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Protokół Nr VII/2019 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka 

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

w dniu 16 kwietnia 2019 roku 

 

 

 
 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 

2. Przyjęcie protokołu VI 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 „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta 
Bielska-Białej za rok 2018”.  
SPR. NR 9 

 

6. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”. 
 SPR. NR 12 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
 DRUK NR 87 + II WERSJA 

 

8. 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 88 + II WERSJA 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli. 
 DRUK NR 90 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów do Rad Osiedli  

w Bielsku-Białej. 
 DRUK NR 91 

 
 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94608.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95066.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_87.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_87_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_88.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_88_wpf_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_90.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_91.pdf
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 roku. 
 DRUK NR 81 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sporządzenie projektu i remont 

ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu 

pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-
Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. 

 DRUK NR 76 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont elewacji północnej kamienicy 
przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Józefa 

Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
 DRUK NR 77 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji  

i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej w kamienicy 

przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-
Białej - osoba fizyczna. 
DRUK NR 79 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konstrukcji i pokrycia dachu 
w kamienicy przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 

w Bielsku-Białej – osoba fizyczna. 
 DRUK NR 80 

  
15a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju 

sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 94 

Punkt 15a, Druk Nr 94 – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 DRUK NR 85 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 105/3, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana 

Żeromskiego 14 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 45/3. 
 DRUK NR 75 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Marii 
Konopnickiej 24 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka 1209. 

 DRUK NR 78 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części 
nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1872/8 obręb Kamienica, 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. 
 DRUK NR 83 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części 

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1406/15 obręb Lipnik, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
 DRUK NR 84 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_81.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_76.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_77.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_79.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_80.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_94.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_85.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_75.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_78.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_83.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_84.pdf
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21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, 

Międzyrzeckiej i Lajkonika. 
DRUK NR 82 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ul. Biwakowej. 
 DRUK NR 86 

Punkt 22, Druk Nr 86 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 
 DRUK NR 89 

 

23a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego gabinetu 

ginekologicznego w Bielsku-Białej organowi właściwemu. 
 DRUK NR 92 

Punkt 23a, Druk Nr 92 – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

23b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat za dzierżawę 

działek rekreacyjnych organowi właściwemu. 
 DRUK NR 93 

Punkt 23b, Druk Nr 93 – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

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 siódmą sesję Rady 

Miejskiej (godzina 10.03). 

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
 

 

                              
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_82.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_86.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_89.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_92.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_93.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_01_s_07_2019.mp3
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Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

stwierdził prawomocność VII sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych. 
 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2019 roku uczestniczyło 

23 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny: Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Jacek Krywult – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Dariusz Michasiów – nieobecność 

usprawiedliwiona). 

 

Przyjęcie porządku VII 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. głosowania nad wnioskami o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej. 
 

a) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej (Druk Nr 94). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 15a: 

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju 

sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej (Druk Nr 94). 

 
b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia 

miejskiego gabinetu ginekologicznego w Bielsku-Białej organowi właściwemu (Druk Nr 92). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 23a: 

„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego gabinetu 

ginekologicznego w Bielsku-Białej organowi właściwemu (Druk Nr 92). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_001.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_002.pdf
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c) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki 
opłat za dzierżawę działek rekreacyjnych organowi właściwemu (Druk Nr 93). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a    do porządku obrad punkt 23b: 

„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat za dzierżawę działek 

rekreacyjnych organowi właściwemu (Druk Nr 93). 

 
d) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad 

w pkt 22 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej (Druk Nr 86). 
Uzasadnienie: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska nie wydała opinii  

z uwagi na wynik głosowania. Wniosek Przewodniczącego RM o ponowne skierowanie 

projektu uchwały do merytorycznej Komisji, celem wypracowania jednolitego stanowiska. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 
▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    z d j ę ł a    z porządku obrad punkt 22: 

„Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ul. Biwakowej (Druk Nr 86). 

 
2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające 

do porządku VII sesji RM, tj. na temat przekazanych przez Prezydenta Miasta II wersji projektów 
uchwał. 

Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 

 w punkcie 7 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej 

na 2019 rok (Druk Nr 87 – II wersja), 

 w punkcie 8 nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 88 – II wersja). 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_003.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_004.pdf
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Głosowanie wniosków o udzielenie głosu na VII 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 I______ C_____ 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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu I______ C____ na sesji Rady 

Miejskiej w punkcie 24. „Sprawy różne”. 

  
2) Głosowanie nad wnioskiem Pana R______ P_____ o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej, 

cyt. „w kwestii oderwanej od rzeczywistości odpowiedzi Wiceprezydenta Waldemara 

Jędrusińskiego na apel o odbudowę toru saneczkowego z Koziej Góry na Błonia”. 

Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 12 
▪ wstrzymujących: 2 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u d z i e l i ł a    głosu Panu R______ P______  

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

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca  
2019 roku.  Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_005_1.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_1_006.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_02_s_07_2019.mp3
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Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej

2
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację na temat złożonych przez 

Radnych Rady Miejskiej interpelacji i zapytań
3
 (złożono 37 interpelacji, w tym: 34 indywidualne,  

3 zbiorowe). 
 

