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Protokół Nr VIII/2019 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

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

w dniu 14 maja 2019 roku 

 

 

 

 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  

10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 

2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż 

trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r. 
SPR. NR 13 

 

6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 
SPR. NR 14 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 108 

 

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 109 + KOREKTA 

 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95170.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95473.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_108.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_109.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_109_korekta.pdf
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2019. 
DRUK NR 97 

 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. 
DRUK NR 98 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku-

Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu. 
DRUK NR 107 

 

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

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

podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez 

inne organy prowadzące. 
DRUK NR 61 - II WERSJA 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej 

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

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia  

1 września 2019 r. 
DRUK NR 62 - II WERSJA 

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming 

International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III. 
DRUK NR 96 

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program 

ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie 

ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 

zadania. 
DRUK NR 106 

 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 105 + II WERSJA 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”. 
DRUK NR 102 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_98.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_97.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_107.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_61_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_62_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_96.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_106.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_105.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_105IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_102.pdf


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 14 maja 2019 roku  

RM.0002.5.2019 

  Strona 3 z 68 
VIII Kadencja RM: 2019-2023 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 

trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
DRUK NR 100 + II WERSJA 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13  

i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy 

ul. Działkowców 12A. 
DRUK NR 95 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy 

ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 1242. 
DRUK NR 101 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb 

Stare Bielsko. 
DRUK NR 103 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda Dembowskiego. 
DRUK NR 104 + II WERSJA 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części 

Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej. 
DRUK NR 99 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r. pana W______ 

G_______ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 110 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A______ 

J________ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych. 
DRUK NR 111 

Punkt 25, Druk Nr 111 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r. pani M_______ 

H_______ zwierającej zarzuty na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 

2018 r. 
DRUK NR 112 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 113 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Aleksandrowice. 
DRUK NR 114 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_100.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_100_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_95.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_101.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_103.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_104.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_104_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_99.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_110.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_111.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_112.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_113.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_114.pdf
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Beskidzkiego. 
DRUK NR 115 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Krakowska. 
DRUK NR 116 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Północ. 
DRUK NR 117 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Śródmieście. 
DRUK NR 118 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód. 
DRUK NR 119 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Bielsko Południe. 
DRUK NR 120 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Dolne Przedmieście. 
DRUK NR 121 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Górne Przedmieście. 
DRUK NR 122 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Grunwaldzkiego. 
DRUK NR 123 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Hałcnów. 
DRUK NR 124 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kamienica. 
DRUK NR 125 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Karpackiego. 
DRUK NR 126 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie. 
DRUK NR 127 

 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Śląskie. 
DRUK NR 128 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kopernika. 
DRUK NR 129 

 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Leszczyny. 
DRUK NR 130 

 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Lipnik. 
DRUK NR 131 

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I. 
DRUK NR 132 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_115.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_116.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_117.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_118.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_119.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_120.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_121.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_122.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_123.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_124.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_125.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_126.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_127.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_128.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_129.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_130.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_131.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_132.pdf


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 14 maja 2019 roku  

RM.0002.5.2019 

  Strona 5 z 68 
VIII Kadencja RM: 2019-2023 

 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Krakowskie. 
DRUK NR 133 

 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Śląskie. 
DRUK NR 134 

 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Piastowskiego. 
DRUK NR 135 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Polskich Skrzydeł. 
DRUK NR 136 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Słonecznego. 
DRUK NR 137 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Stare Bielsko. 
DRUK NR 138 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Straconka. 
DRUK NR 139 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Śródmieście Bielsko. 
DRUK NR 140 

 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wapienica. 
DRUK NR 141 

 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wojska Polskiego. 
DRUK NR 142 

 

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Złote Łany. 
DRUK NR 143 

 

58. Sprawy różne. 

 

59. Zakończenie obrad.  

 

 

 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_133.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_134.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_135.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_136.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_137.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_138.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_139.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_140.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_141.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_142.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_143.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 

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

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

sesję Rady Miejskiej (godzina 10.04). 

 

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

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił 

klauzulę informacyjną w ww. sprawie.
1
 

 

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

Okrzesik stwierdził prawomocność VIII sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych. 

