
 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

IV sesja RM w dniu 22 stycznia 2019 roku 
RM.0002.1.2019 

 

Strona 1 z 28 

Protokół Nr IV/2019 
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 

w dniu 22 stycznia 2019 roku 

 
 

 

 

Obecni na IV sesji Rady Miejskiej: 

 

▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu. 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

 
Porządek IV sesji Rady Miejskiej: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Złożenie ślubowania przez Radnego.  

 

3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.  

z działalności za 2018 rok. 
 SPR. NR 1 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 39 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
 DRUK NR 36 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
 DRUK NR 37 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 38 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży 

„PARASOL”. 
 DRUK NR 34 - II WERSJA 

 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93403.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_36.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_37.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_38.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_34_wersja2.pdf
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12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży 

„PARASOL”. 
 DRUK NR 35 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez 

inne organy prowadzące. 
 DRUK NR 30 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące,  

tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki. 
 DRUK NR 31 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

oświaty. 
 DRUK NR 32 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne 

Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a. 
 DRUK NR 28 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, 

cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 
 DRUK NR 33 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T_____ 

N____ na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-

Białej. 
 DRUK NR 29 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 
 DRUK NR 19  

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 20 

 

21. Sprawy różne. 

 

22. Zakończenie obrad. 

 
 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_35.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_30.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_31.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_32.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2018/druk_28.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_33.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_29.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2018/druk_19.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2018/druk_20.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik otworzył 

czwartą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (godzina 10.05) oraz stwierdził prawomocność 

obrad. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2019 roku 

uczestniczyło 24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób, 

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny 

Krzysztof Jazowy – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
W związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie rozegrały się w Gdańsku podczas 27. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. zabójstwem Prezydenta Pawła Adamowicza, Rada 

Miejska uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego Prezydenta Miasta, a także przyjęła rezolucję  

w ww. sprawie. Rezolucja przyjęta została przez aklamację.  

 

Treść rezolucji, uzgodniona przez wszystkie Kluby Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta, 

stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. Adresaci rezolucji: Rada Miasta Gdańska, instytucje  

i organizacje publiczne. 

 
Przyjęcie porządku IV sesji Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował, że: 

 do zaproponowanego porządku IV sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono żadnych zmian 

wymagających głosowania, 

 do Przewodniczącego Rady Miejskiej nie wpłynęły żadne wnioski o udzielenie głosu  

na IV sesji Rady Miejskiej, które wymagałyby głosowania. 

 

Przyjęty porządek IV sesji RM: str. 1-2. 

 
Ad 2 
Złożenie ślubowania przez Radnego 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  

Przekazał następujące informacje: 

 W związku z pisemnym zrzeczeniem się przez Pana Adama Ruśniaka mandatu radnego  

(w dniu 27 grudnia 2018 roku), któremu Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  

z dniem 1 stycznia br. powierzył funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, do Rady Miejskiej 

wpłynęło Postanowienie Nr DBB-777-1/19 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia  

7 stycznia 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 

 Komisarz Wyborczy postanowił o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym  

nr 2, Pana Piotra Kochowskiego – kandydata z listy nr 20, tj. Komitetu Wyborczego 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/001_1.mp3
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4319/text_images/rezolucja_22012019.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/002_2.mp3
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Wyborców Jacka Krywulta – który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 

2018 roku uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz 

nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił procedurę ślubowania Radnego, 

informując jednocześnie, że odmowa złożenia ślubowania skutkować będzie wygaśnięciem 

mandatu Radnego, o czym stanowi art. 383 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego.   

 

Rota ślubowania odczytana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,  

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

 

Na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 

z późn. zm.) Pan Piotr Kochowski złożył ślubowanie. Ślubowanie zostało złożone z dodaniem 

zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół trzeciej sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 

2018 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 4 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 
1) Przedstawił ustalenia dotyczące przedmiotowego punktu porządku obrad, tj.: 

 W porządku każdej sesji Rady Miejskiej na stałe wprowadza się punkt pt. „Informacja 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez 

Radnych Rady Miejskiej”. 

 Na sesji RM głos mogą zabrać Radni, którzy swoje interpelacje i zapytania złożą 

co najmniej dzień przed sesją RM, tak aby umożliwić przekazanie ww. spraw 

Prezydentowi Miasta. 