Radny Konrad Łoś  
1) Złożył interpelację w sprawie zintensyfikowania prac związanych z modernizacją 

i przebudową dróg osiedlowych w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego, Romualda Traugutta oraz 

Piastowskiej w Bielsku-Białej.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 26.03.2019 r. 

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

RM.0003.102.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie wprowadzenia w soboty i niedziele dodatkowych kursów autobusu 

linii nr 16 oraz rozeznania możliwości w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych  

w rejonie wapienickiej zapory. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 28.03.2019 r. 

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

RM.0003.103.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

3) Złożył interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. Mazurskiej w Bielsku-

Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 9.04.2019 r. 

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

RM.0003.114.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

4) Złożył interpelację w sprawie wyjaśnienia przyczyn braku ekranów akustycznych w projekcie 
modernizowanej ul. Cieszyńskiej od strony osiedli mieszkaniowych. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.131.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

5) Złożył interpelację w sprawie budowy chodnika na nowym łączniku – drodze gminnej  
do ul. Zagajnik w Bielsku-Białej oraz zorganizowanie na przejeździe kolejowo-drogowym  

na ul. Zagajnik przejścia użytku publicznego kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki 

lub labirynty. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.132.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

                              
2
  Punkt 3 porządku obrad prowadzony w części przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 

3
 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_4339/text_images/pkt_03_s_07_2019.mp3
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_kols_27032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_29032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_10042019_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_131_ekrany.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_132_zagajnik.pdf
http://www.um.bielsko.pl/
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6) Złożył interpelację w sprawie usytuowania w obrębie parkingu przy ul. Tartacznej w Wapienicy 
oraz na końcowym przystanku autobusu MZK linii 16 przy ul. Zapora przenośnych toalet typu  

TOI TOI oraz zwiększenia liczby pojemników na odpady przy ul. Tartacznej na odcinku  

od parkingu do Zapory w Wapienicy. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.133.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

7) Złożył interpelację w sprawie podjęcia inwentaryzacji gruntów pod kątem budowy miejsc 

parkingowych w Bielsku-Białej, zwłaszcza w obrębie oddalonych od śródmieścia osiedli 

mieszkaniowych. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.134.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Roman Matyja 
1) Złożył interpelację w sprawie zalewania budynku przy ulicy Skarpowej 82. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 28.03.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.104.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ulicy Skarpowej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 2.04.2019 r. 

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

RM.0003.108.2019. 

3) Złożył interpelację w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla kierujących na skrzyżowaniu ulic 

Kolista-Kowalska-Niwna. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 9.04.2019 r. 

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

RM.0003.112.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

4) Złożył interpelację w sprawie pozimowego sprzątania ulic. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 9.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.113.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Tomasz Wawak 
1) Złożył interpelację w sprawie zwiedzania korony zapory w Wapienicy. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 29.03.2019 r. 

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

RM.0003.105.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_133_TOI.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_134.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_29032019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_2042019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/-nt_rmatyja_skrzyzowanie_10042019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_10042019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_29032019-2.pdf
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2) Złożył interpelację w sprawie aplikowania Miasta Bielsko-Biała o przyznanie środków  
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 29.03.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.106.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

3) Złożył interpelację w sprawie organizacji ruchu drogowego w północnej części osiedla Biała 
Krakowska. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.136.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Maksymilian Pryga 
1) Złożył interpelację w sprawie uzupełnienia interpelacji z dnia 12 marca br. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała 

oraz analizy zapisów rozdziału III (dodatek funkcyjny) i rozdziału IV (dodatek za warunki pracy).  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 29.03.2019 r. 

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

RM.0003.107.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie podsumowania zebrań sprawozdawczych Rad Osiedli  

w okręgu numer 4 tj. Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Straconka, Złote Łany. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 8.04.2019 r. 

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

RM.0003.110.2019. 

3) Złożył interpelację w sprawie znalezienia nowej siedziby dla Świetlicy „Przyjazna przystań  

u Świętego Józefa” działającej w ramach Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”  
na terenie osiedla Złote Łany. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 11.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.116.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Piotr Kochowski 
1) Złożył interpelację w sprawie wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-

Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 9.04.2019 r. 

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

RM.0003.111.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_29032019-1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_136.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_1042019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_8042019_3.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_116_swietlica.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4332/text_images/int_pkochowski_9042019.pdf
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Radny Rafał Ryplewicz 

1) Złożył interpelację w sprawie naprawy ulicy Borówkowej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 11.04.2019 r. 

