Rada Miejska w Bielsku-Białej
VIII kadencja: 2018-2023
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
V sesja RM w dniu 26 lutego 2019 roku
RM.0002.2.2019

Protokół Nr V/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 26 lutego 2019 roku

Obecni na V sesji Rady Miejskiej:
▪
▪

Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu.
Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu.

Porządek V sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.
Wprowadzona zmiana kolejności obradowania – pomiędzy punktami 3 i 4.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej.
Wprowadzona zmiana kolejności obradowania – pomiędzy punktami 4 i 3.

5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008
z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2018 r.
SPR. NR 2

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
31 stycznia 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2018 roku według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 roku.
SPR. NR 3

7. Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
5 lutego 2019 r. z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla
zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie
podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta.
SPR. NR 4

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
SPR. NR 5
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 47

10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu)
oraz Powiatu Bielskiego.
DRUK NR 48

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 54 + II WERSJA

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 55 + II WERSJA

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 40

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej.

ośrodka

wsparcia

Klubu

Senior+

DRUK NR 43

15. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".
DRUK NR 51

16. Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
DRUK NR 50

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r.
DRUK NR 57

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych
usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 49

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 45
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta
Bielska-Białej.
DRUK NR 46

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20.
DRUK NR 41

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej
przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9.
DRUK NR 42

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej
jako działka 749/3 o pow. 1428 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej,
obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 52

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze
przetargu.
DRUK NR 53

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach
zagrożenia powodziowego.
DRUK NR 44

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku Pana M_____
L_______ na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora
Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 56

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 58

28. Sprawy różne.
29. Zakończenie obrad.
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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
piątą sesję Rady Miejskiej (godzina 10.02).
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił klauzulę informacyjną w związku z transmisją
internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.1
Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Okrzesik stwierdził prawomocność sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2019 roku
uczestniczyło 24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny
Dariusz Michasiów – nieobecność usprawiedliwiona).
Przyjęcie porządku V sesji Rady Miejskiej
1) Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3
do Statutu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził
głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej.
Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika
o zmianę kolejności obradowania nad punktem 3 i punktem 4 porządku obrad,
tj., przesunięcie tematu ujętego w punkcie 3. porządku sesji pt. „Informacja
Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych
Rady Miejskiej” do punktu 4. porządku obrad, natomiast „Wystąpienia Parlamentarzystów
i zaproszonych gości” z punktu 4. do punktu 3. porządku obrad.
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 6
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
wyraziła
zgodę
na zmianę kolejności
obradowania nad punktem 3 i punktem 4, przyjmując w ww. zakresie następujący przebieg:
▪ Punkt 3. „Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości”,
▪ Punkt 4. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach
złożonych przez Radnych Rady Miejskiej”.

1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu realizacji zasady jawności, obrady sesji
Rady Miejskiej Bielska-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula
informacyjna, zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, została zamieszczona na stronie
internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej, na tablicy ogłoszeń oraz przed wejściem na salę sesyjną.
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2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające
do porządku V sesji RM, tj. na temat przekazanych przez Prezydenta Miasta II wersji
projektów uchwał.
Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała:

w punkcie 11 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta BielskaBiałej na 2019 rok (Druk Nr 54 – II wersja),

w punkcie 12 nad II wersją 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 (Druk Nr 55 – II wersja).

Porządek V sesji Rady Miejskiej: str. 1-3.
Udzielenie głosu na V sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował, że do Rady Miejskiej nie
wpłynęły wnioski o udzielenie głosu na sesji RM, które zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu Rady
Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta, wymagałyby uzyskania zgody Rady
w drodze głosowania.

Ad 2
Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół IV sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia
2019 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag.

