Polną
w pobliżu wiaty przystanku MZK linii nr 27 w kierunku do góry –
tuż  pod  cmentarzem  parafialnym  w  Lipniku  oraz  naprawy
pokruszonego  chodnika  asfaltowego  przy  ul.  Podgórnej  
w dzielnicy Lipnik. 

15.11.2019 r.

422.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  zimowego utrzymania dróg.
15.11.2019 r.

421.
Maksymilian 
PRYGA

w/s zniesienia znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) wzdłuż
ulicy Liściastej na terenie osiedla Złote Łany. 13.11.2019 r.

420.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  wykonania  oświetlenia  ulicznego w rejonie  skrzyżowania
ulicy Wczasowej z ulicą Rolną. 13.11.2019 r.

419.
Konrad ŁOŚ w/s podjęcia  przez gminę racjonalnej  polityki  gospodarowania

terenami wykorzystywanymi na cele rekreacyjne w kontekście
kształtowania optymalnych stawek dzierżawnych.

13.11.2019 r.

418.
Konrad ŁOŚ w/s  zwiększenia  liczby  miejsc  parkingowych  w  rejonie

wapienickiej zapory. 13.11.2019 r.

5
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417.
Janusz BUZEK w/s sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta 

Bielska-Białej. 13.11.2019 r.

416.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s remontu ulic Architektów – Kolonia – Murarzy – Żywa –
Kryształowa. 13.11.2019 r.

415.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  wyposażenia  szkół  w  miejsca  umożliwiające
przechowywanie podręczników uczniów. 13.11.2019 r.

414.
Janusz BUZEK w/s spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy Karpackiej.

13.11.2019 r.

413.
Roman MATYJA w/s  poprawy  bezpieczeństwa  kierującym  pojazdami

samochodowymi  na skrzyżowaniu ulic Cienistej i Blokowej. 13.11.2019 r.

412.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  wykorzystania zaniedbanego terenu na Placu Fabrycznym 
pod budowę parkingu. 13.11.2019 r.

411.
Tomasz WAWAK w/s przejścia  dla  pieszych na DW 940, przy przystanku MZK

Lwowska/Wyzwolenia. 7.11.2019 r.

410.
Roman MATYJA w/s przeprowadzenia prac porządkowo-remontowych na terenie 

„Zielonego Zakątka” na osiedlu Beskidzkim. 7.11.2019 r.

409.
Konrad ŁOŚ w/s  planowanego  wypowiedzenia  przez  Gminę  Bielsko-Biała

umów  dzierżawy  terenów  rekreacyjnych  położonych  przy  
ul. Sarni Stok.

7.11.2019 r.

408.

Maksymilian 
PRYGA
Szczepan 
WOJTASIK

w/s wykonania przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 26  
w  Bielsku-Białej  Leszczynach  (ulica  Straconki)  oraz  podjęcia
innych  działań  mających  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa
pieszych w tym miejscu.

6.11.2019 r.

5



Numer
Druku

Imię  i nazwisko
Radnego

Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

407.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  doraźnego  remontu  ulicy  Józefa  Mireckiego  
w Aleksandrowicach. 5.11.2019 r.

406.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s postawienia półki na znicze do ponownego wykorzystania
przy głównym wejściu na Cmentarz Komunalny w Kamienicy. 5.11.2019 r.

405.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s niebezpiecznego wyjazdu ze Szkoły Podstawowej  „DaVinci”
w Mikuszowicach Śląskich. 5.11.2019 r.

404.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s braku toalety na lotnisku w Aleksandrowicach.
5.11.2019 r.

403.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s instalacji „przewijaka” w toalecie na Bulwarach Straceńskich
oraz wszystkich innych nowo powstałych szaletach miejskich. 5.11.2019 r.

402.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s przetłumaczenia strony internetowej  www.visitbielsko.pl
na obce języki. 5.11.2019 r.

401.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  usprawnień  korzystania  przez  mieszkańców  
z usług Wydziału Komunikacji. 5.11.2019 r.

400. Janusz BUZEK w/s planowanej  podwyżki  opłat  za gospodarowanie  odpadami
komunalnymi. 

5.11.2019 r.

399. Roman MATYJA w/s remontu ulicy Krzemiennej. 31.10.2019 r.

398.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  ponownego  podjęcia  działań  zmierzających  
do  uregulowania  stanu  prawnego  ulicy  Sieradzkiej  
w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik.

30.10.2019 r.

397.
Janusz BUZEK w/s  braku  dozorowania  działek  nr  5224  oraz  364/5

zlokalizowanych  w  rejonie  ulicy  Lipnickiej  72  oraz  planów
Prezydenta Miasta zagospodarowania tych nieruchomości.

24.10.2019 r.

396. Janusz BUZEK w/s wykonania oświetlenia wzdłuż sięgacza przy ulicy Lipnickiej 
72.

24.10.2019 r.
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395. Andrzej GACEK w/s targowiska przy ulicy Józefa Lompy.
21.10.2019 r.

394. Andrzej GACEK w/s dodatkowej puli dla rad osiedli. 21.10.2019 r.

393.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  standardów  projektowania  i  wykonania  elementów
zagospodarowania dróg i chodników.

21.10.2019 r.

392.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  petycji mieszkańców Hałcnowa w sprawie realizacji 
postanowień mpzp. 21.10.2019 r.

391. Konrad ŁOŚ w/s doświetlenia ul. Kminkowej. 21.10.2019 r.

390.

Dariusz 
MICHASIÓW
Roman MATYJA

w/s przejęcia  w trwały  zarząd  przez MZD ulicy  Dzwonkowej  
w Wapienicy.

21.10.2019 r.

389. Dariusz 
MICHASIÓW

w/s możliwości uruchomienia stacji rowerowej w Starym Bielsku. 21.10.2019 r.

388. Marcin LITWIN
Janusz BUZEK

w/s przyszłości dworca PKS. 21.10.2019 r.

387.
Marcin LITWIN w/s  doświetlenia  odcinka  ul.  Cieszyńskiej  od  skrzyżowania  

z ul. Józefa Lompy do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika.
21.10.2019 r.

386. Barbara WALUŚ w/s braku realizacji naprawy niektórych chodników w dzielnicy
Lipnik oraz w innych miejscach miasta Bielska-Białej.

21.10.2019 r.

385. Janusz BUZEK
Marcin LITWIN

w/s  wdrożenia  pilotażowej  wersji  programu  Beskidzkie
Laboratoria Młodych Odkrywców.

21.10.2019 r.

384. Piotr RYSZKA w/s remontu ulicy Jaskrowej i Lajkonika. 21.10.2019 r.

383.

Małgorzata  
ZARĘBSKA
Karol 
MARKOWSKI

w/s wprowadzenia inteligentnych ławek.
21.10.2019 r.

382.

Małgorzata  
ZARĘBSKA
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s siatek zabezpieczających.
21.10.2019 r.

381. Małgorzata  
ZARĘBSKA

w/s utworzenia woonerf-u. 21.10.2019 r.

380.

Małgorzata  
ZARĘBSKA w/s wprowadzenia możliwości zakupu biletów na kolejkę linową 

on-line.
21.10.2019 r.

379. Małgorzata  21.10.2019 r.
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ZARĘBSKA w/s  warsztatów z emisji głosu dla nauczycieli.

378. Roman MATYJA w/s dofinansowania wyposażenia Domu Kultury w Kamienicy. 21.10.2019 r.

377.
Janusz 
OKRZESIK
Jerzy BAUER

w/s położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Brzoskwiniowej.
21.10.2019 r.

376.
Jerzy BAUER w/s  montażu  lustra  drogowego  na  wyjeździe  z  Katolickiego

Domu Opieki „Józefów” na ulicę Grzybową.
21.10.2019 r.

375.
Jerzy BAUER w/s rewitalizacji brzegów rzeki Białej w Mikuszowicach Śląskich 

i Krakowskich.
21.10.2019 r.

374. Piotr 
KOCHOWSKI

w/s modernizacji ulicy Zuchów w Bielsku-Białej. 21.10.2019 r.

373.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s termomodernizacji Przedszkola nr 23 w Bielsku-Białej przy 
ulicy Pod Grodziskiem 6.

21.10.2019 r.

372. Piotr 
KOCHOWSKI

w/s modernizacji ulicy Pienińskiej w Bielsku-Białej. 21.10.2019 r.

371.
Janusz BUZEK w/s  uwag  mieszkańców  co  do  niestosownego  zachowania

kontrolerów biletów autobusowych.
21.10.2019 r.

370. Janusz BUZEK
w/s   spowolnienia   ruchu   pojazdów   na   ulicach   Karpackiej,
Gościnnej, Jeżynowej oraz Skarpowej. 21.10.2019 r.

369.

Maksymilian 
PRYGA
Tomasz WAWAK

w/s  remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej
długości  ulicy  Akademii  Umiejętności  ze  szczególnym
uwzględnieniem odcinka od skrzyżowania z ulicą Lenartowicza
do skrzyżowania z ulicą Łagodną.

21.10.2019 r.

368.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  niebezpiecznej  organizacji  ruchu  przy  wjeździe  z  ulicy
Bocianiej w ulicę Świętego Andrzeja Boboli w obrębie dzielnicy
Kamienica.

21.10.2019 r.

367.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  wyczuwalnego  zapachu  gazu  na  ulicy  Rucianej  
w Kamienicy.

21.10.2019 r.

366. Roman MATYJA w/s regulacji wysokości kratek ściekowych na ulicy Czapli. 21.10.2019 r.

365. Roman MATYJA w/s wykonania progów zwalniających na ulicy Skarpowej. 21.10.2019 r.

364. 16.10.2019 r.
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Roman MATYJA w/s  utworzenia  łąk  kwietnych  wokół  przystanków  Miejskiego

Zakładu Komunikacyjnego w Kamienicy przy ul. Karpackiej.

363. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s alei zasłużonych na ulicy 11 Listopada. 16.10.2019 r.

362.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  zapewnienia  stałego  i  celowego wsparcia  dla  aktualnego
Mistrza Polski AMP Futbol Ekstraklasy – drużyny Kuloodpornych
Bielsko-Biała.

16.10.2019 r.

361. Roman MATYJA w/s zainstalowania lamp na sięgaczu ulicy Jazowej.
16.10.2019 r.

360.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  zmiany  rozwiązań  projektowych  w  zadaniu  o  nazwie:
„Rozbudowa ulicy Wczasowej, na odcinku od ulicy Żywieckiej do
ulicy Łęgowej” w celu zmniejszenia zajętości prywatnych działek
oznaczonych  numerami:  76/13  i  76/17  oraz  wystąpienia  do
właściwego  sprawie  ministerstwa  o  odstępstwo  od  przepisów
techniczno-budowlanych. 

11.10.2019 r.

359.
Janusz BUZEK w/s  stanowiska  i  planów  Prezydenta  Miasta  w  związku  

z biznesplanem inwestycji zakupu przez spółkę BHT targu przy
ul. Józefa Lompy 5.

10.10.2019 r.

358. Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s lokalu dla Klubu Seniora. 9.10.2019 r.

357.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  uwzględnienia  stanowiska  Komisji  Zakładowej  NSZZ
„Solidarność” nr 1/2019 z dnia 26 września br. przy procedurze
przekształcania  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  w  Bielsku-
Białej  w  jednoosobową  spółkę  z  ograniczoną
odpowiedzialnością.

7.10.2019 r.

356.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s aportu nieruchomości przy ulicy Cieszyńskiej 367 w Bielsku-
Białej.

4.10.2019 r.

355.
Janusz BUZEK w/s  porannego  rozkładu  jazdy  autobusu  linii  7,  kierunek  od

Szyndzielni do Wapienicy.
3.10.2019 r.

354.
Urszula SZABLA w/s  obsługi  księgowej  oraz  pomocy  prawnej  dla  organizacji

pozarządowych.
3.10.2019 r.

353.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  informacji  o  aktualnym  stanie  prawnym  łącznika
stanowiącego  przedłużenie  ulicy  Zygmunta  Krasińskiego  
w  kierunku  ulicy  Łagodnej  oraz  jego  doraźnego  remontu  ze
środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3.10.2019 r.

352. Przemysław 
DRABEK

w/s strefy płatnego parkowania. 23.09.2019 r.

351.
SZCZEPAN w/s  ujęcia  w  planach  budżetu  na  rok  2020  i  zabezpieczenia

23.09.2019 r.
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WOJTASIK środków finansowych na dokończenie nasadzeń krzewów oraz

kwiatów w centrum Straconki.

350. Tomasz WAWAK w/s klimatyzacji w autobusach miejskich. 23.09.2019 r.

349. Andrzej GACEK w/s remontu ulicy Boruty Spiechowicza. 23.09.2019 r.

348.
Andrzej GACEK w/s łącznika pomiędzy ulicą Młyńską i Widok za budynkiem byłej

Meriliany. 23.09.2019 r.

347.
Urszula SZABLA w/s utworzenia mobilnego punktu zaplecza technicznego imprez

plenerowych. 23.09.2019 r.

346.
Marcin LITWIN w/s przedłużenia trasy linii autobusowej nr 2 w kierunku Szpitala

Kolejowego Wilkowice-Bystra. 23.09.2019 r.

345.
Konrad ŁOŚ w/s  zwiększenia  bezpieczeństwa  pieszych,  zwłaszcza  dzieci  

w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej w rejonie Wapienicy.
23.09.2019 r.

344.
Konrad ŁOŚ w/s oczyszczenia zarośniętego trawą oraz chwastami chodnika

przy ul. Klubowej w Bielsku-Białej.
23.09.2019 r.

343.

Konrad ŁOŚ w/s  dalszych  działań  wynikających  z  podjęcia  przez  Radę
Miejską  uchwały  z  dnia  27.08.br.  w sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  obejmującego  obszar  położony  w  rejonie  ulic
Poprzecznej i prof.dr. Mieczysława Michałowicza.

23.09.2019 r.

342.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s  nawiązania  współpracy  partnerskiej  z  miastem  YUZA  
w Japonii.

23.09.2019 r.

341.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s wytyczenia przejścia dla pieszych na progu zwalniającym na
ulicy Zapora.

23.09.2019 r.

340.
Roman MATYJA w/s  „upiększenia”  barier  dźwiękochłonnych  przy  skrzyżowaniu

Alei Gen. Andersa w ulica Kolistą.
23.09.2019 r.

339.

Janusz BUZEK

Marcin LITWIN

w/s uwag do projektu Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  
i  godziny  doraźnych  zastępstw  w  przedszkolach,  szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.

23.09.2019 r.
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338.
Barbara WALUŚ w/s ujęcia w planach robót drogowych na rok 2020 gruntownej

modernizacji ulicy Szczygłów w dzielnicy Lipnik.
23.09.2019 r.

337.

Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s wykonania ogrodów wertykalnych w Bielsku-Białej.
23.09.2019 r.

336.
Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK

w/s  poprawy  bezpieczeństwa  pieszych  na  ścieżkach
spacerowych w „Cygańskim Lesie”.

20.09.2019 r.

335. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s monitoringu w centrum Hałcnowa. 20.09.2019 r.

334.
Janusz BUZEK w/s  interpelacji  w  sprawie  rozbudowy  kładki  nad  ulicą

Warszawską i dworcem PKP. 20.09.2019 r.

333.

Janusz BUZEK
dotyczy interpelacji w sprawie wzorów pism i umów dotyczących
uczniowskich praktyk zawodowych. 19.09.2019 r.

332.

Janusz BUZEK w/s  złożonych  interpelacji  w  sprawie  zmian  w  regulaminie
wynagradzania  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach
prowadzonych  przez  miasto  Bielsko-Biała  ze  szczególnym
uwzględnieniem  podniesienia  dodatku  funkcyjnego  oraz
motywacyjnego.

19.09.2019 r.

331.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  uzupełnienia  brakujących  szyb  i  innych  elementów  wiat
przystankowych  zlokalizowanych  przy  ulicach:  Żywieckiej,
Lenartowicza oraz Jutrzenki.

19.09.2019 r.

330.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Jerzy BAUER

w/s remontu ulicy Pocztowej. 19.09.2019 r.

329.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Jerzy BAUER

w/s zabezpieczenia osuwiska na ulicy Cygański Las. 19.09.2019 r.

328.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s instalacji bagażników do przewozu rowerów na wybranych
autobusach  miejskich. 19.09.2019 r.

327.
Maksymilian 
PRYGA

w/s podjęcia działań zmierzających do wpisania pływalni „Aqua”
zlokalizowanej  powyżej  osiedla  Langiewicza  jako  jednego  
z  partnerów  realizujących  program  „Miejsce  przyjazne  dla
Seniorów” oraz honorujących „Kartę Seniora”.

19.09.2019 r.

326.
Maksymilian 
PRYGA

w/s wykonania spustu deszczowego (ulicznego) oraz włączenia
go  do  kanalizacji  w  rejonie  skrzyżowania  ulic  Akademii
Umiejętności  i  Majakowskiego  celem  efektywnego
odprowadzania wody opadowej.

19.09.2019 r.

325.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s zagospodarowania zabytkowego pałacyku obok kortów przy 
ulicy Partyzantów.

16.09.2019 r.
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324.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  pilnej  instalacji  monitoringu  Straży  Miejskiej  w  Parku
Włókniarzy.

16.09.2019 r.

323. Roman MATYJA
w/s  wprowadzenia  zakazu  zatrzymywania  i  postoju  na  ulicy
Janisława Grondysa.

13.09.2019 r.

322. Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s uporządkowania pobocza ulicy Grzybowej. 13 .09.2019 r.

321. Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s zasad parkowania przy Bielskim Centrum Psychiatrii. 13.09.2019 r.

320.
Karol 
MARKOWSKI

w/s przeprowadzenia kompleksowego remontu ułożonej kostki 
brukowej na Starówce w Bielsku-Białej.

12.09.2019 r.

319.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  rozważenia  wykonania  czerwonych,  poprzecznych
grubowarstwowych  pasów  bezpieczeństwa  przy  Szkole
Podstawowej  nr  33  na  Osiedlu  Złote  Łany  oraz  skierowania
przedmiotowej sprawy pod obrady Komisji ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.

12.09.2019 r.

318.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s bezkarnego zajmowania przez nieuprawnionych kierowców
miejsc  postojowych  dla  osób  niepełnosprawnych  przed
wejściem do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

11.09.2019 r.

317.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  rozważenia  możliwości  zainstalowania kamery  CCTV
monitoringu  miasta  Bielska-Białej  w pobliżu  skrzyżowania ulic
Jutrzenki,  Podgórze i  Majakowskiego na terenie  osiedla Złote
Łany.

6.09.2019 r.

316.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  zamontowania  progów  zwalniających  w  pobliżu
skrzyżowania ulicy Miodowej oraz Kukułek w dzielnicy Bielsko-
Biała Leszczyny, a także przedstawienia przedmiotowej sprawy
na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

6.09.2019 r.

315. Roman MATYJA w/s wykonania odwodnienia parkingu przy ulicy Kopernika. 4.09.2019 r.

314. Przemysław 
DRABEK

w/s uczestnictwa w kampanii edukacyjnej „Mogę! Zatrzymać 
Smog – Przedszkolaku złap oddech”.

26.08.2019 r.

313. Konrad ŁOŚ w/s pilnego remontu ulicy Prądniczej w Bielsku-Białej. 26.08.2019 r.

312.
Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK w/s miejsc parkingowych w mieście. 26.08.2019 r.