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

RM.0003.117.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Janusz Buzek 
1) Złożył interpelację w sprawie przekazywania przedsiębiorcom środków na pokrycie dodatków  

i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów uczniowskich 

praktyk zawodowych. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.119.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.120.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny Bronisław Szafarczyk 
1) Złożył interpelację w sprawie analizy i poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych  

(ul. Wyzwolenia 541). 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.121.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie bałaganu w czasowej organizacji ruchu. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.122.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radny Piotr Ryszka 
1) Złożył interpelację w sprawie uregulowania prawnego kładek na rzece Wapieniczanka. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.123.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie objęcia monitoringiem placu przed Centrum Pomocy im. Św. Brata 

Alberta w Bielsku-Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.124.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4333/text_images/int_rryplewicz_117_Borowkowa.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_jbuzek_119_praktyki.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_jbuzek_120_komisje_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_121_.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_122.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4286/text_images/int_pryszka_124_kladka.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4286/text_images/int_pryszka_124_monitoring.pdf
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Radny Jerzy Bauer 
1) Złożył interpelację w sprawie wprowadzenia okresowej karty punktowej dla rowerzystów 

korzystających z kolei linowej na Szyndzielnię. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.125.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radna Barbara Waluś  
1) Złożyła interpelację w sprawie zlecenia naprawy nawierzchni niektórych chodników w dzielnicy 

Lipnik oraz innych miejscach miasta Bielska-Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.126.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
1) Złożył interpelację w sprawie wyłączenia możliwości parkowania na Placu Wolności. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.127.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

 Radny Marcin Litwin 
1) Złożył interpelację w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.128.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie luki komunikacyjnej w strategii komunikacji miasta Bielska-Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.129.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
1) Złożył interpelację w sprawie utworzenia Rowerowego Patrolu Pierwszej Pomocy. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 12.04.2019 r. 

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

RM.0003.118.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_jbauer_125_Szyndzielnia.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_126_chodniki.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_127_plWolnosci_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_128_zlobek.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_129_lukakomunik.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4260/text_images/int_pdrabek_118_Patrole%20rowerowe.pdf
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2) Złożył interpelację w sprawie utworzenia funduszu na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Bielsku-Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok: 
RM.0003.130.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 

 Radna Małgorzata Zarębska 
1) Złożyła interpelację w sprawie Świąt na Starówce. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.137.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożyła interpelację w sprawie koszy na śmieci i koszy na nieczystości po pupilach. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.138.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radni RM: Janusz Okrzesik, Agnieszka Gorgoń-Komor, Barbara Waluś, Szczepan Wojtasik, Maksymilian 

Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej  

w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 3.04.2019 r. 

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

RM.0003.109.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Maksymiliana 

Prygę. 

 

Radni RM: Bronisław Szafarczyk, Karol Markowski  
1) Złożyli interpelację w sprawie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Orchidei-

Bzowa. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 9.04.2019 r. 

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

RM.0003.115.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Bronisława 

Szafarczyka. 

 

Radne RM: Agnieszka Gorgoń-Komor, Urszula Szabla 
1) Złożyły interpelację w sprawie utworzenia miejsca postoju i serwisu kamperów w Bielsku-Białej. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Przewodniczącego RM: 15.04.2019 r. 

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

RM.0003.135.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej Agnieszkę Gorgoń-Komor. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4260/text_images/int_pdrabek_130_Ogrodkidzialkowe.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4247/text_images/int_mzarebska_starowka.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4247/text_images/int_mzarebska_138_kosze.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_okreg_2042019.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_szafarczyk_markowski_10042019_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4312/text_images/int_gorgon_szabla_135.pdf
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Odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone przez Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego  

w punkcie 4 porządku obrad. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 

W tym punkcie obrad głos zabrali: 
 

1) Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek  
 W sprawie nieuwzględnienia Bielska-Białej w sieci bezpośrednich połączeń kolejowych  

w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (informacja o interpelacji poselskiej złożonej 

do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka). 

 Życzenia świąteczne. 
 

2) Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik 

 W sprawie utworzenia na terenie miasta punktu pocztowego, funkcjonującego do godziny 
24.00 (wnioski mieszkańców). 

 Apel o wsparcie akcji prowadzonej przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego  

(dot. środków na zakup 2 sztucznych nerek dla cieszyńskiej Stacji Dializ). 
 W sprawie nowej wizualizacji miasta (pozytywna opinia). 

 Życzenia świąteczne. 

 

Do wystąpień Parlamentarzystów odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
W punkcie 4. porządku obrad Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski udzielił odpowiedzi  
na interpelacje Radnych złożone w punkcie 3. porządku. Do wystąpień Radnych odniósł się również 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Ruśniak. 

 
Głos w dyskusji w sprawie interpelacji zabrali: Radny Marcin Litwin (ws. umożliwienia rodzicom 

wglądu do monitoringu w żłobku miejskim; wniosek o odczytywanie przez Radnych interpelacji 

złożonych w dniu sesji), Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor (ws. miejsc postojowych dla kamperów), Tomasz Wawak  
(ws. zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla Biała Krakowska), Radny Szczepan Wojtasik  

(ws. wykonania nawierzchni ul. Źródlanej lub wpisania zadania do WPI), Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik (ws. wniosku Radnego Marcina Litwina), Radny Konrad Łoś  
(ws. zwiększenia częstotliwości kursów autobusów linii 16). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_04_s_07_2019.mp3
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Ad 5 
Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2018”  
 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej 

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni: 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 
Pytania dotyczące: spadku zapadalności na WZW typu A, działań podejmowanych w zakresie 

rozpowszechnienia szczepień przeciwko grypie. 