Ad 3
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości

W tym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści w następujących sprawach:

1) Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik




Podziękowanie za przedłużone konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.
W sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w związku z realizowaną budową
marketu przy ul. Warszawskiej, naprzeciwko TESCO – prośba o informacje.
W sprawie muzeum Fiata, m.in.:
- prośba o stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska oraz przeprowadzenie badań,
w związku z informacjami na temat możliwego skażenia terenu (składowisko lamp
jarzeniowych z rtęcią), jak również przeznaczeniem ww. terenu pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne,
- w sprawie przyłącza sieci wodociągowej.
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W sprawie targowiska przy ul. Lompy – prośba o pisemną odpowiedź na pytanie,
„czy targowisko będzie przez miasto wykupione” oraz czy zostaną podjęte decyzje
w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

2) Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel
▪ Informacja nt. członkostwa w Komisjach stałych Sejmu RP (Wiceprzewodnicząca
Komisji Gospodarki i Rozwoju, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa).
▪ W sprawie wzrostu cen energii (uwagi).
▪ W sprawie Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia w dniu 8 marca 2019 roku
– zaproszenie do udziału.

3) Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek
▪ W sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Bielska-Białej. Interwencja Poseł Małgorzaty Pępek na wniosek
przedstawicieli Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców, w związku
z nieujęciem ogrodów działkowych jako „zieleni działkowej” (obawy działkowców
związane z likwidacją ogrodów lub ich przeznaczenia na cele komercyjne). Prośba
o uwzględnienie postulatów i uwag użytkowników ROD.

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

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult
Do wypowiedzi Poseł Mirosławy Nykiel – w sprawie polityki energetycznej (apel
o przyspieszenie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację na temat złożonych
interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej (40 interpelacji, 3 zapytania)2.

Radny Maksymilian Pryga
1) Złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy
Liściastej do ulicy Złotych Kłosów wykonanej w ramach budżetu obywatelskiego oraz
przygotowania i utwardzenia gruntu pod parking na terenach należących do gminy BielskoBiała na ww. terenie. Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM:
01/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.23.2019.

2

Interpelacje i zapytania Radnych dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl. Menu: Rada Miejska; Zakładka:
Interpelacje i zapytania Radnych.
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2) Złożył interpelację w sprawie wykonania i zainstalowania tablic edukacyjnych
upamiętniających wybitnych olimpijczyków z Bielska-Białej na terenie Bulwarów
Straceńskich w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15/02/2019
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.29.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
3) Złożył interpelację w sprawie 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.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.37.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Bronisław Szafarczyk
1) Złożył interpelację w sprawie budowy chodnika na węźle Rosta.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 05/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.24.2019.
2) Złożył interpelację w sprawie niebezpiecznego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości–
Kryształowa–Krausa.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 05/02/2019.
Data udzielonej odpowiedzi: 18/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.25.2019.
3) Złożył interpelację w sprawie zimowego utrzymania dróg.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.56.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Tomasz Wawak
1) Złożył interpelację w sprawie planu remontów łączników i sięgaczy należących do Gminy
Bielsko-Biała.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 12/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.26.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie modernizacji przystanku Lipnicka Akademii Umiejętności.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.55.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
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Radny Roman Matyja
1) Złożył interpelację w sprawie wywieszenia na terenie miasta Bielska-Białej w dniu 1 marca
2019 r. flag państwowych w Dniu Święta Państwowego Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.27.2019.
2) Złożył interpelację w sprawie przejęcia przez Miejski Zarząd Dróg w trwały zarząd ulicy
Falistej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.28.2019.
3) Złożył interpelację w sprawie wydawania nowego dowodu osobistego, tzw. e-dowodu.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.53.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
4) Złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy przez MZD przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą przy ulicy Sosnkowskiego.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.54.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Dariusz Michasiów
1) Złożył interpelację w sprawie likwidacji parkingu na Placu Św. Mikołaja.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.30.2019.

Radny Andrzej Gacek
1) Złożył interpelację w sprawie w sprawie remontu ulicy Braci Gierymskich.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.31.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie w sprawie wyjaśnienia problemów związanych
z parkowaniem.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.32.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
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3) Złożył interpelację w sprawie w sprawie umiejscowienia klubu seniora w budynku dawnej
Szkoły Podstawowej nr 5.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.52.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Rafał Ryplewicz
1) Złożył interpelację w sprawie wykonania oświetlenia ulicy Bednarskiej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 19/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.33.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk
1) Złożyła interpelację w sprawie:
- modernizacji ulicy Małkowskiego,
- bezpieczeństwa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 20/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.34.2019.