  

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 14 maja 2019 roku 

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

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
Ustalenie porządku obrad 

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu 

Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził głosowanie nad wnioskiem 

o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej. 

1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku  

pana A_____ J______ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych  

(Druk Nr 111) w punkcie 25. 

Wniosek Komisji – Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 25, 

tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A_____ 

J_______ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych. 

                              
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. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_1_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_01_pkt_1.pdf
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje nt. projektów uchwał,  

do których wniesione zostały przez Prezydenta Miasta II wersje oraz korekty. Uwzględniając 

powyższe Rada Miejska obradowała: 
 

1) w punkcie 8. porządku obrad nad projektem 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 - z uwzględnieniem korekty (Druk Nr 109 

wraz z korektą), 

2) w punkcie 16. porządku obrad – II wersją projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 105 - II wersja), 

3) w punkcie 18. porządku obrad – nad II wersją projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  

(Druk Nr 100 - II wersja), 

4) w punkcie 22. porządku obrad – nad II wersją projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 

4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda 

Dembowskiego (Druk Nr 104 - II wersja). 

 
Porządek VIII sesji Rady Miejskiej, str.: 1-5. 

 
 

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 R______ P______ o udzielenie głosu na sesji Rady 

Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 7 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

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

Panu R______ P______ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 58. „Sprawy różne”. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_02_pkt_1.pdf
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2) Głosowanie nad wnioskiem Pana J_____ K_____ „Inicjatywa Prawdziwe Lodowisko  

w Bielsku-Białej” o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej. 

Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7_do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

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

Panu J_____ K____ „Inicjatywa Prawdziwe Lodowisko w Bielsku-Białej” na sesji Rady 

Miejskiej w punkcie 58. „Sprawy różne”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 

2019 roku.  

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Grzegorz Puda. 
1) Podziękowanie dla parlamentarzystów oraz  samorządu miasta (w tym obecnych oraz 

poprzednich władz miasta) za współpracę na rzecz Bielska-Białej w zakresie rozbudowy 

Bielskiego Centrum Kultury - Domu Muzyki (działanie ponad podziałami). 

2) W sprawie projektu „Centrum Bajki” – zapewnienie wsparcia dla projektu. 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację na temat złożonych  

interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej
2
. 

 

                              
2
 Interpelacje i zapytania Radnych dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl. Menu: Rada Miejska; Zakładka: 

 Interpelacje i zapytania Radnych.  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_03_pkt_01.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_2_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_3_s_08_2019_cz2.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_3_s_08_2019_cz3.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_3_s_08_2019_cz3.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_3_s_08_2019_cz1.mp3
http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Maksymilian Pryga 
1) Złożył interpelację w sprawie „zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów 

komunalnych z frakcji „metale i tworzywa sztuczne” oraz „BIO” ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu letniego oraz przedstawienia ewentualnych kosztów tego zadania. 

Interpelacja została złożona w sekretariacie Prezydenta Miasta w dniu 23.04.2019 roku”. 

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

RM.0003.141.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie „niekorzystnej zmiany organizacji ruchu i oznakowania 

pionowego na ulicy Lenartowicza wokół tzw. bloków „Apenowskich” (osiedle Złote 

Łany)”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23.04.2019 roku. 

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

RM.0003.142.2019. 

3) Złożył interpelację w sprawie „przedstawienia projektu koncepcyjnego przebudowy 

schodów na ulicy Złotych Kłosów oraz wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury  

o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które jest niezbędne dla dalszego 

procedowania tego zadania”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku. 

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

RM.0003.154.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.  

 

Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk 
1) Złożyła interpelację w sprawie „działki miejskiej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23.04.2019 r. 

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

RM.0003.143.2019. 

2) Złożyła interpelację w sprawie „doposażenia placyku zabaw w Bielsku-Białej przy  

ul. Olszówka”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku. 

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

RM.0003.157.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Konrad Łoś  
1) Złożył interpelację w sprawie „precyzyjnego oznaczenia dodatkowych terminów udzielania 

odpowiedzi na interpelacje”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.04.2019 roku. 

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

RM.0003.139.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „odpowiedzi na interpelację w sprawie transparentności 

działań związanych z podejmowaniem decyzji o rozpoczęciu prac nad listami wynajmu 

mieszkań”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.04.2019 roku. 

