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Protokół Nr VI/2019 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Gorgoń-Komor 

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

w dniu 19 marca 2019 roku 

 

 

 

Obecni na VI 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 VI sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Radę Miejską: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej. 
 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 
 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

5. Przyjęcie sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  

28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji 

„Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 
(Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
SPR. NR 6 

 

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2019.LM Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za 2018 rok 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). 
SPR. NR 7 

 

7. Przyjęcie informacji z dnia 4 marca 2019 r. -"Stan środowiska w województwie śląskim  

w 2017 roku" opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach. 
SPR. NR 8 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego 

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 68 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 69 
 

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 70 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. 
DRUK NR 74 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94499.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94500.html
file:///C:/Users/pekala_m/Downloads/AKTUALNAInformacja.Projekt.2019-03-04.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_68.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_69.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_70.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_74.pdf
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz 

o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2018 rok. 
DRUK NR 59 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego 

Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2018 roku. 
DRUK NR 60 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2019. 
DRUK NR 63 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku. 
DRUK NR 65 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 67 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

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

szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych 
przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 61 
Punkt 17 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, 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, na okres od dnia  

1 września 2019 r. 
DRUK NR 62 
Punkt 18 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów 
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto 

Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 
DRUK NR 66 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci 

młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina  
Bielsko-Biała. 
DRUK NR 72 

 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej  

przy ul. Zapłocie Duże 1”. 
DRUK NR 64 - II WERSJA 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_59.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_60.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_63.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_65.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_67.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_61.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_62.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_66.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_72.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_64_2wersja.pdf
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22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi. 
DRUK NR 71 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej. 
DRUK NR 73 

 

24. Sprawy różne. 

  

25. Zakończenie obrad. 

 

 

 
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 szóstą 

sesję Rady Miejskiej (godzina 10.06). 

W związku z transmisją internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił 

klauzulę informacyjną w ww. sprawie.
1
 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik stwierdził prawomocność VI sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych. 
 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2019 roku 

uczestniczyło 23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób 
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny 

Janusz Buzek – nieobecność usprawiedliwiona, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek 

Krywult – nieobecność usprawiedliwiona). 

 

                              
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.  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_71.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_73.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_1_s_06_2019.mp3
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Przyjęcie porządku VI 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  
nw. głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego o zdjęcie  

z porządku obrad dwóch projektów uchwał, tj. w Druku Nr 61 oraz w Druku Nr 62 

(uzasadnienie: konieczność przeprowadzenia analizy w sprawie utworzenia szkoły 

podstawowej w Komorowicach Śląskich oraz w sprawie Szkoły Mistrzostwa Sportowego). 

 
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 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    z d j ę ł a    z porządku obrad:  

▪ punkt 17, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów,  

z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta 

Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące” (Druk Nr 61)  

▪ oraz punkt 18, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała,  

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, na okres od dnia 1 września 2019 r.” (Druk Nr 62). 

 
Porządek VI sesji Rady Miejskiej: str. 1-3. 

 
Głosowanie wniosków o udzielenie głosu na VI sesji Rady Miejskiej 
 

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu 

Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące głosowania 
nad wnioskami o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem Pana C______ B_____ o udzielenie głosu na sesji Rady 
Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0  

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na udzielenie głosu  

Panu C_______ B______ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 24. „Sprawy różne”. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_001_pkt_1.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_002_pkt_1.pdf
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2) Głosowanie nad wnioskiem Pana J_____ G____________ o udzielenie głosu na sesji 

Rady Miejskiej. 
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 
▪ przeciw: 0  

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na udzielenie głosu  

Panu J________ G____________ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 24. „Sprawy różne”. 

 
3) Głosowanie nad wnioskiem Pana R_______ P_______ o udzielenie głosu na sesji Rady 

Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 
▪ przeciw: 5  

▪ wstrzymujących: 3 

 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na udzielenie głosu Panu 

R______ P_______ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 24. „Sprawy różne”. 

 
W punkcie pierwszym porządku obrad głos zabrali także: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

W sprawie pucharu mistrzostw świata zdobytego przez siatkarzy reprezentacji Polski  
w 2018 roku (został zaprezentowany w holu sali sesyjnej). 

 

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  

Pożegnanie Naczelników Wydziałów UM, przechodzących na emeryturę, tj. Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska Tadeusza Januchty oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Miejskiej Adama Grzywacza. Ww. osoby zabrały głos na sesji Rady Miejskiej. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół V sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego  

2019 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_003_pkt_1.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_004_pkt_1.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_2_s_06_2019.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2019 
 

Strona 6 z 37 

W punkcie drugim porządku obrad głos zabrał: 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski 
Informacja nt. objęcia przez Panią Danutę Przybyło funkcji Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska (nawiązanie do punktu pierwszego porządku obrad). 

 
Ad 3 
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 (36 interpelacji)
2
.   