 Złożenie interpelacji lub zapytania nie jest związane z sesją RM, tzn. może być złożone  

w dowolnym czasie. Przewodniczący RM niezwłocznie przekazuje interpelację 

/zapytanie Prezydentowi Miasta, a Prezydent Miasta udziela odpowiedzi na złożoną 

interpelację/zapytanie w ciągu 14 dni. 

2) Przedstawił informację na temat złożonych przez Radnych Rady Miejskiej interpelacji.
1
  

                              
1
 Interpelacje i zapytania Radnych dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl. Menu: Rada Miejska; Zakładka: 

 Interpelacje i zapytania Radnych.  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/003_3.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/004_4..mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/004_4..mp3
http://www.um.bielsko.pl/
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Wykaz złożonych interpelacji: 

 

Radny Maksymilian Pryga 
1) Złożył interpelację w sprawie dwuzmianowości nauczania w szkołach podstawowych  

oraz reorganizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci na osiedlu Złote Łany. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 31 grudnia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.1.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie zainstalowania Tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej  

na osiedlu Złote Łany oraz osiedlu Langiewicza, a także wprowadzenia zmian  

w rozkładzie jazdy poszczególnych linii autobusowych MZK. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 15 stycznia 2019 roku 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.4.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radni RM: Janusz Buzek i Marcin Litwin 
1) Złożyli interpelację w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia przez Prezydenta Bielska-

Białej wszechstronnych, powszechnych i jawnych konsultacji społecznych dotyczących 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-

Białej.  

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 15 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.2.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Janusza Buzka. 

 

Radny Roman Matyja 
1) Złożył interpelację w sprawie wniosków o dofinansowanie remontu dróg ze środków 

subwencji ogólnej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 15 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.3.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie remontu budynku przy ulicy Skarpowej 85. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.5.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/strona-4206-interpelacje_i_zapytania_radnych.html
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_03012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_15012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_klub_pis_22012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_15012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_17012019.pdf
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Radny Andrzej Gacek  
1) Złożył interpelację w sprawie budowy cmentarza przy ulicy Piekarskiej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.6.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
1) Złożyła interpelację w sprawie nazwania ronda w Bielsku-Białej imieniem „Bielskiego 

Jazzu”. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.7.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radni RM: Agnieszka Gorgoń-Komor i Maksymilian Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie planowanej inwestycji o charakterze handlowo-usługowym 

w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny z wjazdem oraz parkingiem od ulicy Miodowej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.8.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Maksymiliana 

Prygę. 

 

Radny Janusz Buzek 
1) Złożył interpelację w sprawie pokrywania przedsiębiorcom kosztów prowadzenia praktyk 

zawodowych uczniów. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.9.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Karol Markowski 
1) Złożył interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach przy 

ul. Bystrzańskiej oraz ul. Czerwonej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.10.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4272/text_images/int_agacek_17012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4312/text_images/int_agorgon_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4312/text_images/int_agorgon_mpryga_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_jbuzek_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_21012019-1.pdf
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2) Złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni oraz doświetlenia ulicy Jaskrowej  

w Bielsku-Białej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.11.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

3) Złożył interpelację w sprawie instalacji monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Kazimierza 

Wielkiego. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.17.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radni RM: Karol Markowski i Urszula Szabla 
1) Złożyli interpelację w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Domu Kultury  

w Komorowicach Krakowskich. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.12.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Karola 

Markowskiego. 

 

Radni RM: Barbara Waluś i Maksymilian Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie przedstawienia harmonogramu prac nad nowym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie składowiska 

odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.13.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radną Barbarę Waluś.  

 

Radna Barbara Waluś 
1) Złożyła interpelację w sprawie: 

a) całkowitego, całorocznego zakazu używania petard/sztucznych ogni/ na terenie miasta 

Bielska-Białej przez urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, 

b) niespodziewanego odwołania Prezesa Spółki AQUA S.A. Piotra Dudka. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.16.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_21012019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_21012019-3.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_uszabla_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_mpryga_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_21012019-1.pdf
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Radny Dariusz Michasiów 
1) Złożył interpelację w sprawie naprawy chodnika przy Lidlu w Starym Bielsku. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.14.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Tomasz Wawak 
1) Złożył interpelację w sprawie stanu nawierzchni ulic Wyzwolenia i Boruty-Spiechowicza. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.15.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Janusz Okrzesik 
1) Złożył interpelację w sprawie przygotowania szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej 

na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.18.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radni Klubu Niezależni.BB: Janusz Okrzesik, Tomasz Wawak 
1) Złożyli interpelację w sprawie przyspieszenia prac nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 21 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.19.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Tomasza Wawaka. 