311.
Małgorzata  
ZARĘBSKA w/s aplikacji Pełna Kultura. 26.08.2019 r.

6



Numer
Druku

Imię  i nazwisko
Radnego

Interpelacja lub zapytanie
w sprawie

Data 
przekazania do  

Prezydenta Miasta

310.

Małgorzata  
ZARĘBSKA
Jerzy BAUER

w/s nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli.
26.08.2019 r.

309.
Małgorzata  
ZARĘBSKA w/s pianina w przestrzeni publicznej. 26.08.2019 r.

308. Andrzej GACEK w/s wykazu zadań drogowych w latach 2019 do 2023. 26.08.2019 r.

307. Marcin LITWIN w/s  osób  z  dysfunkcją  społeczną  zakłócających  wydarzenia
kulturalne na Starym Rynku.

26.08.2019 r.

306. Marcin LITWIN w/s spożywania alkoholu w rejonie ul. Wiśniowej. 26.08.2019 r.

305. Marcin LITWIN
w/s nieuwzględnienia środków w wysokości 300 tysięcy złotych
na inwestycje drogowe dla rad osiedli.

26.08.2019 r.

304.
Roman MATYJA
Karol 
MARKOWSKI

w/s  przeprowadzenia  prac  pielęgnacyjnych  terenu  na  rondzie
ulicy Szerokiej.

26.08.2019 r.

303. Konrad ŁOŚ
w/s pilnego remontu ul. Marzanny w Bielsku-Białej na odcinku
od ul. Średniej.

26.08.2019 r.

302.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s  usprawnienia  pracy  Wydziału  Komunikacji  Urzędu
Miejskiego  w  Bielsku-Białej  oraz  preferencyjnych  stawek
podatku od środków transportowych.

26.08.2019 r.

301.
Janusz BUZEK w/s  kosztów  poniesionych  przez  miasto  z  tytułu  organizacji

imprezy 90’Festiwal przez prywatny podmiot.
26.08.2019 r.

300.

Janusz BUZEK

w/s domniemanego uniemożliwienia przez akcjonariusza Gminę
Bielsko-Biała realizacji strategii spółki Beskidzki Hurt Towarowy
(BHT)  oraz  blokowania  przez  miasto  działań  służących
wzrostowi  wartości  i  zyskowności  spółki  BHT,  a  także
domniemanego braku dobrej woli akcjonariusza Gminy Bielsko-
Biała  w  sprawie  inicjatywy  Skarbu  Państwa,  zmierzającej  do
zwiększenia przejrzystości wydatków na miękkie usługi, ponadto
wdrożenia procedur postępowania kwalifikacyjnego na członków
organu zarządzającego oraz zmierzającej do stosowania innych
dobrych praktyk np. w zakresie zarządzania majątkiem spółki.

26.08.2019 r.

299.
Tomasz WAWAK w/s stanu pobocza na ulicy Śląskiej.

26.08.2019 r.

298.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s modernizacji ulicy Zuchów w Starym Bielsku wraz z budową
chodnika oraz ścieżki rowerowej. 23.08.2019 r.

297.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  przeznaczenia  zabytkowego  pałacyku  obok  kortów
tenisowych przy ulicy Partyzantów. 23.08.2019 r.

296. Rafał w/s pilnego uregulowania prawnego oraz remontu odcinka drogi 23.08.2019 r.
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RYPLEWICZ wewnętrznej ulicy Kaczej w obrębie dzielnicy Kamienica

295.
Maksymilian 
PRYGA

w/s systemowego doświetlenia przejść dla pieszych na całym
ciągu ulicy Górskiej w dzielnicach Straconka oraz Leszczyny. 23.08.2019 r.

294.
Maksymilian 
PRYGA

w/s wyczyszczenia i uporządkowania ciągu pieszych przy ulicy
Złotych Kłosów oraz Podgórze. 22.08.2019 r.

293.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  opracowania  i  uruchomienia  programu  wspierania  małej
retencji. 20.08.2019 r.

292.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  niedozwolonego  ruchu  samochodów  po  nieistniejącej
drodze w dzielnicy Kamienica. 20.08.2019 r.

291.

Rafał 
RYPLEWICZ

w/s naprawienia ścieżki w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym
„Gościnna  Dolina”,  łączącej  oba  odcinki  ulicy  Kowalskiej  
w Kamienicy

20.08.2019 r.

290.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  aktualnego  stanu  prac  przygotowawczych  do  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy. 20.08.2019 r.

289.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s Przedszkola nr 30 w Kamienicy.
20.08.2019 r.

288.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  wydłużenia  jednego  kursu  linii  autobusowej  nr  7.
20.08.2019 r.

287.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s wykonania chodnika dla pieszych przy ulicy Zwierzynieckiej 
w Bielsku-Białej. 20.08.2019 r.

286.

Piotr 
KOCHOWSKI

w/s  udrożnienia  istniejących  rowów  oraz  uzupełnienia
brakujących  odcinków  rowów,  ewentualnie  wykonanie
kanalizacji  deszczowej  wzdłuż  ulicy  Zwierzynieckiej  
i okolicznych ulic

20.08.2019 r.

285.
Roman MATYJA w/s programu budownictwa komunalnego.

19.08.2019 r.

284.
Roman MATYJA w/s  wycięcia  dwóch  topól  rosnących  przy  ulicy  Jeżynowej.

19.08.2019 r.

283.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  wpisania  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
kompleksowego remontu ulicy Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała
Leszczyny  oraz  podania  informacji  o  aktualnym statusie  tego
zadania.

19.08.2019 r.

282.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s  zmiany  numeracji  ulicy  Dziewanny
 i  proponowanej  zmiany  nazwy  ulicy  od  numeru  36. 19.08.2019 r.

281. Piotr 
KOCHOWSKI

w/s  czasowego  otwarcia  przejazdów  kolejowych  dla  ruchu
samochodowego na ulicy Dziewanny i na ulicy Zagajnik. 19.08.2019 r.

280.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s remontu ulicy Gwarków.
14.08.2019 r.

279.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s remontu drogi służebnej na terenie posesji  nr 5 przy ulicy
Zdrojowej. 14.08.2019 r.

278. Dariusz w/s planu budowy 11 kondygnacyjnego bloku pomiędzy ulicami 14.08.2019 r.
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MICHASIÓW Michałowicza i Poprzeczną.

277.
Roman MATYJA w/s budowy żłobka na osiedlu Karpackim.

14.08.2019 r.

276.
Konrad ŁOŚ

w/s  zwiększenia  bezpieczeństwa  w  rejonie  przejścia  dla
pieszych  przy  al.  Andersa  w  Bielsku-Białej  poprzez  pilne
przystąpienie do budowy sygnalizacji świetlnej.

12.08.2019 r.

275.
Piotr RYSZKA w/s Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

12.08.2019 r.

274.

Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  uzupełnienia  barierek  i  zieleni  na  terenie  miasta,
administrowanym przez Szkołę Podstawową nr  37 na osiedlu
Karpackim.

12.08.2019 r.

273.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s  dostępności  nowego  parkingu  przy  ulicy  Rychlińskiego
(wybudowanego w miejscu byłej komendy policji). 12.08.2019 r.

272.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s wyznaczenia stałego przejścia dla pieszych na ulicy PCK.
12.08.2019 r.

271.
Konrad ŁOŚ w/s  poszerzenia  pobocza  ul.  Dzwonkowej  w  Bielsku-Białej  

w rejonie przejazdu kolejowego.
9.08.2019 r.

270.

Konrad ŁOŚ
w/s  oznakowania  oraz  uporządkowania  terenu  w  obrębie
schronów bojowych z 1939 r. znajdujących się w Bielsku-Białej.

9.08.2019 r.

269.
Konrad ŁOŚ

w/s miejskich łąk kwietnych (antysmogowych). 9.08.2019 r.

268. Konrad ŁOŚ
w/s rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-
Białej,  ze  szczególnym uwzględnieniem osiedla  w rejonie  ulic
Dębowa – Kasztanowa w Bielsku-Białej.

9.08.2019 r.

267. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s całkowitej rezygnacji ze stosowania herbicydów. 7.08.2019r.

266. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zachowania pamięci o Księżym Lesie. 7.08.2019r.

265.
Konrad ŁOŚ w/s  zamontowania  progów zwalniających  na  ulicy  Słomianej  

w Bielsku-Białej.
6.08.2019r.

264. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s koszenia chwastów na terenie prywatnych posesji. 2.08.2019r.

263.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s wyświetlaczy prędkości.
2.08.2019r.

262.
Roman MATYJA w/s  naprawy  zadaszenia  na  przystanku  Miejskiego  Zakładu

Komunikacji przy al. gen. Władysława Andersa.
1.08.2019r.

261.
Roman MATYJA w/s  wprowadzenia  zasady  nie  kupowania  plastikowych

25.07.2019r.
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przedmiotów jednorazowego użytku, w urzędzie miasta, jak i we
wszystkich  jednostkach  i  zakładach  budżetowych,  podległych
miastu.

260.

Barbara WALUŚ w/s doniesień prasy i radio o możliwości odwołania przez Pana
Prezydenta  Miasta  ze  stanowiska  obecnego  kierownika
Miejskiego  Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w  Bielsku-
Białej lekarza weterynarii Pana Zdzisława Szwabowicza.

24.07.2019r.

259.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  informacji  o  planowanej  wycince  okazałego  dębu,  która
może  zostać  wykonana  w  ramach  planowanej  rozbudowy  
i modernizacji ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.

24.07.2019r.

258. Tomasz WAWAK w/s stanu budynku przy ulicy Starostów Lipnickich 2. 19.07.2019r.

257.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s niebezpiecznych barier przy drogach.
18.07.2019r.

256.

Konrad ŁOŚ w/s przedłożenia  informacji  na  temat  działań  podejmowanych
przez Gminę Bielsko-Biała związanych z regulowaniem spraw
terenowo-prawnych i  administrowaniem kładkami dla  pieszych
na terenie miasta Bielska-Białej.