 

Radna Barbara Waluś  
1) Złożyła interpelację w sprawie „zlecenia naprawy nawierzchni niektórych dróg publicznych  

i gminnych sięgaczy w dzielnicy Lipnik”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 26/02/2019. 

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

RM.0003.66.2019. 

2) Złożyła interpelację w sprawie „możliwości wygospodarowania pomieszczenia w Domu 

Kultury w Lipniku przy ul. Podgórnej 29 na powstanie Lipnickiej Izby Pamięci”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.98.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Maksymilian Pryga 
1) Złożył interpelację w sprawie „ustalenia szczegółowych ram czasowych oraz 

przedstawienia rzeczywistego statusu inwestycji o nazwie «Rozbudowa ulicy Wczasowej 

od ulicy Żywieckiej do ulicy Łęgowej» w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 28/02/2019. 

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

RM.0003.67.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie „przystąpienia do procesu projektowego połączenia ulicy 

Siewnej z ulicą Łagodną oraz wpisania tej inwestycji do dokumentacji przyszłościowej  
dla dróg gminnych”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 11/03/2019.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.74.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

                              
2
 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_4337/text_images/pkt_3_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_3_s_06_2019.mp3
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_26022019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_18032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_28022019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_12032019.pdf
http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Maksymilian Pryga oraz Radny Piotr Ryszka  
1) Złożyli interpelację w sprawie „zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała ze szczególnym 

uwzględnieniem podniesienia dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 12/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.75.2019.  

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Maksymiliana 

Prygę. 

 

Radny Roman Matyja 
1) Złożył interpelację w sprawie „udostępnienia zwiedzającym tarasu widokowego na wieży 

ratuszowej w Bielsku-Białej”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.85.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie „odnowienia budynku znajdującego się przy ul. Stefanii 
Sempołowskiej nr 13”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.92.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

3) Złożył interpelację w sprawie „skrócenia czasu oczekiwania na wydanie dokumentów  

do celów projektowych dotyczących procesu inwestycyjnego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

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

RM.0003.80.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

4) Złożył interpelację w sprawie „wymiany kotary na sali gimnastycznej w szkole nr 36  

na os. Beskidzkim”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 04/03/2019. 

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

RM.0003.68.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

  

Radna Urszula Szabla  
1) Złożyła interpelację w sprawie „wykonania kanalizacji w rejonie ulic Aleksandra Fredry 

 i Jasnej Roli”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 06/03/2019. 

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

RM.0003.70.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_rryszka_12032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_15032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_18032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_05030219.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4324/text_images/int_uszabla_07032019.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2019 
 

Strona 8 z 37 

 

2) Złożyła interpelację w sprawie „wykorzystania pl. Józefa Niemczyka do organizacji 
imprez miejskich”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003. 79.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Konrad Łoś  
1) Złożył interpelację w sprawie „uregulowania wewnętrznym prawem administracyjnym 

procedury związanej z przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości stanowiących 

drogi wewnętrzne (sięgacze) w celu systemowego usprawnienia oraz zintensyfikowania 

działań w obrębie procesów gospodarowania terenami”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

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

RM.0003.83.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „zintensyfikowania prac związanych z przekazaniem 

sięgacza ul. Mieszka I w trwały zarząd oraz pilnego przeprowadzenia kompleksowego 

remontu jego nawierzchni”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.95.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

3) Złożył interpelację w sprawie „przedstawienia strategii rozwoju budownictwa 

komunalnego w Bielsku-Białej oraz zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedmiocie 

kontynuowania przez Gminę Bielsko-Biała działań w ramach Narodowego Programu 
Mieszkaniowego i realizacji Programu Mieszkanie Plus”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.96.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

4) Złożył interpelację w sprawie „oznaczenia w projektowanym aktualnie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działek 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych «Wapieniczanka” jako „ZD-zieleń działkowa»”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 06/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.72.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

5) Złożył interpelację w sprawie „wystąpienia przez Gminę Bielsko-Biała do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z umotywowanym wnioskiem o zainstalowanie 

ekranów akustycznych na odcinku drogi S1 w Wapienicy”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.82.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4324/text_images/int_uszabla_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_14032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_18032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_18032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_07032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_14032019-1.pdf
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6) Złożył interpelację w sprawie „transparentności działań związanych z podejmowaniem 
decyzji o rozpoczęciu prac nad listami wynajmu mieszkań”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 06/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.71.2019. 

 

Radny Janusz Buzek 
1) Złożył interpelację w sprawie „planu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Bielsku-

Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.76.2019. 

 

Radny Karol Markowski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
1) Złożyli interpelację w sprawie „utworzenia lub wydzielenia w istniejącym deptaku miejsca 

dla biegaczy, wokół lotniska w Aleksandrowicach”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

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

RM.0003.78.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Karola 

Markowskiego. 