 

Radny Piotr Ryszka  
1) Złożył interpelację  w sprawie remontu ulicy Jaskrowej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 22 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.20.2019. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_twawak_21012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4286/text_images/int_pryszka_21012019.pdf
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Radny Bronisław Szafarczyk 
1) Złożył interpelację w sprawie budowy infrastruktury rowerowej na ulicy Międzyrzeckiej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 22 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.212019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
1) Złożyli wniosek w sprawie konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w dniu 22 stycznia 2019 roku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 

RM.0003.22.2019. 

Wniosek został wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Przemysława Drabka. 

 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Zastępca 

Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Janusz Buzek, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 5 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 

W tym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści w następujących sprawach: 
 

1) Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik 
 W sprawie terenu dla Muzeum „Fiata”. Prośba o pomoc związaną m.in.  

z przeznaczeniem gruntu pod działalność muzeum (w związku z propozycją nowej 

lokalizacji: ul. Sukiennicza, ul. Filomatów). 

 W sprawie sprzedaży przez PSS Społem targowiska zlokalizowanego przy ul. Józefa 

Lompy (nawiązanie do tematu poruszonego na III sesji RM w dniu 18/12/2018),  

tj. kwestii dotyczących m.in.: Studium/miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowego terenu (ewentualnych zmian), opłat naliczanych 

przez Urząd Miejski (propozycji zniżek w podatku od nieruchomości), bezwzględnego 

zachowania obecnego charakteru terenu, tzn. formy targowiska. 

 W sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

– tj. kwestii jawności oraz „nagłaśniania” informacji o prowadzonych pracach, w celu 

skutecznego dotarcia do mieszkańców miasta. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_22012019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4260/text_images/int_klub_pis_22012019.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/005_5.mp3
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2) Poseł na Sejm Mirosław Suchoń 
 W sprawie rezolucji przyjętej przez Radę Miejską w związku z tragicznymi 

wydarzeniami, jakie rozegrały się w Gdańsku podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, tj. zabójstwem Prezydenta Pawła Adamowicza oraz włączenia się 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej w akcję „Artyści przeciw nienawiści”. 

 W sprawie wprowadzenia w bielskich szkołach obowiązkowych lekcji tolerancji i nauki 

debaty w ramach godzin wychowawczych. Wniosek do Prezydenta Miasta. 

 W sprawie prośby do Prezydenta Miasta, Przewodniczącego RM, Radnych RM  

o rozważenie możliwości przyjęcia uchwały, dezyderatu, rezolucji dotyczącej poparcia 

budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. 

 W sprawie targowiska przy ul. Józefa Lompy – poparcie dla inicjatywy Prezydenta 

Miasta, mającej na celu zachowanie dotychczasowej formy tego miejsca. 

 Życzenia noworoczne (złożone w imieniu własnym oraz Poseł Małgorzaty Pępek). 

 
Do wypowiedzi Parlamentarzystów odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-

Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. z działalności za 2018 rok 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Adam Caputa.  

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności.  

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 1) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 

monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 

1) Radny Szczepan Wojtasik  
W sprawie wątpliwości formalnych dotyczących rozbieżności pomiędzy okresem objętym 

sprawozdaniem (tj. 2018 rok) a datą sporządzenia sprawozdania (tj. 5 grudnia  

2018 roku). 

Odpowiedzi udzielili: Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński oraz Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/006_6.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/006_6.mp3
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2) Radna Barbara Waluś   
W sprawie zapisu dotyczącego liczby wykroczeń oraz podjętych w tym zakresie działań  

w stosunku do osób, które dokonały tych wykroczeń. 

Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, 

Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński (poinformował o pisemnym udzieleniu 

odpowiedzi). 