18.07.2019r.

255.
Konrad ŁOŚ w/s  zwiększenia  bezpieczeństwa  w  rejonie  przejścia  dla

pieszych przy al. Andersa w Bielsku-Białej.
17.07.2019r.

254. Roman MATYJA w/s utrzymania zieleni wokół przystanków MZK. 17.07.2019r.

253.
Konrad ŁOŚ

w/s  zintensyfikowania  prac  związanych  z  realizacją  II  etapu
ścieżki  pieszo-rowerowej  wzdłuż  rzeki  Wapienica  w  Bielsku-
Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej.

16.07.2019r.

252.
Tomasz WAWAK w/s  propozycji  wprowadzenia  dofinansowania  do  budowy

ogrodowych zbiorników na wodę deszczową. 16.07.2019r.

251. Tomasz WAWAK w/s funkcjonowania komunikacji autobusowej w okresie letnim. 16.07.2019r.

250.

Janusz 
OKRZESIK
Maksymilian 
PRYGA

w/s informacji o planowanej wycince drzew w ramach realizacji
ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Wczasowej na
granicy dzielnic Mikuszowice Krakowskie i Leszczyny.
 

15.07.2019r.

249.

Janusz BUZEK w/s  nieudanej  próby  podwyższenia  kapitału  spółki  akcyjnej
Beskidzki  Hurt  Towarowy  w  celu  zakupu  przez  ten  podmiot
targowiska przy ul. Lompy.

15.07.2019r.

248.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s  dodatkowego  przystanku  dla  linii  10  i  57  przy
ul. Bystrzańskiej. 15.07.2019r.

247.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s zniesienia  znaku  „zakaz  ruchu  wszelkich  pojazdów”.
15.07.2019r.

246. Dorota PIEGZIK- 15.07.2019r.
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IZYDORCZYK w/s tablic informacyjnych.

245.

Maksymilian 
PRYGA

w/s podjęcia  działań zmierzających do wyczyszczenia  ciągów
pieszych na terenie osiedla Złote Łany oraz konsekwentnego  
i cyklicznego koszenia terenów wzdłuż dróg ogólnomiejskich. 

15.07.2019r.

244.
Maksymilian 
PRYGA

w/s remontu chodnika przy pętli autobusowej w centralnej części
osiedla Złote Łany. 15.07.2019r.

243.
Andrzej GACEK w/s prośby mieszkańców ulicy Poprzecznej z dnia 15.06.2019 r.

15.07.2019r.

242. Andrzej GACEK w/s remontu chodnika przy ulicy Norwida. 15.07.2019r.

241. Andrzej GACEK w/s  terenu  rekreacyjnego  przy  ulicy  Broniewskiego  42. 15.07.2019r.

240. Urszula SZABLA w/s wykonania odwodnienia na ulicy Krompareckiej. 10.07.2019r.

239.
Konrad ŁOŚ w/s  osób  wyznaczonych  do  udzielania  odpowiedzi  

na interpelacje.
10.07.2019r.

238.
Konrad ŁOŚ

w/s  rażącego  naruszenia  terminu  udzielenia  odpowiedzi  na
interpelację z dnia 12.03.2019 r. (0038/RM/KŁ/2019) w sprawie
zintensyfikowania  prac związanych z przekazaniem sięgacza  
ul.  Mieszka  I  w  trwały  zarząd  oraz  pilnego  przeprowadzenia
kompleksowego remontu jego nawierzchni.

10.07.2019r.

237.
Konrad ŁOŚ

w/s  pilnej  realizacji  zobowiązań  złożonych  przez  Prezydenta
Miasta w ramach autopoprawki budżetowej podczas sesji Rady
Miejskiej  w  Bielsku-Białej  w  dniu  18.12.2018  r.  w  zakresie
wykonania nowych nakładek asfaltowych ulicy Kaskadowej oraz
ulicy Pieczarkowej w Bielsku-Białej.

10.07.2019r.

236.
Przemysław 
DRABEK
Maksymilian 
PRYGA

w/s uciążliwości odorowych z Zakładu Gospodarki Odpadami  
w Bielsku-Białej. 9.07.2019r.

235.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  podjęcia  kompleksowych  działań  remontowych  
i  modernizacyjnych  na  całym  odcinku  ulicy  Sieradzkiej  
w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik.

3.07.2019r.

234. Roman MATYJA w/s utworzenia na terenie miasta „Zielonych przystanków”. 1.07.2019r.

233.
Janusz BUZEK w/s  zadań/projektów  zrealizowanych  przez  miasto

 w  2018  r.  w  ramach  przedsięwzięcia  strategicznego  PZ-4
„Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta”. 

24.06.2019r.

232. Maksymilian 
PRYGA

w/s  rozważenia  budowy  wodnych  placów  zabaw  
na terenie miasta Bielska-Białej.

18.06.2019r.
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231.

Maksymilian 
PRYGA

w/s   wystąpienia  do  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Katowicach z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie fantomów,
które  w celach szkoleniowych mogą być wykorzystywane m.in.
przez jednostki OSP z Bielska-Białej.

10.06.2019r.

230.

Konrad ŁOŚ w/s opracowania  koncepcji  oraz  warunków  dalszego
funkcjonowania placu zabaw przyległego do  ul. Cieszyńskiej na
wysokości  bloków  przy  ul.  Wapienickiej  3,5  i  7  w  związku  
z modernizacją przedmiotowej ulicy.

7.06.2019r.

229.

Konrad ŁOŚ w/s skomunikowania nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 393A
w Bielsku-Białej (dawny Dom Nauczyciela w Wapienicy) z drogą
publiczną od strony ulicy Słowiańskiej z wykorzystaniem części
gminnej działki na drogę dojazdową.

7.06.2019r.

228.

Konrad ŁOŚ w/s zintensyfikowania działań mających na celu doprowadzenie
do  pilnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  Bielsko-Biała  
ul. Żytomierskiej w Bielsku-Białej.

7.06.2019r.

227.
Andrzej GACEK w/s  terenu  rekreacyjnego  pomiędzy  ulicami  Bohaterów

Warszawy a Placem Fabrycznym. 7.06.2019r.

226.

Barbara WALUŚ w/s  pilnych  napraw  dróg  lokalnych,  będących  w  zarządzie
Miejskiego Zarządu Dróg i tych stanowiących własność Mienia
Gminnego i Rolnictwa.

7.06.2019r.

225.
Maksymilian 
PRYGA

w/s   konsultacji  społecznych  przeprowadzonych  w  sprawie
wielowariantowej  koncepcji  rozbudowy  ulicy  Akademii
Umiejętności  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ulica  Marii
Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulica Łagodną. 

7.06.2019r.

224.

Przemysław 
DRABEK
Maksymilian 
PRYGA

w/s uruchomienia programu „Bon Żłobkowy” w Bielsku-Białej.

7.06.2019r.

223.

Karol 
MARKOWSKI
Roman MATYJA

w/s naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 9.

7.06.2019r.

222.
Janusz BUZEK
Marcin LITWIN

w/s sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta 
Bielska-Białej. 7.06.2019r.

221.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy 
Sierpowej. 7.06.2019r.

220.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s zalewania gospodarstwa rolnego.
7.06.2019r.

219.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s remontu ulicy Kotlarskije.
7.06.2019r.

218.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s remontu ulicy Kominiarskiej.
7.06.2019r.

217. Jerzy BAUER
w/s  utrzymania potoków i cieków wodnych na terenie miasta.

7.06.2019r.
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216.
Jerzy BAUER w/s  działania  tablic  informacyjnych  na  przystankach  MZK.

7.06.2019r.

215.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  zieleni wpływającej na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 6.06.2019r.

214.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  ewentualnej  budowy orlika  ze sztuczną nawierzchnią  na
terenie  Bulwarów  Straceńskich  w  miejscu  gdzie  obecnie
zlokalizowane jest niszczejące boisko z naturalną trawą.

4.06.2019r.

213.

Maksymilian 
PRYGA

w/s budowy parkingu pod cmentarzem na osiedlu Złote Łany,
który został wskazany jako alternatywna propozycja  inwestycji
realizowanych   w   ramach   „100   tys.zł”   przyznawanych   do
dyspozycji Rad Osiedli. 

4.06.2019r.

212. Urszula SZABLA
Tomasz WAWAK

w/s terenów zielonych na obszarze Osiedla Biała Krakowska. 31.05.2019r.

211.
Jerzy BAUER
Tomasz WAWAK

w/s miejsc parkingowych w mieście. 31.05.2019r.

210.
Tomasz WAWAK w/s   zmiany   przebiegu   wjazdu   na   planowaną   ulicę

Nowopiekarską. 31.05.2019r.

209.

Maksymilian 
PRYGA

w/s  wykonania  przebudowy  oraz  poszerzenia  wjazdu  na ulicę
Admiralską  w dzielnicy  Bielsko-Białą  Lipnik  oraz  ewentualnych
możliwości   połączenia   tej   inwestycji   z   trwającą   obecnie
rozbudową DK 52.

31.05.2019r.

208.
Roman MATYJA w/s utworzenia w Kamienicy Klubu Seniora. 31.05.2019r.

207.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  błędów  w  budowie  ścieżek  rowerowych  na  ulicy
Międzyrzeckiej i powołania oficera rowerowego.

31.05.2019r.

206.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  systemu  odwodnienia  powierzchniowego  dróg  i  terenów
przyległych.

31.05.2019r.

205.
Roman MATYJA w/s  remontu ulicy Sierpowej. 31.05.2019r.

204.
Roman MATYJA w/s odwodnienia ulicy Derkaczy. 29.05.2019r.

203.