Odpowiedzi udzielił: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław 

Rutkiewicz. 
 

2) Radny Konrad Łoś  
Pytanie w sprawie uciążliwości „zapachowych” (tj. przedmiot zgłoszeń, liczba dokonanych 

zgłoszeń, podjęte działania). 

Odpowiedzi udzielił: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław 

Rutkiewicz. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2018”, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik .  

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.   
 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 9) 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 9. 

  

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 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   „Ocenę stanu sanitarnego - informacji o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2018”. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_05_SPR.%20NR%209_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_5_007.pdf
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Ad 6 
Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018” 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Aleksandra Ciaciura.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik .  

 

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 12) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna: 

 

1) Radna Barbara Waluś  
Pytanie w sprawie zapisu oznaczonego jako „85295 - Pozostała działalność (poz. 39)” 
– zestawienie tabelaryczne pt. „Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych 

obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne  

i zadania zlecone)”. Prośba dotycząca m.in. wskazania innych zadań realizowanych przez MOPS, 
informacji na temat przyjęć pracowniczych w związku ze wzrastającymi nakładami  

oraz nowymi zadaniami realizowanymi przez MOPS. 
 

Odpowiedzi udzieliła: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura . 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 12. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018”. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_06_SPR.%20NR%2012_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_6_008.pdf
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 
Pytania dotyczące określenia przyczyny: 

▪ wzrostu deficytu – w związku z zapisem § 1 pkt 8) w II wersji projektu uchwały, 
▪ zmniejszenia dochodów w dziale 900 – w związku z zapisem w Załączniku Nr 3 w II wersji 

projektu uchwały. 

Odpowiedzi udzielił: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 
 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (2) 
▪ Pytania dotyczące celu nabycia przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości przy  

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego oraz szacunkowych kosztów adaptacji obiektu do potrzeb 
Ratusza. 

▪ W sprawie zapisu w dziale 750 – Administracja publiczna w Załączniku Nr 10 projektu 

uchwały, tj. „kwotę 110.000,00 zł przeznacza się opracowanie dokumentu strategicznego dla 
Miasta Bielska-Białej, który dotyczył będzie działań skierowanych do ludzi młodych  

w kontekście lokalnego rynku pracy oraz problemów związanych z depopulacją miasta”. 

Między innymi apel o rzetelne wykorzystanie środków, podjęcie współpracy z uczelniami 

wyższymi, kwestia mieszkań komunalnych dla ludzi młodych. 
  

3) Radna Urszula Szabla (2) 
Wypowiedź w sprawie: 
▪ zwiększonych środków na oświatę – pytanie o najważniejsze cele, na jakie zostaną 

przeznaczone środki, 

▪ zwiększonych wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
 – m.in. prośba o wskazanie przewidywanych do realizacji zadań, 

▪ uwzględnienia w budżecie środków na zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę 

przedszkola w Komorowicach Krakowskich (pytanie o nieruchomość, koszty). 
 

4) Radna Barbara Waluś  
Wypowiedź w sprawie: 
▪ zwiększonej kwoty kredytu, o której mowa w projekcie uchwały, 

▪ nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym oraz 

powodów związanych z przekształceniem MZK w spółkę prawa handlowego. 
 

5) Radna Małgorzata Zarębska (2) 
W sprawie zapisu w dziale 750 – Administracja publiczna w Załączniku Nr 10 projektu uchwały, 
tj. „kwotę 110.000,00 zł przeznacza się opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta 

Bielska-Białej, który dotyczył będzie działań skierowanych do ludzi młodych w kontekście 

lokalnego rynku pracy oraz problemów związanych z depopulacją miasta”. Pytania  
o konkurs/przetarg. Apel o podbudowę metodologiczną, tj. zaangażowanie ośrodków 

akademickich, celem opracowania strategii przez profesjonalistów. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_07_DRUK%20NR%2087%E2%80%93II_WERSJA_s_07_2019.mp3
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6) Radny Roman Matyja (2) 
Wypowiedź w sprawie kondycji finansowej miasta. Propozycja rozpoczęcia inwestycji 
w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

Do ww. wystąpień odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Sekretarz Miasta Igor Kliś, 

Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

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

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

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja),  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja),  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (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 87 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w Druku Nr 87. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/72/2019 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2019 rok 

 
 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_7_009.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95339.html
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Ad 8 
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 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja),  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja),  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (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 88 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 7. porządku obrad, a także braku zgłoszeń, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w Druku Nr 88. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/73/2019 
 

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 13.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 30-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 

____________________  

 

 

O godzinie 13.40 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady Miejskiej. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_08_DRUK%20NR%2088-II_WERSJA_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_08_DRUK%20NR%2088-II_WERSJA_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_8_010.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95258.html
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli 

 

Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 
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 90) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali:  

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik   
 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w zakresie daty wskazanej w Załączniku.   