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

RM.0003.140.2019. Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_pryga_odpady.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_142_Apena.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_154_schody_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4261/text_images/int_dizydorczyk_143_dzialka.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4261/text_images/int_dpiegzik_157_placykzabaw.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_139.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_140_1.pdf
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3) Interpelacja w sprawie „wyjaśnienia przyczyn aktualnego stanu technicznego budynku przy 

ulicy Działkowców 12A w Bielsku-Białej w kontekście zasad prawidłowego 

gospodarowania mieniem komunalnym”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26.04.2019 roku. 

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

RM.0003.145.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej. 

4) Złożył interpelację w sprawie „budowy chodnika na nowym łączniku – drodze gminnej  

do ul. Zagajnik w Bielsku-Białej oraz wyjaśnienia przyczyn braku odpowiedzi  

w przedmiocie zorganizowania na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Zagajnik 

przejścia użytku publicznego kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki  

lub labirynty”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6.05.2019 roku. 

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

RM.0003.148.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

5) Złożył interpelację w sprawie „postulatów i problemów, jakie zostały zgłoszone przez 

mieszkańców podczas zebrania sprawozdawczego w Radzie Osiedla Wapienica w dniu 

26.04.2019 r.”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6.05.2019 roku. 

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

RM.0003.149.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej. 

6) Złożył interpelację w sprawie „wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości 

 w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej oraz ewentualnego wydłużenia terminu 

zakończenia inwestycji.”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6.05.2019 roku. 

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

RM.0003.150.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej. 

7) Złożył interpelację w sprawie „wskazania sposobu realizacji oraz harmonogramu wdrażania 

decyzji kierunkowej Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie przekazania do MZD 

zarządzania drogami dojazdowymi oraz terenami nieprzekazanymi dotąd w trwały zarząd”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.164.2019. 

Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Karol Markowski 
1) Złożył interpelację w sprawie „odtworzenia nawierzchni asfaltowych w Hałcnowie”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24.04.2019 roku. 

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

RM.0003.146.2019. 

 

 

 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_ul_Dzialkowcow.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_odp_Zagajnik.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_postulaty%20na%20RO.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_odszkodowania.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_1305_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_kmarkowski_146_naw_asf.pdf
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Radny Roman Matyja 
1) Złożył interpelację w sprawie „naliczania przez instytucje podległe Prezydentowi Miasta 

Bielska-Białej opłaty w wysokości 40 Euro z tytułu opóźnienia w opłacaniu faktur  

i zobowiązań”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7.05.2019 roku. 

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

RM.0003.151.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „zagospodarowania działki nr 1216/1 na osiedlu Karpackim”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku. 

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

RM.0003.158.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

3) Złożył interpelację w sprawie „przydzielonych środków do dyspozycji Rad Osiedli”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10.05.2019 roku. 

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

RM.0003.160.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Piotr Kochowski 
1) Złożył interpelację w sprawie „postawienia kontenera sanitarnego na terenie rekreacyjnym  

w Wapienicy przy ul. Leśników na tzw. Manhattanie”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7.05.2019 roku. 

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

RM.0003.152.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Tomasz Wawak 
1) Złożył interpelację w sprawie „propozycji ulepszenia systemu gospodarowania odpadami”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku. 

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

RM.0003.153.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „założenia kart postojowych dla radnych osiedlowych”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9.05.2019 roku. 

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

RM.0003.159.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Bronisław Szafarczyk 
1) Złożył interpelację w sprawie „zmian w systemie drogowskazowym po oddaniu do użytku 

drogi KDZ-1 czyli ulicy Nowohałcnowskiej”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.163.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_40E.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_158_dzialka.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_srodkiRO.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4332/text_images/int_pkochowski_Manattan.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_ulepsz_odpady_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_karty_postojowe.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_nowohalcnowska1305.pdf
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Radny Janusz Buzek 
1) Złożył interpelację w sprawie „nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.162.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Marcin Litwin 
1) Złożył interpelację w sprawie „zakończenia prac rozbudowy ulicy Szerokiej/Czołgistów  

w Bielsku-Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.165.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