Maksymilian 
PRYGA

w/s zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pasażerów i pieszych
na przystankach autobusowych MZK zlokalizowanych przy ulicy
Łagodnej  oraz  ulicy  Tuwima  oraz  przedstawienia  opisanego
problemu na komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

28.05.2019r.

202.
Konrad ŁOŚ w/s  ułożenia  nowej  nawierzchni  na  ulicy  Józefa  Bożka  

w  Bielsku-Białej  oraz  uregulowania  znajdującego  się  wzdłuż
ulicy potoku Palenica.

20.05.2019r.

201. 13.05.2019r.
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Klub Radnych 
Niezależni.BB

Małgorzata  
ZARĘBSKA
Jerzy BAUER
Janusz OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę
torowiska  tj.  Przedsiębiorstwo PKP PLK S.A.  wycinkę drzew
wzdłuż linii kolejowej 139.

200.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s  rozważenia  możliwości  wprowadzenia  w  naszym mieście
programu  pilotażowego  dla  bielskich  seniorów  (tzw.  opaska
lokalizacyjna).

13.05.2019r.

199. Andrzej GACEK w/s rozpatrzenia prośby o przyznanie mieszkań komunalnych.
13.05.2019r.

198.
Marcin LITWIN w/s wypowiedzi Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego  

z  dnia  27.02.2019  roku  na  sesji  Rady  Miejskiej  dot.  zmian
personalnych w spółce miejskiej ZIAD.

13.05.2019r.

197. Marcin LITWIN w/s nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego. 13.05.2019r.

196. Marcin LITWIN
w/s  zakończenia  prac  rozbudowy  ulicy  Szerokiej/Czołgistów  
w Bielsku-Białej. 13.05.2019r.

195.

Konrad ŁOŚ
w/s  wskazania  sposobu  realizacji  oraz  harmonogramu
wdrażania decyzji kierunkowej Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w  przedmiocie  przekazania  do  MZD  zarządzania  drogami
dojazdowymi  oraz  terenami  nieprzekazanymi  dotąd  w  trwały
zarząd. 

13.05.2019r.

194. Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zmian w systemie drogowskazowym po oddaniu do użytku
drogi KDZ-1 czyli ulicy Nowohałcnowskiej. 13.05.2019r.

193. Janusz BUZEK
w/s nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej.

13.05.2019r.

192.

Janusz 
OKRZESIK
Maksymilian 
PRYGA

w/s usytuowania znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Złoty
Potok  oraz  zakazu  postoju  na  ulicy  Saneczkowej  w  Bielsku-
Białej Straconce. 

10.05.2019r.

191.
Roman MATYJA w/s przydzielonych środków do dyspozycji Rad Osiedli.

10.05.2019r.

190. Tomasz WAWAK w/s założenia kart postojowych dla radnych osiedlowych.
9.05.2019r.

189.
Roman MATYJA w/s zagospodarowania działki nr 1216/1 na osiedlu Karpackim. 8.05.2019r.

188.
DOROTA 
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s doposażenia placyku zabaw w Bielsku-Białej przy ul. 
Olszówka.

8.05.2019r.

187. Roman MATYJA
Jerzy BAUER

w/s  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  w  rejonie  ulicy  Orzeszkowej  i  przyległych  

8.05.2019r.
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w dzielnicy Aleksandrowice. 

186.

Tomasz WAWAK
Maksymilian 
PRYGA

w/s budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzemieślniczej.
 

8.05.2019r.

185.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  przedstawienia  projektu  koncepcyjnego  przebudowy
schodów  na  ulicy  Złotych  Kłosów  oraz  wystąpienia  do
Ministerstwa  Infrastruktury  o  odstępstwo  od  przepisów
techniczno-budowlanych,  które  jest  niezbędne  dla  dalszego
procedowania tego zadania.

8.05.2019r.

184.
Tomasz WAWAK

w/s propozycji ulepszenia systemu gospodarowania odpadami.
8.05.2019r.

183.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s postawienia kontenera sanitarnego na terenie rekreacyjnym
w Wapienicy przy ulicy Leśników  na tzw.”Manhattanie”.

7.05.2019r.

182. 
Roman MATYJA

w/s  naliczania  przez instytucje  podległe  Prezydentowi  Miasta
Bielska-Białej opłaty w wysokości 40 Euro z tytułu opóźnienia  
w opłacaniu faktur i zobowiązań.

7.05.2019r.

181. Konrad ŁOŚ
w/s  wypłaty  odszkodowań  za  wywłaszczone  nieruchomości  
w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej oraz ewentualnego
wydłużenia terminu zakończenia inwestycji.

6.05.2019r.

180. Konrad ŁOŚ

w/s   postulatów  i  problemów,  jakie  zostały  zgłoszone  przez
mieszkańców  podczas  zebrania  sprawozdawczego  w  Radzie
Osiedla Wapienica w dniu 26.04.2019r. 

6.05.2019r.

179. Konrad ŁOŚ

w/s budowy chodnika na nowym łączniku – drodze gminnej do
ulicy Zagajnik w Bielsku-Białej oraz wyjaśnienia przyczyn braku
odpowiedzi  w  przedmiocie  zorganizowania  na  przejeździe
kolejowo-drogowym  na  ulicy  Zagajnik  przejścia  użytku
publicznego kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki
lub labirynty. 

6.05.2019r.

178.
Janusz 
OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s  uznania  za  pomnik  przyrody  szpaleru  drzew  przy  ulicy
Cieszyńskiej.

30.04.2019r.

177.
Karol 
MARKOWSKI

w/s odtworzenia nawierzchni asfaltowej w Hałcnowie. 29.04.2019r.

176. Konrad ŁOŚ
w/s  wyjaśnienia  przyczyn  aktualnego  stanu  technicznego
budynku  przy  ulicy  Działkowców  12A  w  Bielsku-Białej  
w  kontekście  zasad  prawidłowego  gospodarowania  mieniem

26.04.2019r.
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komunalnym.

175.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK
Jerzy BAUER

w/s ulicy Żołędziowej (przywrócenie stanu komunikacyjnego). 24.04.2019r.

174.
Dorota PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s działki miejskiej.
23.04.2019r.

173.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  niekorzystnej  zmiany  organizacji  ruchu  i  oznakowania
pionowego  na  ulicy  Lenartowicza  wokół  tzw.  bloków
„Apenowskich” (osiedle Złote Łany).

23.04.2019r.

172.
Maksymilian 
PRYGA

w/s zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych
z  frakcji  „metale  i  tworzywa  sztuczne”  oraz  „BIO”  ze
szczególnym  uwzględnieniem   okresu  letniego  oraz
przedstawienia ewentualnych kosztów tego zadania.

23.04.2019r.

171. Konrad ŁOŚ

w/s  odpowiedzi  na  interpelację  w  sprawie  transparentności
działań  związanych  z  podejmowaniem  decyzji  o  rozpoczęciu
prac nad listami wynajmu mieszkań.

16.04.2019r.

170. Konrad ŁOŚ
w/s precyzyjnego oznaczenia dodatkowych terminów udzielania 
odpowiedzi na interpelacje.

16.04.2019r.

169. Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s koszy na śmieci i koszy na nieczystości po pupilach. 15.04.2019r.

168. Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s Świąt na Starówce. 15.04.2019r.

167. Tomasz WAWAK w/s  organizacji  ruchu  drogowego  w  północnej  części  osiedla
Biała Krakowska.

15.04.2019r.

166.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR
Urszula SZABLA

w/s utworzenia miejsca postoju i serwisu kamperów w Bielsku-
Białej. 15.04.2019r.

165. Konrad ŁOŚ
w/s podjęcia inwentaryzacji gruntów pod kątem budowy miejsc
parkingowych w Bielsku-Białej, zwłaszcza w obrębie oddalonych
od śródmieścia osiedli mieszkaniowych.

15.04.2019r.

164. Konrad ŁOŚ

w/s  usytuowania  w  obrębie  parkingu  przy  ul.  Tartacznej  
w Wapienicy oraz na końcowym przystanku autobusu MZK linii
16  przy  ul.  Zapora  przenośnych  toalet  typu  TOI  TOI  oraz
zwiększenia liczby pojemników na odpady przy ul. Tartacznej na
odcinku od parkingu do Zapory w Wapienicy.

15.04.2019r.

163. Konrad ŁOŚ
w/s budowy chodnika na nowym łączniku – drodze gminnej do
ul. Zagajnik w Bielsku-Białej oraz zorganizowanie na przejeździe
kolejowo-drogowym na ul. Zagajnik przejścia użytku publicznego
kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki lub labirynty.

15.04.2019r.
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162. Konrad ŁOŚ
w/s  wyjaśnienia  przyczyn  braku  ekranów  akustycznych  
w projekcie modernizowanej ul.  Cieszyńskiej  od strony osiedli
mieszkaniowych.

15.04.2019r.

161.
Przemysław 
DRABEK

w/s  utworzenia  funduszu  na  dotacje  celowe  dla  Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Bielsku-Białej.

15.04.2019r.

160. Marcin LITWIN
w/s luki komunikacyjnej w strategii komunikacji miasta Bielska-
Białej.

15.04.2019r.

159. Marcin LITWIN w/s  nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego. 15.04.2019r.

158.
Janusz 
OKRZESIK

w/s wyłączenia możliwości parkowania na Placu Wolności. 15.04.2019r.

157. Barbara WALUŚ
w/s  zlecenia  naprawy  nawierzchni  niektórych  chodników  
w dzielnicy Lipnik oraz innych miejscach miasta Bielska-Białej. 15.04.2019r.

156. Jerzy BAUER
w/s wprowadzenia okresowej karty punktowej dla rowerzystów
korzystających z kolei linowej na Szyndzielnię.

15.04.2019r.

155. Piotr RYSZKA
w/s  objęcia  monitoringiem  placu  przed  Centrum  Pomocy  
im. św.Brata Alberta w Bielsku-Białej.

15.04.2019r.