 

Radny Karol Markowski 
1) Złożył interpelację w sprawie „budowy 30 m bieżących brakującego chodnika w rejonie 

ulic Kwiatkowskiego i Warszawskiej”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

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

RM.0003.77.2019. 

 

Radny Piotr Kochowski  
1) Złożył interpelację w sprawie „wykonania chodnika oraz przejścia dla pieszych i progu 

zwalniającego na ul. Filarowej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019. 

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

RM.0003.81.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Klub Radnych KWW Jacka Krywulta 
1) Złożył interpelację w sprawie „rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.87.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Piotra 

Kochowskiego. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_07032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_jbuzek_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_agorgon_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_14032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4332/text_images/int_pkochowski_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4332/text_images/int_kwwjackakrywulta_18032019.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2019 
 

Strona 10 z 37 

Radny Szczepan Wojtasik 
1) Złożył interpelację w sprawie „poszerzenia drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Górskiej 

do ulicy Zawodzie”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.89.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „zaprojektowania i wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż 

Potoku Straconka”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.88.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

 Radny Dariusz Michasiów 
1) Złożył interpelację w sprawie „remontu placu oraz bramy wjazdowej przy posesji nr 5  

na ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.91.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „braku miejsc parkingowych w obrębie Placu Św. Mikołaja, 

Sądu Okręgowego, rynku warzywnego, Studia Filmów Rysunkowych oraz Starego 

Miasta”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.90.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Bronisław Szafarczyk  
1) Złożył interpelację w sprawie „parkowania w strefie zamieszkania”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.94.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „zamiatania ulic”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.93.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 
 

Ponadto w tym punkcie obrad Radny Bronisław Szafarczyk zawnioskował o uruchomienie 
monitoringu w centrum Hałcnowa (uzasadnienie: zapobieganie wandalizmowi - przykład 

uszkodzonych przystanków autobusowych w okresie karnawału). 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4331/text_images/int_swojtasik_18032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4331/text_images/int_swojtasik_18032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_18032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_18032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_18032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_18032019-2.pdf
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Radny Andrzej Gacek 
1) Złożył interpelację w sprawie „zorganizowania spotkania w sprawie projektu «Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego» dotyczącego obszaru 

działania Rady Osiedla Biała Wschód”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.97.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Marcin Litwin 
1) Złożył interpelację w sprawie „niezabezpieczonego stromego zbocza w pobliżu placu 

zabaw”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.101.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „parkingu przy ulicy Skrzydlewskiego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.100.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz Radny Konrad Łoś  
1) Złożyli interpelację w sprawie „organizacji i sposobu działania ośrodka integracji 

obcokrajowców”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 05/03/2019. 

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

RM.0003.69.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
1) Złożył interpelację w sprawie rozważenia „zakupu automatycznych defibrylatorów  

AED do autobusów MZK”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019. 

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

RM.0003.86.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącą 

Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 

Klub Radnych Niezależni.BB 
1) Złożył interpelację w sprawie „planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 07/03/2019. 

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

RM.0003.73.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Tomasza 

Wawaka. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4272/text_images/int_agacek_18032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_18032019-2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_18032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_pdrabek_klos_05032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4312/text_images/int_klubpo_18032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_niezaleznibb_07032019.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2019 
 

Strona 12 z 37 

2) Złożył interpelację w sprawie „powołania Miejskiego Ogrodnika”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 14/03/2019 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.84.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Jerzego 

Bauera. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 
1) Złożył interpelację w sprawie „kruszarni betonu w Lipniku”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 18/03/2019 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.99.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, a także 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś, Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław 

Kamiński, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 

W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń w następujących sprawach: 
▪ w sprawie zintegrowania transportu komunikacyjnego w wymiarze miejskim, podmiejskim 

oraz regionalnym (nawiązanie do postulatu utworzenia „metropolii beskidzkiej”), 

▪ w sprawie wynagrodzeń nauczycieli (m.in. apel o udział w dyskusji nt. reformy 
finansowania zadań oświatowych), 

▪ w sprawie rozważenia możliwości rozszerzenia programu badań profilaktycznych dla 

mieszkańców miasta w drodze wyposażenia gabinetów medycznych w urządzenia  

do szybkiej diagnostyki, 
▪ w sprawie podjętych działań dotyczących placu targowego przy ul. Lompy  

– podziękowanie dla Prezydenta Miasta. 

 
Do ww. wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_niezaleznibb_14032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_18032019.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_4_s_06_2019.mp3
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Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-

Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pełnomocnik Prezydenta Miasta  

ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Jolanta Jędrzejczyk . 
 

W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny RM: 

1) Radny Tomasz Wawak 
W sprawie procedury rewitalizacji obszarów miejskich na terenach, na których  

prowadzona jest prywatna działalność gospodarcza – pytanie o przyjęte rozwiązania 

formalne.  

Odpowiedzi udzieliła: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Jolanta Jędrzejczyk. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata  
2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 

2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik.  