W pozycji 6. tabeli w części określonej „Rodzaj czynności” właściwy termin to 17.05.2019 r.,  
a nie 19.04.2019 r.  

Zapis w poz. 6. po zgłoszonej autopoprawce: „Dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów  

na członków Rad Osiedli w przypadku gdy do 17.05.2019 r. nie zostanie zgłoszonych więcej 
kandydatów niż liczba mandatów w Osiedlu”. 

 W sprawie kompetencji dla Rad Osiedli. 

 

2) Radny Maksymilian Pryga (3) 
 W sprawie podjęcia działań promocyjnych, mających na celu rozpropagowanie wyborów.  

 W sprawie 3% progu wyborczego uniemożliwiającego wybór Rad na poszczególnych 
osiedlach. Propozycja zapisu wprowadzającego wybory uzupełniające w przypadku braku 

rozstrzygnięcia w pierwszym terminie.  

 Do wypowiedzi odniósł się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

3) Radny Marcin Litwin 
W sprawie wygaśnięcia kadencji Rad Osiedli – pytanie dotyczące działań pomiędzy 10 maja  
a 16 czerwca 2019 roku. 

 Do wypowiedzi odniósł się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor (2) 
 Uwaga dotycząca „jakości Rad Osiedlowych” przy braku chęci działania ze strony 

mieszkańców. 

 Apel do Radnych o podjęcie działań mających na celu zachęcanie mieszkańców  

do angażowania się w prace Rad Osieli oraz do kandydowania.   

 Do wypowiedzi odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, a także Radny Tomasz 

 Wawak (ws. frekwencji). 

 

5) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
W sprawie obniżonego progu frekwencyjnego w wyborach do Rad Osiedli. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_09_DRUK%20NR%2090_s_07_2019.mp3
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6) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
 W sprawie wyborów powszechnych do Rad Osiedli oraz działalności Rad Osiedli (odniesienie 

do wypowiedzi Prezydenta Miasta i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Gorgoń-

Komor). 

 W sprawie podjęcia działań mających na celu angażowanie się mieszkańców w życie społeczne 
osiedli.  

 Podziękowanie dla Rad Osiedli za prowadzoną działalność w mijającej kadencji. 

 Do wypowiedzi odniósł się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzes ik. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w Druku Nr 90. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/74/2019 
 

w sprawie zarządzenia wyborów  

do Rad Osiedli 

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 
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 91) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_9_011.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95337.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_10_DRUK%20NR%2091_s_07_2019.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.4.2019 
 

Strona 21 z 38 

W uzgodnieniach międzyklubowych do składu Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszone zostały 

następujące osoby: 

 Roman Matyja – zgłoszony przez Klub Radnych PiS, 

 Marcin Litwin – zgłoszony przez Klub Radnych PiS, 

 Agnieszka Gorgoń-Komor – zgłoszona przez Klub Radnych PO,  
 Urszula Szabla – zgłoszona przez Klub Radnych PO, 

 Janusz Okrzesik – zgłoszony przez Klub Radnych Niezależni.BB, 

 Tomasz Wawak – zgłoszony przez Klub Radnych Niezależni.BB, 
 Szczepan Wojtasik – zgłoszony przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta, 

 Karol Markowski – zgłoszony przez Klub Radnych KWW Jacka Krywulta. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w Druku Nr 91 z uwzględnieniem zaproponowanego składu Miejskiej Komisji Wyborczej. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/75/2019 
 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji  

ds. Wyborów do Rad Osiedli  

w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

w 2018 roku 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura . 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 roku, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_10_012.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95385.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_11_DRUK%20NR%2081_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_11_DRUK%20NR%2081_s_07_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 81) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny:  

 

1) Radny Tomasz Wawak 
Pytanie o środki własne Gminy w wydatkowanej przez MOPS w 2018 roku kwocie 
184 626 225,62 zł. 

 Odpowiedzi udzieliła: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w Druku Nr 81. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/76/2019 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  

w 2018 roku 

 
 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sporządzenie projektu i remont ogólnodostępnego węzła 

sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym  

się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej projekty uchwał w Drukach Nr 76, 77, 79, 80  

(w pkt 12-15 porządku obrad) przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Piotr Kubańda. 

 

 

Informację na temat pozytywnych opinii Komisji Edukacji i Kultury do projektów uchwał w Drukach 

Nr 76, 77, 79, 80 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_11_013.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95386.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2076_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2076_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_12_DRUK%20NR%2076_s_07_2019.mp3
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Projekt uchwały w Druku Nr 76 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 76) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna:  

 

1) Radna Barbara Waluś  
Pytanie dotyczące remontu północnej elewacji kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2. 

 Odpowiedzi udzielił: Miejski Konserwator Zabytków Piotr Kubańda. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w Druku Nr 76. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/77/2019 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na sporządzenie projektu i remont  

ogólnodostępnego węzła sanitarnego  

wraz ze wszystkimi instalacjami  i stolarką  

w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim  

znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej  

dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa  

Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury.  