154. Piotr RYSZKA w/s uregulowania prawnego kładek na rzece Wapieniczanka. 15.04.2019r.

153.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s bałaganu w czasowej organizacji ruchu. 15.04.2019r.

152.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s analizy i  poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu  dla
pieszych (ul. Wyzwolenia 541).

15.04.2019r.

151. Janusz BUZEK w/s nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej. 15.04.2019r.

150. Janusz BUZEK
w/s  przekazywania  przedsiębiorcom  środków  na  pokrycie
dodatków i premii  wypłacanych pracownikom za wykonywanie
obowiązków opiekunów uczniowskich praktyk zawodowych.

15.04.2019r.

149.
Przemysław 
DRABEK

w/s utworzenia Rowerowego Patrolu Pierwszej Pomocy. 12.04.2019r.

148.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s naprawy ulicy Borówkowej.
11.04.2019r.

147. Maksymilian 11.04.2019r.
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PRYGA

w/s znalezienia nowej siedziby dla Świetlicy „Przyjazna przystań
u Świętego Józefa” działającej w ramach Zespołu Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży „Parasol” na terenie osiedla Złote Łany.

146.

Bronisław 
SZAFARCZYK
Karol 
MARKOWSKI

w/s  zasad  pierwszeństwa  przejazdu  na  skrzyżowaniu  ulic
Orchidei-Bzowa.

10.04.2019r.

145. Konrad ŁOŚ
w/s   zamontowania  progów zwalniających  na  ul.  Mazurskiej  
w Bielsku-Białej.

10.04.2019r.

144. Roman MATYJA w/s pozimowego sprzątania ulic. 10.04.2019r.

143. Roman MATYJA
w/s  zapewnienia  bezpieczeństwa  dla  kierujących  na
skrzyżowaniu ulic Kolista-Kowalska-Niwna.

10.04.2019r.

142.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s  wykonania  parkingu  przy  Szkole  Podstawowej  nr  32  
w Bielsku-Białej. 

9.04.2019r.

141.
Maksymilian 
PRYGA

w/s   podsumowania   zebrań  sprawozdawczych  Rad  Osiedli  
w  okręgu  numer  4  tj.  Leszczyny,  Lipnik,  Mikuszowice
Krakowskie, Straconka, Złote Łany.

8.04.2019r.

140.

Janusz 
OKRZESIK
AGNIESZKA
GORGOŃ-
KOMOR
BARBARA 
WALUŚ
SZCZEPAN 
WOJTASIK
MAKSYMILIAN 
PRYGA

w/s  bieżącego  utrzymania  oraz  kapitalnego  remontu  
ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny

3.04.2019r.

139. Roman MATYJA
w/s zainstalowania progów zwalniających na ulicy Skarpowej.

2.04.2019r.

138.
Maksymilian 
PRYGA

w/s uzupełnienia interpelacji z dnia 12 marca br. dot. regulaminu
wynagradzania  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach
prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała oraz analizy zapisów
rozdziału  III  (dodatek  funkcyjny)  i  rozdziału  IV  (dodatek  za
warunki pracy).   

1.04.2019r.

137. Tomasz WAWAK
w/s  aplikowania  Miasta  Bielsko-Biała  o  przyznanie  środków  
z Funduszu Dróg Samorządowych.

29.03.2019r.

136. Tomasz WAWAK w/s zwiedzania korony zapory w Wapienicy. 29.03.2019r.

135 Roman MATYJA 28.03.2019r.
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w/s zalewania budynku przy ulicy Skarpowej 82.

134. Konrad ŁOŚ

w/s  wprowadzenia  w  soboty  i  niedziele  dodatkowych  kursów
autobusu  linii  nr  16  oraz  rozeznania  możliwości  w  zakresie
zwiększenia liczby miejsc parkingowych w rejonie wapienickiej
zapory.

28.03.2019r.

133. Konrad ŁOŚ

w/s   zintensyfikowania  prac  związanych  z  modernizacją  
i  przebudową  dróg  osiedlowych  w  rejonie  ulic:  Stefana
Żeromskiego,  Romualda Traugutta oraz Piastowskiej w Bielsku-
Białej. 

28.03.2019r.

132. Marcin LITWIN w/s  nie  zabezpieczonego  stromego  zbocza  w  pobliżu  placu
zabaw. 

18.03.2019r.

131. Marcin LITWIN w/s parkingu przy ulicy Skrzydlewskiego. 18.03.2019r.

130.
Janusz 
OKRZESIK

w/s kruszarni betonu w Lipniku. 18.03.2019r.

129. Barbara WALUŚ w/s  możliwości  wygospodarowania  pomieszczenia  w  Domu
Kultury w Lipniku przy ul. Podgórnej 29 na powstanie Lipnickiej
Izby Pamięci.

18.03.2019r.

128. Andrzej GACEK w/s  zorganizowania  spotkania  w  sprawie  projektu  „Studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego”
dotyczącego obszaru działania Rady Osiedla Biała Wschód.

18.03.2019r.

127.
Konrad ŁOŚ

w/s przedstawienia strategii rozwoju budownictwa komunalnego
w  Bielsku-Białej  oraz  zajęcia  jednoznacznego  stanowiska  
w  przedmiocie  kontynuowania  przez  Gminę  Bielsko-Biała
działań  w  ramach  Narodowego  Programu  Mieszkaniowego
 i realizacji Programu Mieszkanie Plus.

18.03.2019r.

126.
Konrad ŁOŚ

w/s  zintensyfikowania  prac  związanych  z  przekazaniem
sięgacza  ul.  Mieszka  I  w  trwały  zarząd  oraz  pilnego
przeprowadzenia kompleksowego remontu jego nawierzchni.

18.03.2019r.

125.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zamiatania ulic. 18.03.2019r.

124.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s parkowania w strefie zamieszkania. 18.03.2019r.

123. Roman MATYJA w/s  odnowienia  budynku  znajdującego  się  przy  ul.  Stefanii
Sempołowskiej nr 13.

18.03.2019r.

122.
Dariusz 
MICHASIÓW w/s remontu placu oraz bramy wjazdowej przy posesji nr 5 na

ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej.
18.03.2019r.

121.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s braku miejsc parkingowych w obrębie Placu Św. Mikołaja,
Sądu  Okręgowego,  rynku  warzywnego,  Studia  Filmów
Rysunkowych oraz Starego Miasta.

18.03.2019r.
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120.
Szczepan 
WOJTASIK

w/s poszerzenia drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Górskiej 
do ulicy Zawodzie.

18.03.2019r.

119.
Szczepan 
WOJTASIK

w/s  zaprojektowania  i  wykonania  ścieżki  rowerowej  wzdłuż
Potoku Straconka.

18.03.2019r.

118.

Klub Radnych 
KWW Jacka 
Krywulta 
(przewodniczący
Piotr 
Kochowski)

w/s rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego. 18.03.2019r.

117.

Klub Radnych 
Platformy 
Obywatelskiej 
(przewodniczący
Krzysztof 
Jazowy)

w/s  rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED do 
autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. 

18.03.2019r.

116. Roman MATYJA w/s  udostępniania zwiedzającym tarasu widokowego na wieży 
ratuszowej w Bielsku-Białej.

15.03.2019r.

115.

Radni Klubu 
Niezależni.BB
(przewodnicząca
Małgorzata 
Zarębska)

w/s powołania Miejskiego Ogrodnika. 15.03.2019r.

114. Konrad ŁOŚ

w/s  uregulowania  wewnętrznym  prawem  administracyjnym
procedury  związanej  z  przekazywaniem  w  trwały  zarząd
nieruchomości  stanowiących  drogi  wewnętrzne  (sięgacze)  
w  celu  systemowego   usprawnienia  oraz  zintensyfikowania
działań w obrębie procesów  gospodarowania terenami.

14.03.2019r.

113. Konrad ŁOŚ
w/s  wystąpienia  przez  Gminę  Bielsko-Biała  do  Generalnej
Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  umotywowanym
wnioskiem o zainstalowanie ekranów akustycznych na odcinku
drogi S1 w Wapienicy.

14.03.2019r.

112.
Piotr 
KOCHOWSKI

w/s wykonania chodnika oraz przejścia dla pieszych i progu 
zwalniającego na ul. Filarowej.

14.03.2019r.

111. Roman MATYJA w/s skrócenia czasu oczekiwania na wydanie dokumentów do 
celów projektowych dotyczących procesu inwestycyjnego.

14.03.2019r.

110. Urszula SZABLA w/s wykorzystania pl. Józefa Niemczyka do organizacji imprez 
miejskich.  

14.03.2019r.

109.

Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR
Karol 
MARKOWSKI

w/s utworzenia lub wydzielenia w istniejącym deptaku miejsca 
dla biegaczy, wokół lotniska w Aleksandrowicach. 

15.03.2019r.

108.
Karol 
MARKOWSKI

w/s budowy 30m bieżących brakującego chodnika w rejonie ulic 
Kwiatkowskiego i Warszawskiej. 

14.03.2019r.

107. Janusz Buzek w/s  planu  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  23  w  Bielsku-
Białej.

14.03.2019r.
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106.
Maksymilian 
Pryga
Piotr RYSZKA

w/s zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach
i  placówkach  prowadzonych  przez  miasto  Bielsko-Biała  ze
szczególnym uwzględnieniem podniesienia dodatku funkcyjnego
oraz motywacyjnego.

12.03.2019r.

105.
Maksymilian 
Pryga

w/s  przystąpienia  do  procesu  projektowego  połączenia  ulicy
Siewnej  z  ulicą  Łagodną  oraz  wpisania  tej  inwestycji  do
dokumentacji przyszłościowej dla dróg gminnych.

12.03.2019r.

104.

Radni Klubu 
Niezależni.BB
(przewodnicząca
Małgorzata 
Zarębska)

w/s planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich. 8.03.2019r.