Radny Karol Markowski
1) Złożył interpelację w sprawie w sprawie wykonania ekranów wzdłuż drogi S-1 w rejonie
ulic: Braterskiej, Bocznej, Siostrzanej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.35.2019.
2) Złożył zapytanie w sprawie w sprawie wykonania prawoskrętu z ulicy Czerwonej w ulicę
Niepodległości w Bielsku-Białej.
Data złożenia zapytania w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.36.2019.
Zgłoszenie zostało wygłoszone na sesji Rady Miejskiej.

Radni Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta
1) Złożyli interpelację w sprawie budowy parkingów w Bielsku-Białej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.42.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Karola
Markowskiego.
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Radny Jerzy Bauer
1) Złożył interpelację w sprawie zmian w rozkładzie jazdy autobusów do dzielnic
rekreacyjnych takich jak Wapienica i Mikuszowice Śląskie.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.39.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie przejęcia łącznika ulic Argentyny, Zorzy, Willowej
i Tęczowej oraz remontu i oznakowania ww. łącznika.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.40.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radni RM: Przemysław Drabek, Radny Maksymilian Pryga
1) Złożyli interpelację w sprawie oznaczenia nieruchomości Rodzinnych Ogródków
Działkowych jako „ZD-zieleń działkowa” w konsultowanym obecnie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 21/02/2019
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.38.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Przemysław Drabka .

Wiceprzewodniczący RM Przemysław Drabek
1) Złożył interpelację w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej w Bielsku-Białej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 22/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.44.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie rewitalizacji parku sąsiadującego z Ratuszem.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 22/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.45.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
3) Złożył interpelację w sprawie realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.65.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
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Radny Janusz Buzek
1) Złożył interpelację w sprawie przystąpienia przez miasto do programu „Przestrzeń
dla partycypacji”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.46.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie wykonania przez miasto miejsc postojowych przy ulicy
Węglowej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.47.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
3) Złożył interpelację w sprawie 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.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.48.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodnicząca RM Agnieszka Gorgoń-Komor
1) Złożyła interpelację w sprawie modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej do ulicy
Kosmicznej wraz z modernizacją skrzyżowania Rolna-Kosmiczna.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.49.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożyła interpelację w sprawie 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 cyberprzestrzenią i narkotykami.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.50.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
3) Złożyła interpelację w sprawie rozbudowy lub wybudowania nowej sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach Krakowskich.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.51.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Radny Konrad Łoś
1) Złożył interpelację w sprawie 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.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.57.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył interpelację w sprawie pilnego remontu sięgacza ul. Mieszka I obsługującego
budynki wielolokalowe o numerach parzystych od 2-14 oraz zapewniającego dojazd
do garaży.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.58.2019.
3) Złożył interpelację w sprawie remontu sięgacza ul. Wapienickiej wiodącego poprzez
zmodernizowany łącznik komunikacyjny do nowo powstałej ścieżki pieszo-rowerowej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.59.2019.
4) Złożył interpelację w zainstalowania progów zwalniających na ul. Zapora w Bielsku-Białej
oraz przeciwdziałania częstym przypadkom znacznego przekraczania prędkości w obrębie
ww. ulicy.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.60.2019.

Radny Marcin Litwin
1) Złożył interpelację w sprawie skargi mieszkańców Komorowic Śląskich w sprawie
podzielenia osiedla mieszkaniowego drogą KDZ łączącą ulice Warszawska i Katowicka
zaproponowanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Bielska-Białej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.61.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
2) Złożył zapytanie w sprawie rozbudowy samoobsługowego parkingu przy ulicy Generała
Sikorskiego.
Data złożenia zapytania w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Zapytanie znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.62.2019.
Zapytanie zostało wygłoszone na sesji Rady Miejskiej.

Radna Małgorzata Zarębska
1) Złożyła interpelację w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.63.2019.
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2) Złożyła interpelację w sprawie uruchomienia Kina Letniego.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 25/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.64.2019.