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 6) 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 6. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr RO.0057.1.2019  

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania  

za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej  

na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_5_SPR.%20NR%206_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_5_SPR.%20NR%206_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_5_SPR.%20NR%206_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_005_pkt_5.pdf
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Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2019.LM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r.  

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za 2018 rok (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.0008.1.2019.LM 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku), przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 7) 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 7. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ON.II.0008.1.2019.LM 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). 

 
Ad 7 
Przyjęcie informacji z dnia 4 marca 2019 r. -"Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku" opracowanej 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

 

Informację przedstawiła Śląska Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Agata 

Bucko-Serafin. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_6_SPR.%20NR%207_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_6_SPR.%20NR%207_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_006_pkt_6.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_7_SPR.%20NR%208_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_7_SPR.%20NR%208_s_06_2019.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni w następujących sprawach: 

1) Radna Barbara Waluś  
W sprawie pomiaru hałasu wywołanego ruchem komunikacyjnym (kwestia terminowości 

badań, przekroczeń), wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i cieki wodne  
– prośba o odpowiedź na postawione pytania. 

Odpowiedzi udzieliła: Śląska Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Agata 

Bucko-Serafin. 
 

2) Radny Roman Matyja 
W sprawie wpływu tła na emisję pyłów oraz wpływu mieszkańców miasta  

na powstawanie zanieczyszczeń (przemysł, handel, komunikacja) – prośba o odpowiedź  

na postawione pytania. 

Odpowiedzi udzieliła: Śląska Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Agata 

Bucko-Serafin. 
 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
W sprawie działań podejmowanych przez gminy na rzecz ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do informacji z dnia 4 marca 2019 r. –„Stan 
środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”, opracowanej przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 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 8 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 8) 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 8. 

  

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 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację z dnia 4 marca 2019 r.  

-"Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku" opracowanej przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_007_pkt_7.pdf
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 

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

 
Informację nt. projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 68. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/58/2019 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

 ławnika Sądu Okręgowego  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

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

 

Projekt uchwały w Druku Nr 69 oraz w Druku Nr 70 (w punkcie 10) przedstawił Skarbnik 

Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna RM: 

1) Radna Barbara Waluś  
Wystąpienie w sprawie dróg gminnych, sięgaczy, a także uwzględnienia w budżecie miasta 

środków na ich remonty. 

Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_8_DRUK%20NR%2068_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_008_pkt_8.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_9_DRUK%20NR%2069_s_06_2019.mp3
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Bielska-Białej na 2019 rok oraz 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 w Druku Nr 69 uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ 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 69) 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 69. 

  

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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/59/2019 

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 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 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_009_pkt_9.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_10_DRUK%20NR%2070_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_10_DRUK%20NR%2070_s_06_2019.mp3
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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 70) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 9. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 70. 

  

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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/60/2019 

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). 

 
O godzinie 12.55 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 20-minutową przerwę  
w obradach Rady Miejskiej. 

 

_________________   
 
 

O godzinie 13.23 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 
Miejskiej. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 

 

W tym punkcie obrad Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały oraz propozycjami 

zmian sformułowanymi na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  

w dniu 18 marca 2019 roku. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_010_pkt_10.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_11_DRUK%20NR%2074_s_06_2019.mp3
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Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – wraz z zaproponowanymi przez  

  Komisję zmianami. 
 

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 74) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby, poruszając m.in. następujące kwestie: 

1) Radny Maksymilian Pryga 
▪ W sprawie zachowania elektronicznej i papierowej formy głosowania na projekty 

Budżetu Obywatelskiego. 

▪ W sprawie wprowadzenia do projektu uchwały zapisu dotyczącego wydawania kart  

do głosowania w punktach konsultacyjnych Budżetu Obywatelskiego (dot. formy 

papierowej). 

 

2) Radny Tomasz Wawak 
▪ W sprawie poparcia wniosku Radnego Maksymiliana Prygi – tj. uwzględnienia formy 

elektronicznej i papierowej w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego. 

▪ W sprawie głosowania na projekty budżetu Obywatelskiego wyłącznie w punktach 

konsultacyjnych (dot. formy papierowej). 

 

3) Radny Andrzej Gacek 
W sprawie zachowania elektronicznej i papierowej formy głosowania na projekty Budżetu 
Obywatelskiego.  

 

4) Radna Barbara Waluś  
▪ W sprawie zachowania elektronicznej i papierowej formy głosowania na projekty 

Budżetu Obywatelskiego. 

▪ W sprawie obaw związanych z głosowaniem elektronicznym (tj. z użyciem telefonu 
komórkowego). 

 

5) Radny Roman Matyja 
W sprawie zmiany zapisu w Załączniku do projektu uchwały w zakresie  

§ 11 ust. 2, tj. przyjęcia nw. propozycji: 

„§ 11.2. Niezbędne elementy formularza elektronicznego lub papierowego zostaną 
określone w zarządzeniu Prezydenta. 

a) Głosowanie w formie papierowej odbywa się osobiście w punktach konsultacyjnych.”. 