  
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 1. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 

2018 r. z działalności za 2018 rok. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 39) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano głosów w dyskusji.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 39. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_1_pkt_6.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/007_7.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_2_pkt_7.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/26/2019 
 

w sprawie zmian w składzie  

stałych Komisji Rady Miejskiej 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny RM w następującej sprawie: 
 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  

W sprawie parkomatów w mieście – w tym. m.in. podniesienie kwestii dotyczących: 

promowania nowych form płatności (tj. z wykorzystaniem urządzeń mobilnych), zasadności 

wydatkowania środków na system parkomatów w mieście (dot. zakupu nowych 

parkomatów).  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Bielska-Białej na 2019 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 36) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 36. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93740.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/008_8.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_3_pkt_8.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

IV sesja RM w dniu 22 stycznia 2019 roku 
RM.0002.1.2019 

 

Strona 13 z 28 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/27/2019 
 

w sprawie zmian budżetu  

miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano głosów w dyskusji.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta Bielska-Białej na 2019 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 37) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 37. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93741.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/009_9.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_4_pkt_9.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

IV sesja RM w dniu 22 stycznia 2019 roku 
RM.0002.1.2019 

 

Strona 14 z 28 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/28/2019 
 

w sprawie zmian w budżecie  

miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia  

2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Łakomska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna w następującej sprawie: 
 

1) Radna Barbara Waluś  
Poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanych z rozbudową ulic: Polna, Lipnicka, Podgórna  

– etap I (m.in. określenie przeznaczenia środków) oraz budową ścieżek rowerowych 

(określenie dzielnicy). 

Odpowiedzi udzielił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował udzielenie Radnej Waluś pisemnej 

odpowiedzi w podniesionych sprawach. 

        
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 38) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93739.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/010_10.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/010_10.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 38. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/29/2019 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  

 
 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” 

 

W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały  

w Druku Nr 34. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 34 - wersja I i wersja II) znajduje się  

w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Rada Miejska przeprowadziła wspólną dyskusję w zakresie spraw ujętych w punktach 11 i 12 

porządku obrad. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 34 – II wersja (w pkt 11) oraz projekt uchwały w Druku Nr 35  

(w pkt 12) przedstawił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 

  

1) Radna Barbara Waluś 
W sprawie zasadności przedłożenia Radzie Miejskiej II wersji projektu uchwały. 

Odpowiedzi udzielił: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_5_pkt_10.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93737.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93737.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/011_11.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

IV sesja RM w dniu 22 stycznia 2019 roku 
RM.0002.1.2019 

 

Strona 16 z 28 

 

2) Radny Tomasz Wawak  
Złożył wniosek o uwzględnienie (w roku bieżącym i w latach następnych) kontynuowania 

działalności prowadzonej w zakresie polityki społecznej przez zainteresowane organizacje 

pożytku publicznego w Bielsku-Białej (NGO). 

    

3) Radny Roman Matyja 
W sprawie przekazania organizacjom pożytku publicznego „niektórych zadań” z zakresu 

pomocy społecznej, realizowanych dotychczas przez urzędy, a także podniesienia rangi 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Zgłosił propozycję kompleksowego podjęcia tematu na posiedzeniu Komisji lub sesji RM.  

 

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Odniósł się do wystąpień Radnych RM, wskazując na:  

a) właściwe Komisje RM do przeprowadzenia wstępnych dyskusji w podniesionych 

sprawach (tj. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Samorządności), 

b) skoncentrowanie uwagi bielskiego samorządu na kwestiach dotyczących nadzoru 

i kontroli oraz wsparcia organizacji pozarządowych.  

 
Do wystąpień Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 34 – wersja II. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/30/2019 
 

w sprawie utworzenia  

Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży  

„PARASOL”  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_6_pkt_11.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93738.html
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 35) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 11 porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 35. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/31/2019 
 

w sprawie nadania Statutu  

Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży  

„PARASOL” 
 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko -Biała 

oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta 

Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 30) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad Rada Miejska przeprowadziła wspólną dyskusję w zakresie spraw ujętych 

w punktach 13 i 14 porządku obrad. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/012_12.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_7_pkt_12.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93766.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/013_13.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/013_13.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/013_13.mp3
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Projekt uchwały w Druku Nr 30 (w pkt 13) oraz projekt uchwały w Druku Nr 31 (w pkt 14) 

przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 

Wydruk przedstawionej przez Zastępcę Dyrektora MZO prezentacji stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu.   

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 
W sprawie przedstawienia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z „migracją 

dzieci, młodzieży i nauczycieli” pomiędzy placówkami szkolnymi, z uwagi na brak 

pomieszczeń w danej lokalizacji. 