Radni Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta
1) Złożyli interpelację w sprawie budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 22/02/2019.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.41.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Szczepana
Wojtasika.
2) Złożyli zapytanie w sprawie obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego
sportu – Pana Mariana Kasprzyka.
Data złożenia zapytania w sekretariacie Przewodniczącego RM: 22/02/2019.
Zapytanie znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.43.2019.
Zapytanie zostało wygłoszone na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Piotra
Kochowskiego.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,
Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Adam
Ruśniak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

Głos w dyskusji zabrali:
1) Radny Marcin Litwin
W sprawie inwestycji parkingowych w centrum miasta i wyprowadzania ruchu kołowego
z centrum.
2) Radny Bronisław Szafarczyk
▪ W sprawie rewitalizacji parku przy Ratuszu (tj. m.in. skorygowania nieprawidłowych
parametrów zastosowanych przy projektowaniu drogi dla ruchu rowerowego, zmiany
przebiegu ścieżki rowerowej w związku z analizowaną możliwością dopuszczenia ruchu
rowerowego na ulicy 11 Listopada).
▪ W sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg kompetencji związanych
z administrowaniem drogami w mieście (aktualnie realizowane przez dwa podmioty:
MZD oraz Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego).
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Ad 5
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2018 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego

i Rolnictwa Barbara Wawrzyczek.
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2018 r., przedstawił

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik .
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM:
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 5_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 2) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 2.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2018 r.
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Ad 6
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 2019 r.
z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Igor Kliś.

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale
2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Rady

Miejskiej Janusz Okrzesik..
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,
▪ Komisja Edukacji i Kultury,
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 5_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 3) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).

W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna w następujących sprawach:

1) Radna Barbara Waluś
W sprawie zapisu w Załączniku nr 2 do sprawozdania, tj. realizacji Budżetu
Obywatelskiego w zakresie zadania „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku
i zabawy” – „Brak możliwości realizacji zadania”. Prośba o odpowiedź.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 3.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2018.BJ
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta
w IV kwartale 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
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Ad 7
Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r.
z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji
w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert

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

1) Radny Tomasz Wawak
▪ W sprawie problemów związanych z realizacją projektów, w tym dotyczących kwestii
▪

przetargowych (dot. wypracowania procedur).
W sprawie tendencji spadkowych związanych z liczbą zgłaszanych projektów oraz
oddanych głosów na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie.

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
▪

W sprawie spadku aktywności mieszkańców, spowodowanej wprowadzonym
ograniczeniem papierowej formy głosowania nad projektami, oraz podjęcia działań
mających na celu zmianę tendencji spadkowej.

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor
▪
▪

W sprawie aktywizowania mieszkańców miasta w zakresie zgłaszania projektów.
W sprawie zjawiska spadkowego dotyczącego liczby składanych projektów.

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
▪
▪

W sprawie frekwencji głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu
Obywatelskiego.
W sprawie prac na projektem uchwały dotyczącej nowych zasad Budżetu
Obywatelskiego (zaproszenie do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa
i Samorządności, celem skierowania projektu na marcową sesję RM).

Do wypowiedzi Radnych odniósł się Zastępca Prezydenta Adam Ruśniak .

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r. z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie
podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta, przedstawił Przewodniczący

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik .
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 5_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 4) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 4.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie Nr RM.0008.1.2019.OBB
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r. z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie
podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta.

Ad 8
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu

Oświaty Bożena Graboń.
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz

Okrzesik.
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Edukacji i Kultury,
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 5_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 5) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).

W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna w następującej sprawie:
1) Radna Barbara Waluś
W sprawie określenia przedziału czasowego, po którym nauczyciel może otrzymać stopień
nauczyciela mianowanego/dyplomowanego.
Odpowiedzi udzieliła: Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Bożena Graboń.

Strona 17 z 40

Rada Miejska w Bielsku-Białej
VIII kadencja: 2018-2023
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
V sesja RM w dniu 26 lutego 2019 roku
RM.0002.2.2019

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 5.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 47) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik – wnioskodawca
projektu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z Klubami Radnych do Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Bielsku-Białej zaproponowani zostali następujący Radni: Małgorzata Zarębska,
Maksymilian Pryga.
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 47.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/40/2019
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej
do Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 48) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik – wnioskodawca
projektu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z Klubami Radnych do wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz
Powiatu Bielskiego zaproponowani zostali następujący Radni: Rafał Ryplewicz
– Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, Janusz Okrzesik
– Przewodniczący Rady Miejskiej.
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 48.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/41/2019
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej
do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu)
oraz Powiatu Bielskiego

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

O godzinie 12.24 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 15-minutową
przerwę
w obradach RM.
__________________
O godzinie 12.51 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady
Miejskiej.
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Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny w następującej sprawie:
1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
W sprawie uwag dotyczących projektu pn. „Zadanie integracji obcokrajowców
ze społecznością lokalną miasta Bielska-Białej” (w dziale 853), tj. dotyczących m.in. punktu
konsultacyjnego dla cudzoziemców, organizowanego konkursu, współpracy z uczelniami
wyższymi z terenu Bielska-Białej oraz instytucjami współpracującymi z cudzoziemcami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek zasygnalizował zgłoszenie
formułowych uwag na piśmie.