 

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

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_12_014.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95383.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2077_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2077_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_13_DRUK%20NR%2077_s_07_2019.mp3
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 77) 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 77. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/78/2019 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont elewacji północnej kamienicy  

przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości  

przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych 

 
 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z  hydroizolacją 

ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla właściciela 

nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna  
 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury.  

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 79) 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 79. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_13_015.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95384.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_14_DRUK%20NR%2079_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_14_DRUK%20NR%2079_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_14_DRUK%20NR%2079_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_14_016.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/79/2019 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konserwatorski elewacji i dachu  

wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej  

w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej  

dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej  

- osoba fizyczna 

 
 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konstrukcji i pokrycia dachu w kamienicy przy  

pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej – osoba fizyczna 

  

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury.  
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 80) 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 80. 

  

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

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/80/2019 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konstrukcji i pokrycia dachu  

w kamienicy przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej  

dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej  

– osoba fizyczna 

 
 

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

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95390.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_15_DRUK%20NR%2080_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_15_DRUK%20NR%2080_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_15_17.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95391.html
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Ad 15a 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na  obszarze Miasta 

Bielska-Białej 

 

Punkt 15a, Druk Nr 94 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszard Radwan . 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wraz z propozycją rozszerzenia zapisów  

§ 5 ust. 2 poprzez dopisanie punktu 5 w brzmieniu „w skład Komisji wchodzi reprezentant każdego 
z Klubów Radnych Rady Miejskiej”. 

 

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 94) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

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

 

1) Radny Janusz Buzek (2) 
▪ W sprawie wniosku Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego o rozszerzenie 

zapisów § 5 ust. 2.  
▪ W sprawie poparcia dla przedstawianej propozycji finansowego wspierania sportu w mieście. 

▪ Pytanie w sprawie klubów sportowych występujących o dotacje, tj. czy będą wskazywane cele,  

na jakie będą kierowane środki. 

 Odpowiedzi udzielił: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik , Prezydent Miasta Jarosław 

 Klimaszewski. 
 

2) Radny Piotr Kochowski 
W sprawie nowych zasad finansowania klubów sportowych (dotacja celowa). 

 

3) Radny Maksymilian Pryga (4) 
▪ Poparcie dla przedstawianej propozycji, wpływającej na rozwój sportu w mieście. 
▪ W sprawie opracowania mapy potrzeb w zakresie sportu w mieście.  

▪ W sprawie promocji miasta poprzez sport.  

  

4) Radny Roman Matyja (3) 
 Poparcie dla przedstawianej propozycji. 

 W sprawie skutków finansowych dla miasta oraz klubów sportowych. 

 Do wypowiedzi odniósł się: Radny Maksymilian Pryga (w sprawie ozusowania środków). 

 

Do wypowiedzi Radnych odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_15a_DRUK%20NR%2094_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_15a_DRUK%20NR%2094_s_07_2019.mp3
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5) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
W sprawie nowych uregulowań wprowadzanych proponowaną uchwałą Rady Miejskiej. 

 

6) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
W sprawie budżetów sportowych spółek akcyjnych w Bielsku-Białej oraz dotowanych przez 
miasto w roku 2018 i 2019. Prośba o przekazanie informacji na temat środków własnych 

wypracowanych przez zarządy i spółki, środków finansowych, które były pozyskiwane 

bezpośrednio z budżetu miasta oraz z budżetów spółek zależnych od miasta.  

 

7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
▪ Poparcie dla przedstawianej propozycji finansowego wspierania sportu w mieście. 
▪ W sprawie poprawki do projektu uchwały dotyczącej wykreślenia w § 4 w punkcie 3) lit. g)  

w brzmieniu: „g) promocję Miasta Bielska-Białej poprzez sport”. 

Propozycja Przewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta przez Prezydenta Miasta 
Jarosława Klimaszewskiego. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące 
głosowania. 

 

1) Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika o wykreślenie  

w projekcie uchwały w § 4 w punkcie 3) lit. g) w brzmieniu: „g) promocję Miasta Bielska-Białej 
poprzez sport”. 

 

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

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a    z g o d ę    na wykreślenie w projekcie uchwały  

w § 4 w punkcie 3) lit. g) w brzmieniu: „g) promocję Miasta Bielska-Białej poprzez sport”. 

 
2) Głosowanie wniosku Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego o rozszerzenie  

w projekcie uchwały zapisów § 5 ust. 2 poprzez dopisanie punktu 5 w brzmieniu „w skład Komisji 

wchodzi reprezentant każdego z Klubów Radnych Rady Miejskiej”. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    w y r a z i ł a    z g o d y    na rozszerzenie w projekcie 

uchwały zapisów § 5 ust. 2. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_15a_18.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_15a_019.pdf
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3) Głosowanie projektu uchwały w Druku Nr 94 z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 

  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/81/2019 
 

w sprawie określenia warunków i trybu  

finansowego wspierania rozwoju sportu  

na obszarze Miasta Bielska-Białej 

 
 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak . 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 85) 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 85. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_15a_020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95387.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_16_DRUK%20NR%2085_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_16_DRUK%20NR%2085_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_16_021.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/82/2019 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

 
 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko -Biała,  

ozn. jako działka 105/3, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14 na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości ozn. jako działka 45/3 

 

Projekty uchwał w Drukach Nr 75, 78, 83, 84 (w pkt 17-20) przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia 

Gminnego i Rolnictwa Barbara Wawrzyczek . 

Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa przedstawiła autopoprawkę do projektów uchwał 
w Drukach Nr 83, 84 dotyczącą wykreślenia w tytułach uchwał słowa „części”. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektów uchwał w Drukach 75, 78, 83, 84 przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, ozn. jako działka 105/3, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14 

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 45/3, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik . 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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 75) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała nw. Radna: 

 

1) Radna Barbara Waluś  
W sprawie nieruchomości przekazywanej na powiększenie cmentarza w Lipniku (pytanie 
dotyczące powierzchni). 

Odpowiedzi udzieliła: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński. 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95389.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_17_DRUK%20NR%2075_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_17_DRUK%20NR%2075_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_17_DRUK%20NR%2075_s_07_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w Druku Nr 75. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/83/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 105/3,  

położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14  

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 45/3 

 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 24 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości 

oznaczonej jako działka 1209 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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 78) 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 78. 

  

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 8 do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_17_022.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95377.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_18_DRUK%20NR%2078_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_18_DRUK%20NR%2078_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_18_DRUK%20NR%2078_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_18_023.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/84/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 614/14,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 24  

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

oznaczonej jako działka 1209 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1872/8 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wraz ze zgłoszoną na Komisji 

autopoprawką w zakresie wykreślenia z tytułu uchwały słowa „części”). 
  

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 83) 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 83, z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta zgłoszonej w punkcie 

17 porządku obrad. 

  

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 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/85/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie w formie darowizny nieruchomości  

położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1872/8 obręb Kamienica,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
 

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

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95378.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_19_DRUK%20NR%2083_s_07_20193.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_19_DRUK%20NR%2083_s_07_20193.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_19_024.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95375.html
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1406/15 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wraz ze zgłoszoną na Komisji 

autopoprawką w zakresie wykreślenia z tytułu uchwały słowa „części”). 
  

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 84) 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 84, z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta zgłoszonej  
w punkcie 17 porządku obrad. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/86/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie w formie darowizny nieruchomości  

położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1406/15 obręb Lipnik,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński. 

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

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_20_DRUK%20NR%2084_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_20_DRUK%20NR%2084_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_20_025.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95376.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_21_DRUK%20NR%2082_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_21_DRUK%20NR%2082_s_07_2019.mp3
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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 82) 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 82. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/87/2019 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ulic:  

Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika 

 
 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie  

ul. Biwakowej 

 

Punkt 22, Druk Nr 86 – został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Buzek . 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 89) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_21_026.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95381.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_23_DRUK%20NR%2089_s_07_2019.mp3
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Do projektu uchwały Radny Janusz Buzek zgłosił poprawkę dotyczącą uzasadnienia uchwały  

w zakresie akapitu trzeciego, zdania pierwszego (korekta językowa), tj.: 
▪ brzmienie „Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycje złożone do organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.”  

▪ zastąpić zapisem „Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycje złożone do organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego są rozpatrywane przez ten organ.”. 
 

W ww. sprawie głos zabrali: 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  
2) Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Pan Jacek Biel. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie wniosek 

Radnego Janusza Buzka o korektę zapisu uzasadnienia do uchwały w zakresie akapitu trzeciego, 

zdania pierwszego, polegającą na zastąpieniu słów „jest rozpatrywana” zwrotem „są rozpatrywane”. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

Rada Miejska w drodze głosowania     p r z y j ę ł a    k o r e k t ę    zapisu uzasadnienia do uchwały.  

Słowa „jest rozpatrywana” zastąpiono zwrotem „są rozpatrywane”. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 89. 

  

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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/88/2019 
 

w sprawie uznania petycji  

za niezasługującą na uwzględnienie 

 

 

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

 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_23_027.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_23_028_1.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95382.html
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Ad 23a 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Bielsku-

Białej organowi właściwemu 

 

Punkt 23a, Druk Nr 92 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 92) 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 92. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/89/2019 
 

w sprawie przekazania petycji  

dotyczącej utworzenia  

miejskiego gabinetu ginekologicznego w Bielsku-Białej 

 organowi właściwemu 

 
 

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

 
Ad 23b 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat  za dzierżawę działek rekreacyjnych organowi 

właściwemu 

 

Punkt 23b, Druk Nr 93 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Buzek . 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 93) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_23a_DRUK%20NR%2092_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_23a_DRUK%20NR%2092_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_23a_029.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95379.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_23b_DRUK%20NR%2093_s_07_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_23b_DRUK%20NR%2093_s_07_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w Druku Nr 93. 