103. Konrad ŁOŚ
w/s  oznaczenia  w  projektowanym  aktualnie  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Bielska-Białej  działek  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych
„Wapieniczanka” jako „ZD-zieleń działkowa”.

7.03.2019r.

102. Konrad ŁOŚ w/s  transparentności  działań  związanych  z  podejmowaniem
decyzji o rozpoczęciu prac nad listami wynajmu mieszkań.

7.03.2019r.

101. Urszula SZABLA w/s  wykonania  kanalizacji  w  rejonie  ulic  Aleksandra  Fredry  
i Jasnej Roli.

7.03.2019r.

100.
Przemysław 
DRABEK
Konrad ŁOŚ

w/s  organizacji  i  sposobu  działania  ośrodka  integracji
obcokrajowców.

5.03.2019r.

99. Roman MATYJA w/s wymiany kotary na sali  gimnastycznej w Szkole nr 36 na
osiedlu Beskidzkim.

5.03.2019r.

98.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  ustalenia  szczegółowych  ram  czasowych  oraz
przedstawienia  rzeczywistego  statusu  inwestycji  o  nazwie
„Rozbudowa  ulicy  Wczasowej  od  ulicy  Żywieckiej  do  ulicy
Łęgowej” w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny.

28.02.2019r.

97. Barbara WALUŚ w/s  zlecenia naprawy nawierzchni niektórych dróg publicznych 
i gminnych sięgaczy w dzielnicy Lipnik.

26.02.2019r.

96.
Przemysław 
DRABEK

w/s  realizacji  wieloletniego  programu  rządowego  „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

26.02.2019r.

95.
Małgorzata 
ZARĘBSKA

w/s uruchomienia Kina Letniego. 26.02.2019r.

94.
Małgorzata 
ZARĘBSKA 

w/s zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. 26.02.2019r.

93. Marcin LITWIN zapytanie w/s rozbudowy samoobsługowego parkingu przy ulicy 
Generała Sikorskiego.

26.02.2019r.

92. Marcin LITWIN

w/s   skargi  mieszkańców  Komorowic  Śląskich  w  sprawie
podzielenia  osiedla  mieszkaniowego drogą KDZ łączącą ulicę
Warszawska  i  Katowicka  zaproponowanych  w  Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Bielska-Białej.

26.02.2019r.

91. Konrad ŁOŚ
w/s  zainstalowania  progów  zwalniających  na  ul.Zapora  

26.02.2019r.
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w  Bielsku-Białej  oraz  przeciwdziałania  częstym  przypadkom
znacznego przekraczania prędkości w obrębie ww. ulicy.

90. Konrad ŁOŚ
w/s  remontu  sięgacza  ul.Wapienickiej  wiodącego  poprzez
zmodernizowany  łącznik  komunikacyjny  do  nowo  powstałej
ścieżki pieszo-rowerowej.

26.02.2019r.

89. Konrad ŁOŚ
w/s  pilnego  remontu  sięgacza  ul.  Mieszka  I  obsługującego
budynki  wielolokalowe  o  numerach  parzystych  od  2-14  oraz
zapewniającego dojazd do garaży.

26.02.2019r.

88. Konrad ŁOŚ

w/s  systemowego  uregulowania  spraw  związanych  
z  racjonalnym  gospodarowaniem  terenami  stanowiącymi
własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasto na prawach powiatu
wykorzystywanymi jako drogi dojazdowe (sięgacze), bądź pod
miejsca parkingowe, a nieoddane w trwały zarząd.

26.02.2019r.

87
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zimowego utrzymania dróg. 25.02.2019r.

86 Tomasz WAWAK
w/s modernizacji przystanku Lipnicka Akademii Umiejętności.

26.02.2019r.

85. Roman MATYJA
w/s  wypowiedzenia  umowy  przez  Miejski  Zarząd  Dróg
przedsiębiorcom  prowadzącym  działalność  gospodarczą  przy
ulicy Sosnkowskiego.

25.02.2019r.

84. Roman MATYJA
w/s wydawania nowego dowodu osobistego, tzw. e-dowodu.

25.02.2019r.

83. Andrzej GACEK w/s umiejscowienia klubu seniora w budynku dawnej Szkoły 
Podstawowej nr 5.

25.02.2019r.

82.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s  rozbudowy  lub  wybudowania  nowej  sali  gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach Krakowskich.

26.02.2019r.

81.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s  cyklicznych  warsztatów  organizowanych  przez  Wyższą
Szkołę  Finansów  i  Prawa  w  Bielsku-Białej  dla  dyrektorów,
pedagogów,  nauczycieli  szkół  podstawowych  oraz
ponadpodstawowych  dotyczących  społecznych  konsekwencji
łamania prawa związanych z cyberprzestrzenia i narkotykami.

26.02.2019r.

80.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s  modernizacji  początkowego odcinka  ulicy  Rolnej  do  ulicy
Kosmicznej  wraz  z  modernizacją  skrzyżowania  Rolna-
Kosmiczna.

26.02.2019r.

79. Janusz BUZEK

w/s  programu  edukacji  regionalnej  dla  uczniów  szkół
podstawowych i średnich na temat śląskiej i małopolskiej tradycji
naszego  miasta  oraz  umiejscowienie  w  kilku  lokalizacjach
Bielska-Białej  znaków  i  tablic  edukacyjnych,
upowszechniających  wiedzę  mieszkańców  i  turystów  
o  kontekstach  geograficznych,  historycznych,  społecznych  
i kulturowych dawnej granicy na rzece Białej.

25.02.2019r.

78. Janusz BUZEK w/s  wykonania  przez  miasto  miejsc  postojowych  przy  ulicy
Węglowej.

25.02.2019r.

77. Janusz BUZEK w/s  przystąpienia  przez  miasto  do  programu  „Przestrzeń  dla
partycypacji”.

25.02.2019r.
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76.
Przemysław 
DRABEK

w/s rewitalizacji parku sąsiadującego z Ratuszem. 25.02.2019r.

75.
Przemysław 
DRABEK w/s rozwoju infrastruktury rowerowej w Bielsku-Białej.

25.02.2019r.

74.

Klub Radnych 
KWW
Jacka Krywulta
(przewodniczący
Piotr 
Kochowski)

zapytanie w/s  obchodów  okrągłych  urodzin  zasłużonego  dla
bielskiego sportu – Pana Mariana Kasprzyka. 

22.02.2019r.

73.

Klub Radnych 
KWW
Jacka Krywulta
(przewodniczący
Piotr 
Kochowski)

w/s budowy parkingów w Bielsku-Białej.
22.02.2019r.

72.

Klub Radnych 
KWW
Jacka Krywulta
(przewodniczący
Piotr 
Kochowski)

w/s budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej. 22.02.2019r.

71. Jerzy BAUER
w/s przejęcia łącznika ulic: Argentyny, Zorzy, Willowej i Tęczowej
oraz remontu i oznakowania w/w łącznika. 22.02.2019r.

70. Jerzy BAUER
w/s  zmian  w  rozkładzie  jazdy  autobusów  do  dzielnic
rekreacyjnych takich jak Wapienica i Mikuszowice Śląskie. 22.02.2019r.

69.

Przemysław 
DRABEK
Maksymilian 
PRYGA

w/s oznaczenia nieruchomości Rodzinnych Ogródków 
Działkowych jako „ZD- zieleń działkowa” w konsultowanym 
obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej.

22.02.2019r.

68.
Maksymilian 
PRYGA

w/s przedstawienia harmonogramu prac związanych z realizacją
projektu o nazwie „Rozbudowa ulicy Łagodnej w Bielsku-Białej”
oraz  połączenia  ulicy  Siewnej  z  ulicą  Łagodną  na  Osiedlu
Langiewicza.

22.02.2019r.

67.
Karol 
MARKOWSKI

zapytanie w/s wykonania prawoskrętu z ulicy Czerwonej w ulicę 
Niepodległości w Bielsku-Białej. 22.02.2019r.

66.
Karol 
MARKOWSKI

w/s  wykonania  ekranów  wzdłuż  drogi  S-1  w  rejonie  ulic:
Braterskiej, Bocznej, Siostrzanej.

22.02.2019r.

65.
Dorota 
PIEGZIK-
IZYDORCZYK

w/s  modernizacji  ulicy  Małkowskiego  oraz  bezpieczeństwa
ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych.

22.02.2019r.

64.
Rafał 
RYPLEWICZ

w/s wykonania oświetlenia ulicy Bednarskiej. 19.02.2019r.

63. Andrzej GACEK
w/s  wyjaśnienia problemów związanych z parkowaniem.

19.02.2019r.

62. Andrzej GACEK
w/s remontu ulicy Braci Gierymskich.

19.02.2019r.

61.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s likwidacji parkingu na Placu Św. Mikołaja. 15.02.2019r.

60. Maksymilian
PRYGA

w/s  wykonania  i  zainstalowania  tablic  edukacyjnych
upamiętniających  wybitnych  olimpijczyków  z  Bielska-Białej  na
terenie  Bulwarów  Straceńskich  w  roku  jubileuszu  100-lecia

15.02.2019r.
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Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

59. Roman MATYJA
w/s przejęcia przez Miejski Zarząd Dróg w trwały zarząd ulicy 
Falistej.

14 .02.2019r.

58. Roman MATYJA

w/s  wywieszenia  na  terenie  miasta  Bielska-Białej  w  dniu  
1 marca 2019r. flag państwowych w Dniu Święta Państwowego
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

14 .02.2019r.

57. Tomasz WAWAK
w/s planu remontów łączników i sięgaczy należących do Gminy 
Bielsko-Biała.

12 .02.2019r.

56.
Bronisław 
SZAFARCZYK

niebezpiecznego ronda na skrzyżowaniu  ulic Niepodległości – 
Kryształowa-Krausa. 

  5.02.2019r.