 

6) Radny Marcin Litwin 
▪ W sprawie zmiany zapisu w Załączniku do projektu uchwały w zakresie § 11 ust. 5 

poprzez wprowadzenia ograniczenia dotyczącego głosowania z wykorzystaniem 
jednego numeru telefonu komórkowego, tj. przez jedną osobę (a nie przez pięciu 

mieszkańców). 

▪ W sprawie uwzględnienia papierowej formy głosowania na projekty Budżetu 
Obywatelskiego. 
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▪ W sprawie przyczyn wyłączenia z projektu uchwały zapisów dotyczących uznania głosu 

za nieważny w przeprowadzonym głosowaniu. 

▪ Odpowiedzi udzielił: Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 
 

7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
▪ W sprawie elektronicznej formy głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego  

– uzasadnienie zgłoszonej propozycji. 

▪ W sprawie wniosku Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego 
zmiany zapisów § 3 (tj. realizacji inwestycji na nieruchomościach inne niż miejskie), 

§ 12 (tj. głosowania mieszkańców miasta na projekty osiedlowe). 

 

8) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ W sprawie wniosku Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego 

propozycji zamiany zapisów w projekcie uchwały w zakresie § 3, § 12 oraz § 11 (apel  
o nie wykreślanie formularza papierowego jako formy głosowania na projekty). 

▪ W sprawie zachowania papierowej formy głosowania na projekty Budżetu 

Obywatelskiego (poparcie wniosków Radnych). 
 

9) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor   
W sprawie elektronicznej formy głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego  
– poparcie proponowanego rozwiązania. 

 

10) Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel 
W sprawie poprawek zaproponowanych przez Radnego Romana Matyję – apel  

o wycofanie zgłoszenia. 

Odpowiedzi udzielił także: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
Głos w dyskusji: Radny Roman Matyja (m.in. wycofanie złożonego wniosku), Radca 

Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel.  

 
Do wystąpień Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, a także Zastępca 

Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 

 
Do wypowiedzi Prezydenta Miasta odnieśli się: Radna Barbara Waluś, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Marcin Litwin, Radny Tomasz Wawak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Ponadto głos zabrali: Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 
Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski, Prezydent Miasta Jarosław 
Klimaszewski. 
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził  

nw. głosowania, informując na wstępie, iż głosowane poprawki dotyczyć będą:  
▪ zmian ust. 3 lit. d) w § 3 w Załączniku do projektu uchwały, 

▪ łącznego głosowania zmian § 11 i § 13 (uzasadnienie: brzmienie § 13 dostosowane  

do rozstrzygnięcia w § 11),  

▪ poprawki Radnego Marcina Litwina w zakresie zmiany zapisu § 11 pkt 5 w Załączniku  
do projektu uchwały, 

▪ zmiany zapisu § 12 w Załączniku do projektu uchwały. 

 

1) Głosowanie poprawki Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  
dotyczącej nowego brzmienia § 3 ust. 3 lit. d) w Załączniku do projektu uchwały, tj.: 

„d) które przewidują realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż 

miejskie, chyba że władający nieruchomością złożył pisemne oświadczenie, w którym 
wyraża zgodę na realizację zadania publicznego, na przejęcie odpowiedzialności  

za bieżące utrzymanie wykonanego zadania oraz na nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości na warunkach określonych przez Miasto. Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
stanowi wówczas obligatoryjny załącznik do formularza projektu. Prezydent Miasta określi 

zarządzeniem kategorie podmiotów, składających oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na realizację zadania publicznego.”. 
 

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 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    poprawkę Komisji Budżetu, Strategii  

i Rozwoju Gospodarczego w zakresie brzmienia § 3 ust. 3 lit. d) w Załączniku do projektu 

uchwały. 

 
2) Głosowanie poprawki Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  

w zakresie elektronicznej formy głosowania na projekty budżetu obywatelskiego – nowe 

brzmienie § 11 i wynikające z tego nowe brzmienie § 13 w Załączniku do projektu 
uchwały, tj.: 

„§ 11.1. Głosowanie odbywa się na interaktywnym formularzu elektronicznym 

udostępnionym na stronie internetowej BOBB. 

2. Niezbędne elementy formularza elektronicznego zostaną określone w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta. 

3. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu elektronicznym głosujący 

podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia. 
4. Potwierdzenie oddania głosu w głosowaniu elektronicznym następuje poprzez 

wprowadzenie kodu weryfikacyjnego przesłanego w wiadomości sms na wpisany  

do formularza numer telefonu komórkowego. 
Przepisanie otrzymanego kodu do właściwego pola formularza i zatwierdzenie kodu kończy 

głosowanie elektroniczne. 