2) Złożył interpelację w sprawie „nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.166.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

3) Złożył zapytanie „w związku z wypowiedzią Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego  

z dnia 27.02.2019 roku na sesji Rady Miejskiej miasta Bielska-Białej” (dot. zmian 

personalnych w spółce miejskiej ZIAD). 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.167.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny Andrzej Gacek 
1) Złożył interpelację w sprawie „rozpatrzenia prośby o przyznanie mieszkania komunalnego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.168.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

Radna Małgorzata Zarębska 
1) Złożyła interpelację w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia w naszym mieście 

programu pilotażowego dla bielskich seniorów (tzw. opaska lokalizacyjna). 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku. 

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

RM.0003.169.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_jbuzek_nagrania2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_czolgistow.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_zlobek2.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4300/text_images/int_mlitwin_zapytanie_ZIAD.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4272/text_images/int_agacek_lokal.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4247/text_images/int_mzarebska_seniorzy.pdf
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Radni RM: Janusz Okrzesik, Tomasz Wawak 
1) Złożyli interpelację w sprawie „uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew przy ulicy 

Cieszyńskiej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 30.04.2019 roku. 

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

RM.0003.147.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Tomasza 

Wawaka.  

 

Radni RM: Dorota Piegzik-Izydorczyk, Jerzy Bauer 
1) Złożyli interpelację w sprawie „ulicy Żołędziowej (przywrócenie stanu komunikacyjnego)”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24.04.2019 roku. 

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

RM.0003.144.2019. 

Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radną Dorotę Piegzik-

Izydorczyk.  

 

Radni RM: Roman Matyja, Jerzy Bauer 
1) Złożyli interpelację w sprawie „porządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Orzeszkowej i przyległych w dzielnicy Aleksandrowice”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku. 

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

RM.0003.156.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Jerzego Bauera.  

 

Radni RM: Tomasz Wawak, Maksymilian Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie „kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzemieślniczej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 8.05.2019 roku 

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

RM.0003.155.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Maksymiliana 

Prygę.  

 

Radni RM: Janusz Okrzesik, Maksymilian Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie „usytuowania znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy 

Złoty Potok oraz zakazu postoju na ulicy Saneczkowej w Bielsku-Białej Straconce”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10.05.2019 roku. 

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

RM.0003.161.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Janusza Okrzesika.  

 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_twwak_drzewa.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_piegzik_bauer_144.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_jbauer_ulOrzeszkowa.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_mpryga_155_ulRzemieslnicza.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4245/text_images/int_jokrzesik_mpryga_1005_1.pdf
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Radni Klubu Radnych NIEZALEŻNI.BB 
1) Złożyli interpelację w sprawie „podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę 

torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK S.A. wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 13.05.2019 roku 

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

RM.0003.170.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radną Małgorzatę 

Zarębską.  

 
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 

W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r.  

z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r. 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa 

Barbara Wawrzyczek. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej  

Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r., przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 13) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

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

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_NiezalezniBB_rzwa_PKP.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_4_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_5_SPR_NR_13_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_5_SPR_NR_13_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_5_SPR_NR_13_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_5_SPR_NR_13_s_08.2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 13. 

  

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 14  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej  

Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r. 

 
Ad 6 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu 

współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”  

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Magdalena Chodyniecka.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 14) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

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

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

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Zgłosił awarię w transmisji obrad Rady Miejskiej. 

Do ww. wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
 

   

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_04_pkt_5.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_6_SPR_NR_14_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_6_SPR_NR_14_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_6_SPR_NR_14_s_08.2019.mp3
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2) Radny Tomasz Wawak  
▪ Przedstawił oświadczenie Klubu Radnych Niezależni.BB następującej treści: 

„Klub Radnych Niezależni.BB pozytywnie ocenia wszystkie działania 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, które faktycznie wspierają rozwój 

organizacji pozarządowych w naszym mieście. 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę pogłębienia 

współpracy z NGO-mi, które w większym stopniu powinny być 

dostarczycielami wielorakich usług społecznych. 