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 Edukacji i Kultury,
▪ Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja).
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 54 – wersja I i II) 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 54 – wersja II.
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 6 do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/42/2019
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 12
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

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

Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych 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 Bezpieczeństwa i Samorządności,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja).
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 55 – wersja I i II) 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 55 – wersja II.
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 6 do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/43/2019
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 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia
2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra
Ciaciura.
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
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 40) 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 40.
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 6 do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/44/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia

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

Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra
Ciaciura.

W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach:
1) Radny Maksymilian Pryga
Informacja o możliwości aplikowania przez miasto o środki z rządowego programu
„Senior+”.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Pytanie dotyczące wyjaśnienia kwestii związanej podjęciem przedmiotowej uchwały
w odniesieniu do już funkcjonującego ośrodka (tj. od dnia 1 lutego 2019 roku).
Odpowiedzi udzieliła: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra
Ciaciura.

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka
wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
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 43) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 43.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/45/2019
w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia Klubu Senior+
przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej

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

Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019"

Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Piotr
Sołtysek.

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

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
▪ W sprawie zintensyfikowania działań w zakresie pozyskiwania środków, celem
▪

wymiany większej liczby kotłów.
W sprawie przeprowadzenia analizy programów związanych z poprawą jakości
powietrza atmosferycznego na terenie Bielska-Białej.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 51.
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 6 do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/46/2019
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację zadania pn.:
"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019"

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

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków
mieszkalnych w roku 2019", przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ 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 51) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Piotr
Sołtysek.

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zadania pn.:
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”
oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ 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 50) 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 50.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/47/2019
w sprawie zadania pn.:
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”
oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonania zleconego zadania

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

Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r.

Projekt uchwały przedstawiła wz. Naczelnika Wydziału Główny Specjalista w Wydziale
Gospodarki Miejskiej Irena Kalemba.

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2019 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
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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 57) 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 57.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/48/2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r.

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

Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
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 49) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak .
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W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny w następującej sprawie:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
W sprawie umowy o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (m.in. pytanie dot. wygaśnięcia umowy oraz terminu zawarcia nowej
umowy).
Odpowiedzi udzieliła: Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 49.
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 20
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 3
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/49/2019
w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez miasto Bielsko-Biała
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

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

Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja
2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych
na obszarze miasta Bielska-Białej

Na wniosek Przewodniczącego RM projekt uchwały w Druku Nr 45 (w pkt 19) oraz
w Druku Nr 46 (w pkt 20 porządku obrad) przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

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

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
M.in. apel w sprawie promowania nowoczesnych form płatności za korzystanie z usług
związanych z parkowaniem pojazdów na terenie miasta (tj. z zastosowaniem urządzeń
mobilnych).
Odpowiedzi udzielił: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ 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 45) 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 45.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 17
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 5
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.

Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/50/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych
na obszarze miasta Bielska-Białej

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

Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
miasta Bielska-Białej

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ 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 46) 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 46.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 16
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 6
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.

Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/51/2019
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych
na obszarze miasta Bielska-Białej

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

Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy BielskoBiała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara
Wawrzyczek.

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w BielskuBiałej przy ul. Podleśnej 20, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
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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 41) 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 41.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 21
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/52/2019
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20

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

Ad 22
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy BielskoBiała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara
Wawrzyczek.

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały
Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9, przedstawił

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).

Strona 31 z 40

Rada Miejska w Bielsku-Białej
VIII kadencja: 2018-2023
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
V sesja RM w dniu 26 lutego 2019 roku
RM.0002.2.2019

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 42) 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 42.
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 6 do protokołu.

Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/53/2019
w sprawie uchylenia Uchwały
Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej
wraz ze sprzedażą budynku Nr 9

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

Ad 23
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m 2, położonej w BielskuBiałej przy ulicy Konwojowej, obręb Komorowice Śląskie

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara
Wawrzyczek.