5. W głosowaniu elektronicznym, z wykorzystaniem jednego numeru telefonu 

komórkowego, na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe może zagłosować łącznie nie więcej 
niż pięciu mieszkańców Bielska-Białej.”, 

 „§ 13. 1. Wyniki głosowania ustala Prezydent Miasta, kierując się następującymi 

zasadami: 
1) liczy oddane głosy; 

2) weryfikuje ważność oddanych głosów; 

3) liczy głosy oddane na każdy z projektów; 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_011_pkt_11.pdf
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4) tworzy ranking projektów na podstawie ważnie oddanych głosów. 

2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Głos uznaje się za nieważny, jeśli 

zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1) głos został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem miasta Bielska-Białej; 

2) głos został oddany w innej formie niż określona przez Prezydenta Miasta; 

3) do formularza elektronicznego nie wpisano wymaganych danych lub wpisano dane 
nieprawidłowe; 

4) w formularzu elektronicznym nie zaznaczono wszystkich wymaganych pól dotyczących 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia głosowania 

oraz nie zaznaczono oświadczenia o byciu mieszkańcem Bielska-Białej”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    poprawkę Komisji Budżetu, Strategii  

i Rozwoju Gospodarczego w zakresie brzmienia § 11 i wynikającą stąd zmianę  

§ 13 w Załączniku do projektu uchwały. 

 
3) Głosowanie wniosku Radnego Marcina Litwina w zakresie zmiany brzmienia  

§ 11 ust. 1 pkt 5 w Załączniku do projektu uchwały, poprzez wprowadzanie zasady,  

że „z jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować wyłącznie jeden 
mieszkaniec Bielska-Białej”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 6 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   p r z y j ę ł a    wniosku Radnego Marcina Litwina 

w zakresie zmiany brzmienia § 11 ust. 1 pkt 5. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
 
4) Głosowanie poprawki Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  

dotyczącej nowego brzmienia § 12 w Załączniku do projektu uchwały, tj.:  
„§ 12. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie dwa głosy,  

z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt osiedlowy. Na projekty 

ogólnomiejskie może głosować każdy mieszkaniec Bielska-Białej, zaś na projekty 
osiedlowe może głosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    poprawkę Komisji Budżetu, Strategii  

i Rozwoju Gospodarczego w zakresie brzmienia § 12 w Załączniku do projektu uchwały. 

 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_012_pkt_11.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_013_pkt_11.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_014_pkt_11.pdf
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Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 74 z uwzględnieniem zgłoszonej przez siebie autopoprawki  
w zakresie podstawy prawnej dotyczącej ustawy o samorządzie gminnym (tj. art. 5a  

ust. 2, 5 i 7). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/61/2019 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego  

Bielska-Białej  

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-

Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska -Białej  

za 2018 rok 

 

Projekt uchwały przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 

Zbigniew Mizera. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa 

i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2018 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Podziękowanie dla strażaków służb zawodowych oraz ochotniczych za działalność 

operacyjną oraz społeczno-edukacyjną. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_015_pkt_11.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2059_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2059_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2059_s_06_2019.mp3
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2) Radna Barbara Waluś  
W sprawie finansowania szkoleń dla strażaków PSP oraz OSP – prośba o odpowiedź  
na postawione pytania. 

Odpowiedzi udzielił: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 

Zbigniew Mizera. 
 

3) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w Druku Nr 59. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/62/2019 

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego  

Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej  

o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  

oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2018 rok 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej 

oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego 

w 2018 roku 

 

Projekt uchwały przedstawił Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej Krzysztof Herzyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu 

bielskiego w 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_016_pkt_12.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2060_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2060_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2060_s_06_2019.mp3
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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 60) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni RM: 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Podziękowania dla policji za wykonaną pracę. 
▪ Odniesienie do przedstawionych przez Komendanta Miejskiego Policji wyników  

za rok 2018. 

 

2) Radna Barbara Waluś  
W sprawie współpracy policji z Radami Osiedli (pozytywna ocena). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 60. 

  
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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/63/2019 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej  

oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego  

w 2018 roku  

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019 

 

W tym punkcie obrad głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (odniesienie  

do punktu 13 – podziękowanie dla Komendanta Straży Miejskiej oraz miejskich strażników  
za realizowaną służbę). 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 63 przedstawił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz 

Mrzygłód. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_017_pkt_13.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_14_DRUK%20NR%2063_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_14_DRUK%20NR%2063_s_06_2019.mp3
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie określenia zadań  

na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019, 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 63) 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 63. 

  
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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/64/2019 

w sprawie określenia zadań  

na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2019 

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

w 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_018_pkt_14.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_15_DRUK%20NR%2065_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_15_DRUK%20NR%2065_s_06_2019.mp3
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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 65) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni RM: 

1) Radna Barbara Waluś  
W sprawie rodzinnej pieczy zastępczej, tj. przyczyny spadku liczby dzieci umieszczanych  

w rodzinnej pieczy zastępczej. Prośba o odpowiedź na postawiona pytanie. 