55.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s budowy chodnika na węźle Rosta.   5.02.2019r.

54.
Maksymilian 
PRYGA

w/s  zabezpieczenia  ścieżki  rowerowej  na  przedłużenie  ulicy
Liściastej do ulicy Złotych Kłosów wykonanej w ramach budżetu
obywatelskiego  oraz  przygotowania  i  utwardzenia  gruntu  pod
parking na terenach należących  do gminy Bielsko-Biała na w/w
terenie.

4.02.2019r.

53.

Radni Klubu PiS
(przewodniczący
Przemysław 
Drabek)

w/s  konsultacji  społecznych  w  sprawie  projektu  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Bielska-Białej.

22.01.2019r.

52.
Bronisław 
SZAFARCZYK w/s budowy infrastruktury rowerowej na ul. Międzyrzeckiej.

22.01.2019r.

51. Piotr RYSZKA
w/s remontu ulicy Jaskrowej.

22.01.2019r.

50.
Janusz 
OKRZESIK
Tomasz WAWAK

w/s  przyspieszenia  prac  nad  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik.

21.01.2019r.

49.
Janusz 
OKRZESIK

w/s przygotowania szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej
na  przyjęcie  zwiększonej  liczby  uczniów  w  roku  szkolnym
2019/2020. 21.01.2019r.

48.
Karol
MARKOWSKI

w/s instalacji monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Kazimierza 
Wielkiego. 21.01.2019r.

47. Barbara WALUŚ
w/s  całkowitego,  całorocznego  zakazu  używania
petard/sztucznych ogni/  na terenie miasta Bielska-Białej  przez
urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

21.01.2019r.

46. Tomasz WAWAK w/s stanu nawierzchni ulic Wyzwolenia i Boruty-Spiechowicza. 21.01.2019r.

45.
Dariusz 
MICHASIÓW

w/s naprawy chodnika przy Lidlu w Starym Bielsku. 21.01.2019r.
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44.

Barbara WALUŚ

Maksymilian 
PRYGA

w/s  przedstawienia  harmonogramu  oraz   nad  nowym
miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  dla
terenów  położonych  w  rejonie  składowiska  odpadów
komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku.

21.01.2019r.

43.
Karol 
MARKOWSKI
Urszula SZABLA

w/s  zakupu  i  montażu  klimatyzacji  w  Domu  Kultury  
w Komorowicach Krakowskich.

21.01.2019r.

42.
Karol 
MARKOWSKI

w/s  naprawy  nawierzchni  oraz  doświetlenia  ulicy  Jaskrowej  
w Bielsku-Białej.

21.01.2019r.

41.
Karol 
MARKOWSKI

w/s poprawy bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach przy
ul. Bystrzańskiej oraz ul. Czerwonej.

21.01.2019r.

40. Jerzy BUZEK 
w/s pokrywania przedsiębiorcom kosztów prowadzenia praktyk 
zawodowych uczniów. 21.01.2019r.

39.

Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR
Maksymilian 
PRYGA

w/s planowanej inwestycji o charakterze handlowo-usługowym 
w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny z wjazdem oraz parkingiem 
od ulicy Miodowej.

21.01.2019r.

38.
Agnieszka 
GORGOŃ-
KOMOR

w/s  nazwania  ronda  w  Bielsku-Białej  imieniem  „Bielskiego
Jazzu”.

21.01.2019r.

37. Andrzej GACEK w/s budowy cmentarza przy ulicy Piekarskiej. 17.01.2019r.

36. Roman MATYJA w/s remontu budynku przy ulicy Skarpowej 85. 17.01.2019r.

35.
Maksymilian 
PRYGA

w/s zainstalowania Tablic Dynamicznej Informacji  Pasażerskiej
na  osiedlu  Złote  Łany  oraz  osiedlu  Langiewicza,  a  także
wprowadzenia  zmian  w  rozkładzie  jazdy  poszczególnych  linii
autobusowych MZK.

15.01.2019r.

34. Roman MATYJA w/s  wniosków  o  dofinansowanie  remontu  dróg  ze  środków
subwencji ogólnej.

15.01.2019r.

33.
Janusz BUZEK
Marcin LITWIN

w/s  zorganizowania  i  przeprowadzenia  przez  Prezydenta
Bielska-Białej  wszechstronnych,  powszechnych  i  jawnych
konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Bielska-Białej. 

15.01.2019r.

32.
Maksymilian
PRYGA

w/s dwuzmianowości nauczania w szkołach podstawowych oraz
reorganizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci na osiedlu Złote Łany.

3.01.2019r.

31. Barbara WALUŚ
w/s nowej lokalizacji przedszkola dla dzieci lipnickich na terenie
Rady Osiedla „Lipnik na gruntach należących jeszcze do Gminy

18.12.2018r.
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Bielsko-Biała  i  złego  stanu  nawierzchni  gminnego  sięgacza  
ul.  Tarnowskiej  w  związku  z  budową  domów  mieszkalnych
wielorodzinnych przez dewelepora Pana Tomasza Lalika.

30. Konrad ŁOŚ w/s realizacji  II  etapu budowy ścieżki  rowerowej  wzdłuż rzeki
Wapienica na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej. 

18.12.2018r.

29. Konrad ŁOŚ
w/s kontynuowania przez Gminę Bielsko-Biała działań w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego  i  realizacji  Programu
Mieszkanie Plus.

18.12.2018r.

28.

Radni Klubu 
Niezależni.BB
(przewodnicząca
Małgorzata 
Zarębska)

w/s procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego. 18.12.2018r.

27.

Maksymilian 
PRYGA
Przemysław 
DRABEK

w/s sytuacji finansowej Bialskiego Klubu Sportowego „STAL” 
Bielsko-Biała.

18.12.2018r.

26. Tomasz WAWAK w/s lokalizacji świetlicy na Osiedlu Biała Krakowska. 17.12.2018r.

25. Jerzy BAUER
w/s  modernizacji  i  poprawy  bezpieczeństwa  na  ulicy
Bystrzańskiej, od hotelu Vienna do skrzyżowania z ulicą Długą
oraz przebudowy skrzyżowania z ulicą Olszówki.

17.12.2018r.

24. Jerzy BAUER
w/s poszerzenia łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31,
Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską.

17.12.2018r.

23. Piotr RYSZKA
w/s  nazwy  nowego  ronda  przy  ul.  Cieszyńskiej,  Światopełka,
„Nowomiędzyrzeckiej”.

17.12.2018r.

22. Piotr RYSZKA w/s zmiany  nazwy ulicy  Przy  Torach  na  nazwę księdza Jana
Jeżowicza.

17.12.2018r.

21. Roman MATYJA w/s opracowania programu remontu dróg lokalnych. 14.12.2018r.

20.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s zagospodarowania centrum Hałcnowa. 13.12.2018r.

19.
Maksymilian 
PRYGA

w/s realizacji  inwestycji  związanych z budżetem obywatelskim
w 2019 roku.

13.12.2018r.

18.
Maksymilian 
PRYGA

w/s budowy parkingu dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jerzego
Kukuczki na osiedlu Złote Łany. 

13.12.2018r.

17. Janusz BUZEK
w /s  remontu  i  przebudowy  ulic  Skarpowej  oraz  Jeżynowej  
w Bielsku-Białej.

10.12.2018r.

16. Janusz BUZEK

w/s  przywrócenia  ruchu  pasażerskiego  na  linii  kolejowej  190

10.12.2018r.
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oraz koncepcji stworzenia kolei aglomeracyjnej.

15.
Janusz 
BUZEK w/s prawdopodobnej likwidacji targu przy ul. Lompy 5.

10.12.2018r.

14. Andrzej GACEK w/s planowanej sprzedaży targowiska przy ul. Lompy przez PSS
„Społem”.

7.12.2018r.

13. Roman MATYJA
w/s  zagospodarowania  terenu  „Placu  Targowego”  przy  ulicy
Cieszyńskiej-Lompy.

7.12.2018r.

12.
Maksymilian 
PRYGA

w/s doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Łagodnej oraz
ulicy Jutrzenki na osiedlu Złote Łany.

4.12.2018r.

11. Barbara WALUŚ w/s przebudowy ulicy Krakowskiej. 29.11.2018r.

10. Barbara WALUŚ
w/s możliwości wykonania drogi dojazdowej po terenie gminnym
do 12 posesji przy ulicy Sieradzkiej. 29.11.2018r.

9. Barbara WALUŚ
w/s  położenia  nawierzchni  asfaltowej  na  sięgaczu  ulicy
Tatrzańskiej w roku kalendarzowym 2019.

29.11.2018r.

8.
Bronisław 
SZAFARCZYK

w/s  realizacji  spraw  poruszanych  w  interpelacjach  kadencji
2014/2018.

29.11.2018r.

7.
Przemysław 
DRABEK

w/s uruchomienia Oddziału Neurologicznego w BCO – Szpitalu 
Miejskim.

29.11.2018r.

6.
Dorota PIEGZIK-
IZYDROCZYK

w/s remontu ulicy Pocztowej. 29.11.2018r.

5. Tomasz WAWAK w/s świetlicy na Osiedlu Biała Karkowska. 29.11.2018r.

4. Roman MATYJA w/s rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy. 29.11.2018r.

3. Roman MATYJA
w/s  kontynuacji  prac  przy  rozbudowie  Przedszkola  nr  30  
w Kamienicy.

29.11.2018r.

2.

Radni Klubu 
Niezależni.BB 
(przewodnicząca
Małgorzata 
Zarębska)

w/s kruszarni kamienia w Lipniku. 28.11.2018r.

1.
Maksymilian 
PRYGA
Barbara WALUŚ

w/s „decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących
przedsięwzięcia  polegającego  na  kruszeniu  kamienia
naturalnego przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej Lipniku”.

28.11.2018r.
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