  

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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VII/90/2019 
 

w sprawie przekazania petycji  

dotyczącej podwyżki opłat za dzierżawę działek rekreacyjnych  

organowi właściwemu 

 
 

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

 
Ad 24 
Sprawy różne 

  

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Wnioskodawca I___ C____4
 

W sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych na osiedlach. 

Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
 

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
W sprawie objęcia stanowisk w Urzędzie Miejskim (Naczelnik Wydziału Prawnego  

– Pani Magdalena Więzik, Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej – Pan Wiesław Maj). 

 

3) Radny Bronisław Szafarczyk  
 Pytanie w sprawie poboru opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich poza 

wyznaczonymi miejscami do parkowania. 

 W sprawie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami ekspresowymi a osiedlami 

Komorowice i Hałcnów w związku z planowanym oddaniem do użytku ulicy 

„Nowohałcnowskiej”, tj. KDZ-1 (pytania). 
 W sprawie wpisów dokonywanych przez służby miejskie, stanowiących odpowiedzi  

na zgłoszenia zarejestrowane w systemie „ZgłoszeniaBB” (niesatysfakcjonujące odpowiedzi, 

brak reakcji itp.). 
 W sprawie masowo naklejanych ogłoszeń na drzewach i słupach w Hałcnowie; propozycja 

systemowego podjęcia tematu w celu zapobiegania wieszaniu ogłoszeń w nieprzeznaczonych  

do tego miejscach. 

 

                              
4
 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_4339/text_images/07_2019_Wyniki_glosowania_pkt_23b_030.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95380.html
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4339/text_images/pkt_24_s_07_2019.mp3
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4) Radny Tomasz Wawak 
W sprawie niewykorzystanych środków z realizowanych w roku 2018 inwestycji drogowych 
(pytanie o kwotę do wykorzystania w 2019 roku oraz o decyzje odnośnie remontu dróg). 

 

5) Radny Szczepan Wojtasik 
W sprawie wymiany barier ochronnych w Straconce przy ul. Górskiej (tj. z betonowych  

na metalowe). 

 

6) Radny Jerzy Bauer  
▪ W sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bystrzańskiej z ul. Olszówki  

– prośba o podjęcie działań związanych z wykonaniem „progów dudniących” (pozytywna 
opinia Komisji BRD). 

▪ W sprawie naprawy łącznika ulic: Argentyny, Zorzy, Tęczowej i Willowej. Prośba  

o interwencję związaną z wykonaniem naprawy przez podmiot, w którego gestii znajduje się 
droga (tj. Agencję Mienia Wojskowego/Skarb Państwa) lub zreperowanie nawierzchni przez 

Gminę.  

 

7) Radny Maksymilian Pryga 
W sprawie wygospodarowania dodatkowych miejsc postojowych przy Bulwarach Straceńskich.  

 

8) Radna Barbara Waluś   
Wniosek złożony do protokołu następującej treści: 

„Ile było zgłoszeń do Straży Miejskiej osób fizycznych w sezonie grzewczym 2018-2019,  
że palone są śmieci, na przykład u sąsiada, (...) ewentualnie jakieś inne (...). Czy – bo mogło być, 

część tych zgłoszeń mogło być niezasadne i ile zostało uznane za niezasadne. I teraz, następna 

istotna sprawa, czy ten, co zgłosił wniosek niezasadny został ukarany? Proszę o statystykę, ile było 

takich przypadków. 
Następnie jeszcze proszę o rozlicznie – już tu prosiłam kiedyś na Komisji Budżetu – kwoty  

40 tys. złotych, uchwalonych przez Radę Miejską na wypożyczenie dronu z Gliwic i ile było lotów,  

w jakiej dzielnicy i ile było wykryć faktycznych, palenia niewłaściwego opału.”. 
 

9) Radna Urszula Szabla 
Podziękowanie za przeprowadzoną akcję sprzątania miasta (w tym dla Spółki SUEZ za wywóz 
odpadów). 

 

10) Radny Karol Markowski  
Podziękowanie dla Wydziału Gospodarki Miejskiej UM za pozimowe posprzątanie osiedla Rosta. 

 

11) Radny Janusz Buzek 
Zaproszenie na debatę pt. „Okrągły stół - fakty i mity” (9 maja 2019 roku, hotel „Qubus”,  

godz. 18.15). 
 

Do ww. wystąpień odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
 

12) Radny Marcin Litwin 
Pytanie w sprawie zajęć dla dzieci, które nie uczęszczają do szkoły z uwagi na strajk nauczycieli 

oraz w sprawie wydawania posiłków na stołówkach podczas prowadzonego strajku. 
 

Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
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13) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Pytanie w sprawie realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w związku z prowadzoną 
inwestycją Krakowska, Polna. 
 

Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  

 

14) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady M iejskiej Janusz Okrzesik  
Życzenia świąteczne. 

 
Ad 25 
Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 15.49. 
 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

 
Przemysław Drabek  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 
Janusz Okrzesik 
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