 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
W sprawie planów utworzenia dwóch odrębnych szkół podstawowych w Komorowicach 

Śląskich oraz jak najszybszego uruchomienia nowej placówki (tj. od przyszłego roku 

szkolnego) – apel do Prezydenta Miasta i Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 

3) Radny Maksymilian Pryga 
a) W sprawie projektu sieci szkół podstawowych, tj. odpowiedzi na pytania: 

▪ czy w opracowanym planie sieci szkół podstawowych uwzględniono element 

ograniczenia dwuzmianowości nauczania, 

▪ czy uwzględniono rozwój demograficzny oraz urbanistyczny poszczególnych 

dzielnic (przykład: osiedle Langiewicza). 

b) W sprawie maksymalnego ograniczenia dwuzmianowości nauczania w Szkole 

Podstawowej Nr 20 na osiedlu Złote Łany (wyłączenie od godziny 17.30 z uwagi  

na pozalekcyjną działalność dzieci). 

  

4) Radna Małgorzata Zarębska   
W sprawie dwuzmianowości nauczania, tj. odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób 

rozwiązana zostanie kwestia dwuzmianowości, przy bardzo dużym obłożeniu godzin 

lekcyjnych w szkołach średnich i „spiętrzeniu roczników”, spowodowana reformą oświaty 

(obawy związane z pobytem młodzieży w szkołach do godziny 18.00). 

 

5) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 
W sprawie jakości zajęć prowadzonych w placówkach szkolnych, tj. odpowiedzi  

na pytanie: czy „spiętrzenie roczników” w szkołach średnich nie wpłynie na szkoły 

podstawowe (tzn. na pogorszenie komfortu nauczania i wydłużenie czasu zakończenia zajęć 

szkolnych). 

 
Odpowiedzi na pytania Radnych udzielili: Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty 

Janusz Kaps oraz Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 30. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/32/2019 
 

w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych  

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała  

oraz określenia granic ich obwodów,  

z uwzględnieniem szkół podstawowych  

mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej  

prowadzonych przez inne organy prowadzące  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej,  

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej 

prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

 
Informację o pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały  

w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej,  

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić 

dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 31) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_8_pkt_13.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93765.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/014_14.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/014_14.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/014_14.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/014_14.mp3
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Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 13 porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 31. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/33/2019 
 

w sprawie projektu sieci szkół  

ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej,  

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej  

prowadzonych przez inne organy prowadzące,  

tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży  

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  

lub obowiązku nauki  
 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu oświaty 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Bożena 

Graboń. 

 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu oświaty, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 32) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_9_pkt_14.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93764.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/015_15.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/015_15.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/015_15.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 32. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/34/2019 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie upoważnienia  

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej  

do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu oświaty  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy 

ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  

Igor Kliś.  
 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy  

ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego  

na ww. budynku nr 1a, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 28) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2018 rok (RM.0006). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_10_pkt_15.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93760.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/016_16.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/016_16.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/016_16.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 
  

1) Radny Konrad Łoś  
W sprawie formalno-organizacyjnej. Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej  

o precyzyjne dekretowanie i rozdysponowywanie projektów uchwał, tj. zgodnie z zakresem 

działania poszczególnych Komisji RM (odniesienie do Komisji: Gospodarki Przestrzennej  

i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa). 

 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
W sprawie wniosku Radnego Konrada Łosia (uwaga przyjęta do wiadomości). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 28. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/35/2019 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza,  

obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą  

usytuowanego na ww. budynku nr 1a  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 

 

1) Radny Roman Matyja  
Podziękowanie za opracowanie miejscowego planu (dot. rozbudowy szkoły  

w Kamienicy). Prośba o poparcie projektu uchwały. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_11_pkt_16.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93759.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/017_17.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/017_17.mp3
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2) Radna Barbara Waluś     
W sprawie przedstawienia informacji dotyczących terenu będącego przedmiotem 

procedowania (wskazanie miejsca, na którym mieści się szkoła, wielkości o jaką zostanie 

poszerzony teren szkoły, miejsca posadowienia cmentarza).  

 

3) Radny Marcin Litwin 
W sprawie wyjaśnienia różnicy w podejściu do tematu uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, na przykładzie przedmiotowego terenu oraz terenu 

Lipnika (odniesienie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego). 