Odpowiedzi udzieliła: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura . 

 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor   
Podziękowanie dla Dyrektor MOPS oraz osób zajmujących się pieczą zastępczą 

(pozytywne opinie). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 65. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/65/2019 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej  

w 2018 roku 

 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_019_pkt_15.pdf
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Jerzy Pieszka. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie kontynuowania 

zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez 

Gminę Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ 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 67) 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 67. 

  
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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/66/2019 

w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego  

w zakresie prowadzenia  

powiatowej biblioteki publicznej  

przez Gminę Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 

oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających s iedzibę  

na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące 

 

Punkt 17, Druk Nr 61 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_16_DRUK%20NR%2067_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_16_DRUK%20NR%2067_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_020_pkt_16.pdf
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez 

Miasto Bielsko-Biała, 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, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

 

Punkt 18, Druk Nr 62 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników  

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2019/2020 

 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie składania wniosków  

o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia 

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2019/2020, 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 66) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Projekt uchwały przedstawił p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 66. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_19_DRUK%20NR%2066_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_19_DRUK%20NR%2066_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_19_DRUK%20NR%2066_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_021_pkt_19.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/67/2019 

w sprawie składania wniosków  

o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących,  

techników i branżowych szkół I stopnia  

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała  

w postępowaniu rekrutacyjnym  

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała 

 

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała, 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 72) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Projekt uchwały uzyskał opinie nw. związków zawodowych: 

▪ Zarządu Oddziału ZNP w Bielsku-Białej (nie wniesiono uwag do projektu uchwały), 

▪ Międzyzakładowej Komisji Związku Zawodowego „Solidarność ’80” Pracowników 

Oświaty w Bielsku-Białej (opinia pozytywna), 
▪ Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 

w Bielsku-Białej (opinia pozytywna). 

 
Opinie związków zawodowych znajdują się w zbiorze pt. w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006) pod Drukiem Nr 72. 

 
Projekt uchwały przedstawił p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_20_DRUK%20NR%2072_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_20_DRUK%20NR%2072_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_20_DRUK%20NR%2072_s_06_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 72. 

  

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 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/68/2019 

w sprawie określenia tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie  

i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach,  

dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31  

w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1” 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji Jan Pacia. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31  

w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury (II wersja), 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja), 
▪ 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 64 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_022_pkt_20.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_21_DRUK%20NR%2064_2w_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_21_DRUK%20NR%2064_2w_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_21_DRUK%20NR%2064_2w_s_06_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 64 – II wersja. 

  
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 9 do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/69/2019 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31  

w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1” 

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ 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 71) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak . 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_023_pkt_21.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_22_DRUK%20NR%2071_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_22_DRUK%20NR%2071_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_22_DRUK%20NR%2071_s_06_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 71. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/70/2019 

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 23 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
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 ww. sprawie głos zabrał Radny Roman Matyja.  

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził 

następujące głosowania: 
 

1) Głosowanie uwagi 

Głosowanie uwzględnienia uwagi, wskazanej w Załączniku nr 2 do projektu uchwały  

– w całości nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 18 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 9  
do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania     n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi, wniesionej do projektu 

mpzp przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały, w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_024_pkt_22.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_23_DRUK%20NR%2073_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_23_DRUK%20NR%2073_s_06_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_025_pkt_23.pdf
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2) Głosowanie projektu uchwały 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

w związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonej uwagi, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 73. 

  

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 9  
do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr VI/71/2019 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów położonych w rejonie ulic:  

Karpackiej i Jeżynowej 

 

 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił opinię Komisji Rady Miejskiej, 

wydaną do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej. 

 

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 73) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Ad 24 
Sprawy różne 

 

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 
  

1) Wnioskodawca – Pan C______ B____
3
 

▪ W sprawie zjawiska smogu wywołanego m.in. niską emisją oraz negatywnych skutków 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie (propozycja wprowadzenia programu 

pilotażowego dla mieszkańców Bielska-Białej, Żywca i Rybnika, polegającego  

na umożliwieniu mieszkańcom wskazanych miast możliwości zakupu gazu po cenach 
minimalnych). 

                              
3
 Wnioskodawca wyraził zgodę, aby zapis video i audio jego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej został udostępniony publicznie na stronach 

internetowych Urzędu Miejskiego z podaniem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku.  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/06_2019_Wyniki_glosowania_026_pkt_23.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_24_s_06_2019.mp3
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▪ W sprawie paraliżu komunikacyjnego ulic Żywieckiej i Krakowskiej spowodowanego 

nieskoordynowaną realizacją prac remontowych w godzinach największego natężenia 

ruchu. 
▪ W sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie ruchu komunikacyjnego 

transportu ciężarowego na trasie Bielsko-Biała – Katowice oraz Katowice – Bielsko-

Biała.  
 