Uważamy, że tam gdzie jest to możliwe, w takich obszarach jak opieka 

społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka czy promocja zdrowia, 

filozofia bielskiego samorządu powinna opierać się na zasadzie 

pomocniczości. Instytucje miejskie nie powinny zastępować organizacji 

społecznych, które sprawnie radzą sobie ze świadczeniem usług. 

Miasto powinno wspierać finansowo i organizacyjnie pracowników 

stowarzyszeń i fundacji, najlepiej znających potrzeby beneficjentów. 

Równocześnie zwracamy uwagę na zjawisko niedofinansowania części 

bielskich NGO-ów, które najwięcej środków na działalność otrzymały  

w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  

Po wyczerpaniu się przyznanych organizacjom społecznych środków 

unijnych, wiele spośród nich zawiesiło działalność lub znacznie 

ograniczyło jej zakres. W związku z tym konieczne jest dodatkowe 

finansowe wsparcie ze strony władz miasta. Niewystarczające środki 

finansowe są przyczyną, dla której wielu bielskich działaczy społecznych 

porzuciło swoją aktywność lub przeprowadziło się do innych miast, 

bardziej przyjaznych trzeciemu sektorowi. 

Uważamy, że rekomendowane przez nas działania wzmocnią lokalne 

organizacje pozarządowe i uczynią Bielsko-Białą miastem bardziej 

przyjaznym NGO-om. Pamiętajmy, że w latach 90. do naszego miasta 

przyjeżdżali działacze społeczni z innych regionów Polski, aby uczyć się 

zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w mieście, właśnie  

na przykładzie Bielska-Białej.” 
 

▪ Sformułował pytanie dotyczące planowanych działań miasta w zakresie aplikowania  

o środki z budżetu Unii Europejskiej 2021-2027, z których będą mogły korzystać 

organizacje pozarządowe. 

 

3) Radny Roman Matyja  
▪ Zgłosił prośbę o rozszerzenie zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

▪ Zabrał głos w sprawie organizowania konkursów w kwestiach dotyczących m.in. 

prowadzenia domów dziennego pobytu, domów seniora, klubów seniora itp., celem 

realizacji tego typu usług przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (propozycja 

programu pilotażowego). 

 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Wyraziła poparcie dla propozycji przekazania części obowiązków Gminy do realizacji 

przez organizacje pozarządowe. 

 

Do ww. wystąpień odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  
  

5)  Radna Urszula Szabla  
Sformułowała pytanie o środki budżetowe 2019 r. dla organizacji pozarządowych (prośba  

o wskazanie obszarów, w których nastąpił ich wzrost oraz czym został spowodowany). 

Odpowiedzi udzieliła: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Magdalena Chodyniecka. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 14. 

  

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 14  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,   

▪ Komisji Edukacji i Kultury,   

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 108) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

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

 

1) Radna Urszula Szabla 

Sformułowała pytania dotyczące: 

▪ czynników, które wpłynęły na wzrost dochodów miasta oraz tendencji tego wzrostu  

w kolejnych miesiącach, 

▪ przeznaczenia środków skierowanych na zwiększenie kapitału zakładowego 

Beskidzkiego Hurtu Towarowego, 

▪ etapu realizacji remontu elewacji, prowadzonego w Zespole Szkół Elektronicznych, 

Elektrycznych i Mechanicznych, 

▪ powodów zmiany zadań w dziale 900 „Gospodarka mieszkaniowa”. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_05_pkt_6.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_7_DRUK_NR_108_s_08.2019.mp3
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2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Sformułował pytanie dotyczące zapisu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury – tj. określenie 

planowanych kosztów organizacji koncertu inaugurującego Dni Bielska-Białej. 

 

3) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Sformułowała pytania w sprawie remontu elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, 

Elektrycznych i Mechanicznych w związku ze zmniejszonymi wydatkami – dotyczy 

przesunięć środków na lata następne, określenia problemów związanych z remontem 

elewacji.  

 

4) Radna Barbara Waluś  
Sformułowała pytanie dotyczące kosztów organizacji Dni Bielska-Białej, m.in. zapisów  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – tj. kwoty 100 tys. zł 

przeznaczonej na organizację koncertu inaugurującego Dni Bielska-Białej oraz kwoty  

20 tys. przeznaczonej na organizację pokazu laserowego podczas Dni Bielska-Białej. 