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m2, położonej w BielskuBiałej przy ulicy Konwojowej, obręb Komorowice Śląskie, 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 52) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 52.
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 21
▪ przeciw: 2
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/54/2019
w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie wieczyste
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m2,
położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej,
obręb Komorowice Śląskie

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

Ad 24
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w budynku
przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu
w drodze przetargu

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara
Wawrzyczek.

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu
w drodze przetargu, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
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 53) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny w następującej sprawie:

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Pytanie o przyczyny braku prawa własności gminy Bielsko-Biała do lokalu mieszkalnego.
Odpowiedzi udzieliła: Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara
Wawrzyczek.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 53.
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 6 do protokołu.

Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/55/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22
położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń
oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu

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

Ad 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia
granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.

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

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Prośba o zwiększenie aktywności Urzędu Miejskiego w relacjach ze Spółką AQUA, celem
wypracowania rozwiązań odnoszących się do problemów związanych z zalewaniem
terenów położonych w Komorowicach Krakowskich – apel mieszkańców (sprawa pilna).

2) Radny Konrad Łoś
W sprawie terenów zalewowych w Komorowicach Krakowskich (informacja w sprawie
wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa skierowanego do Prezydenta
Miasta).
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów
przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, 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 44) 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 44.
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 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/56/2019
w sprawie zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
w celu uwzględnienia granic obszarów
przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

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

Ad 26
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku Pana M______ L______
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 56) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Buzek.
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Wobec braku zgłoszeń, a także nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania
głosu, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt
uchwały w Druku Nr 56.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 20
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr V/57/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku
Pana M_____ L_______
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

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

Ad 27
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

Projekt uchwały przedstawił Radny Konrad Łoś – w imieniu wnioskodawców, tj. Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
Projekt uchwały uzyskał następujące opinie nw. Komisji RM:
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – nie wydała opinii (z uwagi
na wynik głosowania),
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinia negatywna.
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 58) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Do wystąpienia wnioskodawców odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach:

1) Radny Konrad Łoś
▪
▪

Informacja o przyjętej przez Sejm ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego.
W sprawie przyjęcia przez Radę Miejską proponowanej przez Klub Radnych PiS
uchwały (informacja nt. braku zagrożenia związanego z nierównym traktowaniem
podmiotów – jednakowe opłaty dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej,
niezależnie od rodzaju gruntów).

2) Radny Marcin Litwin
W sprawie równego traktowania mieszkańców (odniesienie do 85% bonifikaty udzielanej
spółdzielniom mieszkaniowym w latach poprzednich).
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Apel o podjęcie uchwały przygotowanej z inicjatywy Klubu Radnych PiS, wspierającej
mieszkańców Bielska-Białej.

4) Radny Roman Matyja
▪
▪

W sprawie pozytywnego odniesienia się do zmian proponowanych do wprowadzenia
w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej (korzyści dla mieszkańców miasta, skutek
finansowy niewymagający zaciągnięcia dodatkowych kredytów).
W sprawie opłat wnoszonych z tytułu wieczystego, 85% bonifikaty udzielonej
spółdzielniom mieszkaniowym.

Do ww. wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 58.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 9
▪ przeciw: 12
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania n i e p o d j ę ł a uchwały. Projekt nie uzyskał wymaganej
większości głosów.
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Ad 28
Sprawy różne

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

1) Radny Maksymilian Pryga
W sprawie planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 20 na osiedlu Złote Łany. Radny
skierował prośbę dotyczącą m.in.: określenia statusu ww. inwestycji, czasowych ram
jej realizacji, a także wskazania terminu opracowania wstępnej dokumentacji.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
W sprawie przystąpienia do gruntownego sprzątania miasta w związku z kończącym
się okresem zimowym (tereny zielone, drogi).
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

3) Radny Szczepan Wojtasik
W sprawie porzuconych pojazdów na parkingu przy ulicy Żywiecka-Górska. Wniosek
o podjęcie działań.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor
▪