2) Wnioskodawca – Pan J_____ G_______
4
 

 W sprawie wykonania remontu drogi dojazdowej do budynków numer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
przy ulicy Mieszka I. 

 

3) Wnioskodawca – Pan R_______ P______
5
 

 W sprawie odbudowy toru saneczkowego na zboczu Koziej Góry. 
 

Odpowiedzi w sprawach zgłoszonych przez ww. Wnioskodawców udzielił: Prezydent 

Miasta Jarosław Klimaszewski. 
 

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
W sprawie sporządzenia i przekazania zestawienia nakładów poniesionych  

na oświatę w Bielsku-Białej w latach 2009-2019 (subwencje, wydatki). 

 

5) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
W sprawie wpływu niskiej emisji na zdrowie (odniesienie do wystąpienia Wnioskodawcy 
C_______ B_______). 

 

6) Radny Tomasz Wawak 
▪ W sprawie wątpliwości związanych z propozycją sprzedaży gazu po cenach 

minimalnych (odniesienie do wystąpienia Wnioskodawcy C______ B______). 

▪ W sprawie programu osłonowego dla mieszkańców miasta dotyczącego wyrównania 
przez Gminę różnicy w cenie nabycia gazu w zamian za paliwo węglowe (prace zespołu 

roboczego). 

▪ W sprawie przeprowadzenia audytu sięgaczy i łączników drogowych oraz  

sukcesywnej realizacji inwestycji w tym zakresie (zgłaszane problemy). 
▪ W sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę procesu komunikowania się  

w relacjach urzędnicy – mieszkańcy miasta (dot. zagadnień z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, które są prezentowane w nieprzystępny dla 
mieszkańców sposób). 

 

7) Radny Szczepan Wojtasik  
▪ W sprawie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie Bulwarów Straceńskich 

(propozycja lokalizacji: pod wiaduktem stanowiącym przebieg drogi ekspresowej S1). 

▪ W sprawie terminu realizacji czterech zatok przy Bulwarach Straceńskich. 
 

8) Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ W sprawie aplikacji mobilnej „INFO SUEZ” – pytanie o dostępność. 
▪ W sprawie opracowania kompleksowej informacji dla mieszkańców nt. „możliwości 

pozyskania różnego rodzaju pomocy (z różnych źródeł) w kwestii wymiany kotłów” 

oraz podjęcia działań promocyjnych. 

                              
4
 Jw. 

5
 Jw. 
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▪ W sprawie uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w opracowywanych dokumentach z zakresu zagospodarowania przestrzennego  
(tj. mpzp, studium, decyzjach o warunkach zabudowy) oraz wpływu skutków 

planowania przestrzennego na układ i bezpieczeństwo komunikacyjne (przykład:  

ul. Orchidei, ul. Bzowej, ul. Pasażerskiej). 

 

9) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
W sprawie uporządkowania działki miejskiej zlokalizowanej przy ul. Bystrzańskiej  
w sąsiedztwie posesji nr 21. 

 

10) Radna Barbara Waluś  
W sprawie posadowienia wiaty przystankowej na tymczasowym przystanku autobusowym 

zlokalizowanym na końcowym odcinku ulicy Lipnickiej (w związku z przebudową ulicy 

Krakowskiej). 
 

11) Radny Maksymilian Pryga 
W sprawie instalacji monitoringu na końcowym przystanku autobusowym przy  
ul. Juliana Tuwima (dot. linii nr 15, 21, 22, 23), w związku ze zgłoszeniami mieszkańców  

o występujących w tym miejscu działaniach niezgodnych z prawem, tj. nocne wyścigi 

pojazdów, drifty. 
 

12) Radny Jerzy Bauer 
▪ W sprawie procedur Urzędu Miejskiego mających zastosowanie do przepustów, 

mostów zlokalizowanych na potokach, ciekach wodnych (w zakresie ich sprawdzania,  

czyszczenia w okresach przed wystąpieniem gwałtownych opadów – zapobieganie 

ewentualnym wylewom). 

▪ W sprawie podjęcia wiosennej akacji jednorazowego wywozu odpadów zielonych 
(nawiązanie do wniosku sprzed 2 lat, złożonego na posiedzeniu Kolegium Rad Osiedli). 

▪ W sprawie należytego utrzymywania niezagospodarowanych nieruchomości 

(prywatnych i gminnych), celem zapobiegania ewentualnym zagrożeniom  
(np. zatykanie przepustów). 

 

13) Radny Piotr Ryszka  
W sprawie podjęcia działań związanych z wystąpieniem do właścicieli nieruchomości, 

zlokalizowanych w centrum Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej (sąsiedztwo przedszkola 

miejskiego) oraz w rejonie ronda Hulanka, o przeprowadzenie remontów obiektów 
(estetyka, zagrożenie bezpieczeństwa). 

 
 

Ad 25 
Zakończenie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  
szóstą zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 16.17. 

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 
 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4337/text_images/pkt_25_s_06_2019.mp3
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