 

Do ww. wystąpień odnieśli się: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński oraz Prezydent Miasta Jarosław 

Klimaszewski. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 108. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/91/2019 
 

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_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_06_pkt_7.pdf
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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 projektem uchwały wraz z korektą. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą).   

 

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 109) oraz korektą znajduje się w zbiorze  

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

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 109. 

  

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 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/92/2019 
 

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). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_8_DRUK_NR%20109_%20plus_KOREKTA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_8_DRUK_NR%20109_%20plus_KOREKTA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_07_pkt_8.pdf
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Ad 9 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 

Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 97) 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 97. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/93/2019 
 

w sprawie zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2019 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_9_DRUK_NR_97_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_9_DRUK_NR_97_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_08_pkt_9.pdf
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Ad 10 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 98) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni:  

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Sformułowała pytania dotyczące: 

▪ określenia liczby pacjentów (w roku), co do których wykonywane są usługi 

transportowe, 

▪ przeprowadzonego rozeznania w zakresie zapotrzebowania na usługi transportowe 

wykonywane na rzecz osób niepełnosprawnych, celem realizacji usług 

stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w placówkach leczniczych na terenie 

województwa śląskiego, 

▪ możliwości dofinansowania przez gminę Bielsko-Biała realizacji usługi 

stomatologicznej wykonywanej na terenie Bielska-Białej w prywatnych gabinetach 

lekarskich. 

Zapewniła o podjęciu negocjacji mających na celu umożliwienie świadczenia usług 

stomatologicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w prywatnych gabinetach lekarskich 

na terenie Bielska-Białej. 
 

Odpowiedzi udzieliła: Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
▪ Podkreślił konieczność docelowego rozwiązania problemu, tj. zapewnienia 

odpowiedniej opieki stomatologicznej osobom niepełnosprawnym na terenie Bielska-

Białej oraz wyznaczenie horyzontu czasowego w tym zakresie (np. do końca roku). 

▪ Zaapelował o przyjęcie proponowanego rozwiązania jako tymczasowego,  

a nie docelowego. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_10_DRUK_NR_98_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_10_DRUK_NR_98_s_08.2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 98. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/94/2019 
 

w sprawie zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

na lata 2014-2020” 

 
 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku-Białej  

przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły 

Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 107) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_09_pkt_10.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_11_DRUK_NR_107_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_11_DRUK_NR_107_s_08.2019.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby w następujących sprawach:  

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Sformułował pytanie dotyczące określenia procentowej liczby mieszkańców akceptujących 

utworzenie nowej placówki szkolnej. 

Odpowiedzi udzielił: p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

   

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Zaapelował do Miejskiego Zarządu Oświaty o udzielenie wsparcia w zakresie 

organizacji nowej placówki na terenie Komorowic oraz o odpowiednią komunikację  

z mieszkańcami.  

▪ Pokreślił znaczenie decyzji rodziców w wyborze placówki szkolnej dla dziecka. 

 

3) Radny Tomasz Wawak  
Zgłosił prośbę o rozważenie kwestii przypisania ulic najbardziej oddalonych od lokalizacji 

Szkoły Podstawowej przy ulicy Mazańcowickiej do obwodu Szkoły Podstawowej  

w Komorowicach Krakowskich (zgłoszenie mieszkańca Komorowic Śląskich  

przy ul. Drobnej). 

 

4) Radna Urszula Szabla (2) 
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie decyzji Prezydenta Miasta, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców, o utworzeniu nowej placówki szkolnej w Komorowicach, a także zakresu 

obwodu Szkoły Podstawowej (nawiązanie do wypowiedzi Radnego Wawaka w sprawie 

ulicy Drobnej). 

▪ W sprawie rozważenia propozycji Rady Osiedla Komorowice Krakowskie dotyczącej 

dowozu dzieci z rejonu ulic Bystra i Barkowska do Szkoły Podstawowej nr 29.   

 

Do ww. wystąpień odniósł się: p.o. Dyrektora MZO Janusz Kaps. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 107. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/95/2019 
 

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30  

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34  

i nadania jej statutu 

 
 

 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_10_pkt_11.pdf
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 

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

Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

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

 

1) Radny Maksymilian Pryga  
Sformułował pytania dotyczące: 

▪ podziału klas uczniowskich w ramach Szkoły Podstawowej nr 33, w której zajęcia 

szkolne realizowane będą w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Łagodnej 26  

i ul. Straconki 25. 