Podziękowanie za przystąpienie do realizacji projektu dotyczącego utworzenia ogrodu
społecznego przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 4.
▪ W sprawie poprawy ruchu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wzgórze
– ks. Stanisława Stojałowskiego w związku z likwidacją „zielonej strzałki” w lewo.
Propozycja wprowadzenia nowej sygnalizacji świetlnej ułatwiającej kierowcom skręt
w lewo, tj. w ulicę ks. Stanisława Stojałowskiego.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

5) Radny Bronisław Szafarczyk
▪

W sprawie nazwy nowej ulicy KDZ-1, realizowanej od węzła Rosta do ulicy
Hałcnowskiej. Apel o skorzystanie z propozycji mieszkańców, zgłoszonych w ramach
przeprowadzonej ankiety internetowej portalu Komorowice.pl (ponad 100 pomysłów
na nazwę ulicy).
▪ W sprawie uruchomienia monitoringu w centrum Hałcnowa (propozycja dotycząca
skorzystania ze światłowodu firmy ORION).
▪ W sprawie organizacji ruchu, tj. oznakowania związanego z prowadzonymi robotami
na skrzyżowaniu ulic Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego (pytanie dotyczące
zgodności z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu).
Odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

6) Radny Marcin Litwin
W sprawie powołania Pana M_____ L_______ na
do Spółki ZIAD.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

funkcję

kierowniczą

7) Radna Małgorzata Zarębska
Głos ad vocem do wypowiedzi Radnego Marcina Litwina (dot. powołania do Spółki ZIAD
wskazanej przez Radnego osoby).
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8) Radny Piotr Ryszka
▪

W sprawie prowadzonej wycinki drzew w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej
(m.in. prośba o informacje dotyczące wskazania podmiotu dysponującego drewnem,
możliwości zakupu drewna przez mieszkańców).
▪ W sprawie spotkania Prezydenta Miasta z wysiedlanymi mieszkańcami nieruchomości
przy ulicy Cieszyńskiej.
Odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

9) Radny Marcin Litwin
Głos do wypowiedzi Radnej Małgorzaty Zarębskiej.
Do ww. wypowiedzi odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

10) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
W sprawie rewitalizacji parku za Ratuszem – prośba o przeprowadzenie konsultacji przed
przystąpieniem do ostatecznej fazy realizacji projektu, celem uniknięcia błędów, które
mogą powstać na etapie projektowym.
Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

11) Radna Barbara Waluś
▪

W sprawie remontu ulicy Krakowskiej – pytanie o granitową kostkę brukową
zsypywaną pod zbiorniki na wodę deszczową.
▪ Podziękowania za szybką realizację spraw, kierowane do:
- Kierownika Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (za realizację
zgłoszenia o usunięciu zabitej sarny),
- Spółki SUEZ, Wydziału Gospodarki Miejskiej (za dostarczone pojemniki
z piaskiem na ulice Jana Kazimierza oraz Skowronków),
- MZK (za wprawioną szybę na przystanku autobusowym Hałcnów Poczta (kierunek:
do centrum).
Odpowiedzi udzielił: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

12) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult
Głos ad vocem do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika
w sprawie parku Słowackiego.
Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

Ponadto głos zabrali:

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski
W sprawie Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019 (m.in. zaproszenie do udziału
w imprezie, informacja o meczach rozgrywanych na terenie Bielska-Białej, podziękowania
za dotychczasowe zaangażowanie w przygotowania).

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
W sprawie terminu kolejnej sesji Rady Miejskiej (19 marca 2019 roku).
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VIII kadencja: 2018-2023
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
V sesja RM w dniu 26 lutego 2019 roku
RM.0002.2.2019

Ad 29
Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął
V zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.39.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik

Załączniki:
Załącznik Nr 1

–

Załącznik Nr 2

–

Załącznik Nr 3

–

Załącznik Nr 4

–

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

–
–
–

Załącznik Nr 8

–

Zawiadomienie w sprawie V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 lutego
2019 roku
Lista obecności Radnych: V sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 lutego
2019 roku
Lista obecności gości: V sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 lutego
2019 roku
Płyta CD – nagranie dźwiękowe V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu
26 lutego 2019 roku
Pisma Komisji RM wydane do sprawozdań
Wyniki głosowań
Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 lutego
2019
roku
(dokumenty
z
podpisami
elektronicznymi
Naczelników
Wydziałów/Dyrektorów mjo)
Pozostałe załączniki
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