  
Odpowiedzi na pytania Radnych udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy 

cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 33) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska 

przed przystąpieniem do głosowania projektu planu rozpatrzyła uwagę wniesioną do projektu 

planu. Uwagę omówiła Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W sprawie uwagi głos zabrała nw. Radna: 
 

1) Radna Barbara Waluś 

Pytanie dotyczące ewentualnego wywłaszczenia właścicieli terenu z gruntu przeznaczonego 

pod rozbudowę szkoły. 

Odpowiedzi udzieliła: Projektant w Biurze Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził 

następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie uwagi. 

Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały, pismem z dnia 7 listopada 2018 roku (data wpływu uwagi 9 listopada 

2018 roku) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
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W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 

do protokołu. 
  

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej  przez osoby 

wskazane w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały, pismem z dnia 7 listopada 2018 r. (data 

wpływu uwagi 9 listopada 2018 roku) – w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
2) Głosowanie projektu uchwały. 

W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonej uwagi, zgodnie z art. 20 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 33. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/36/2019 
 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Kamienica,  

pomiędzy cmentarzem komunalnym,  

cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T____ N_____ na dyrektora Zespołu 

Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 29) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_12_pkt_17.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_13_pkt_17.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94000.html


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

IV sesja RM w dniu 22 stycznia 2019 roku 
RM.0002.1.2019 

 

Strona 25 z 28 

Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącej, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 29. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/37/2019 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

z 5 października 2018 r. Pani T_____ N_____ 

na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

im. gen. Stanisława Maczka  

w Bielsku-Białej 

 
Red. Skarga uznana za bezzasadną 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 

 

Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 19) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2018 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: 

 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
Podziękowanie dla Skarbnika Miasta Anny Łakomskiej oraz Sekretarza Miasta Grzegorza 

Tomaszczyka za wieloletnią pracę, w związku z przejściem na emeryturę. 

 

2) Skarbnik Miasta Anna Łakomska (podziękowanie). 

 

3) Sekretarz Miasta Grzegorz Tomaszczyk (podziękowanie).  

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_14_pkt_18_zan.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94001.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/019_19.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 19. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/38/2019 
 

w sprawie odwołania  

Skarbnika Miasta 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (powołanie  

na stanowisko Skarbnika Miasta Pana Dominika Pawińskiego). 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 20) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2018 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad nie odnotowano głosów w dyskusji.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 20. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IV/39/2019 
 

w sprawie powołania  

Skarbnika Miasta Bielska-Białej  
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_15_pkt_19.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93763.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/020_20.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/04_2019_Wynik_glosowania_16_pkt_20.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/93762.html
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Ad 21 
Sprawy różne 

 

W tym punkcie obrad głos zabrali: 
 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Poinformował o objęciu przez Pana Igora Klisia stanowiska Sekretarza Miasta  

(w miejsce Pana Grzegorza Tomaszczyka). 
 

2) Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Poprosił o wskazanie miejsca publikacji „Operatu zimowego utrzymania dróg  

w mieście” na stronie internetowej (wniosek mieszkańców). Zgłosił wniosek o poprawę 

funkcjonalności wyszukiwania danych na stronie internetowej Urzędu. 

▪ Poprosił o jak najszybszą rozbiórkę pustostanu zlokalizowanego u zbiegu ulic 

Janowicka - Jasińskiego (pustostan wykorzystywany przez nieuprawnione osoby). 

 

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Poprosił o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na sterylizację wolno żyjących kotów 

oraz o przygotowanie stosownych zapisów budżetowych na kolejną sesję RM. 
 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 
Poprosiła o przedstawienie krótko- i długoterminowej strategii Bielska-Białej w kwestii 

rozwiązania problemu smogu w mieście. 
 

5) Radny Szczepan Wojtasik  
Podniósł sprawę śliskich chodników, m.in. w rejonie Bulwarów Straceńskich i centrum 

Straconki. Prośba o interwencję, tj. posypanie chodników piaskiem. 
 

6) Radna Barbara Waluś  
▪ Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie, „czy chodnik przy ul. Skowronków jest 

objęty odśnieżaniem, czy nie”. 

▪ Poinformowała o kradzieży ławki zlokalizowanej w centrum Lipnika na tymczasowym 

przystanku autobusowym. Sprawa zgłoszona na Policji. 

 
Do zgłoszeń Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 22 
Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął 

czwartą zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

Obrady zakończono o godzinie  13.41. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/021_21.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4315/text_images/022_22.mp3
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