▪ perspektywy wznowienia działalności Szkoły Podstawowej nr 12 (przy ul. Straconki)  

w kontekście rozwoju demograficznego oraz bardzo gęstego zaludnienia tej części 

miasta. 

 

2) Radna Barbara Waluś  
Zgłosiła omyłkę pisarską w zakresie nazwy ulicy Biedronki w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 30 (wpisano: Biedornki) – prośba o korektę. 

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

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic 

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

Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 61 – II wersja) znajduje się w zbiorze  

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_12_DRUK_NR_61-II_WERSJA__s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_12_DRUK_NR_61-II_WERSJA__s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_12_DRUK_NR_61-II_WERSJA__s_08.2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 61 – II wersja. 

  

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 14 do 

protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/96/2019 
 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych  

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała  

oraz określenia granic ich obwodów,  

z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę  

na obszarze Miasta Bielska-Białej  

prowadzonych przez inne organy prowadzące 
 

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez 

Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

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

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny: 

 

1) Radny Maksymilian Pryga  
Poprosił o odpowiedź na pytanie sformułowane w punkcie 12 porządku obrad,  

m.in. w sprawie Szkoły Podstawowej nr 33. 

Odpowiedzi udzielił: p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_11_pkt_12.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_13_DRUK_NR_62-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_13_DRUK_NR_62-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_13_DRUK_NR_62-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_13_DRUK_NR_62-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
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Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-

Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę  

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

umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 62 – II wersja) 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 62 – II wersja. 

  

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 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/97/2019 
 

w sprawie planu sieci publicznych szkół  

ponadpodstawowych i specjalnych  

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, 

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej  

prowadzonych przez inne organy prowadzące,  

tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży  

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  

lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_12_pkt_13.pdf
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Ad 14 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia 

Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe 

Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

URBACT III 

 

Projekt uchwały przedstawił Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Piotr Oślak. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę 

nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-

Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe 

Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu URBACT III, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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 96) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

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

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 

Sformułowała pytania dotyczące:  

▪ informacji na temat pozyskanych talentów na rzecz lokalnych przedsiębiorców  

lub uczelni wyższych,  

▪ przebiegu programu i jego rozwoju. 

Odpowiedzi udzielił: Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Piotr Oślak. 
 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zwrócił uwagę na istotę projektu, tj. ukierunkowanego na utalentowane osoby z zagranicy.  

 

3) Radna Urszula Szabla 

Poprosiła o potwierdzenie intencji projektu, tj. kierowanego do osób przyjeżdżających  

do pracy, aby mogły w pełni wykorzystać swoje możliwości oraz wykształcenie. 

Odpowiedzi udzielił: Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Piotr Oślak. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 96. 

  

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 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_14_DRUK_NR_96_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_14_DRUK_NR_96_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_14_DRUK_NR_96_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_14_DRUK_NR_96_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_13_pkt_14.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/98/2019 
 

w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia  

Gminy Bielsko-Biała jako Partnera  

do projektu Welcoming International Talent  

(Witamy Międzynarodowe Talenty)  

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  

URBACT III 

 
 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 

mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 

zadania 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Biura ds. Zarządzania Energią Piotr Sołtysek.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.  

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 106) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

 

W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni:  

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (2) 
▪ Zaapelował o przygotowanie zestawienia oraz analizy w zakresie: możliwych środków, 

pochodzących z różnego rodzaju programów, związanych z ograniczaniem emisji 

zanieczyszczeń, z których mogą korzystać mieszkańcy, a także działań zmierzających  

do ograniczenia niskiej emisji. 

▪ Zaapelował o przedstawienie ww. informacji mieszkańcom miasta (nawiązanie  

do prośby sformułowanej na jednym z posiedzeń merytorycznej Komisji). 

Do ww. odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

 

 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_15_DRUK_NR_106_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_15_DRUK_NR_106_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_15_DRUK_NR_106_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_15_DRUK_NR_106_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_15_DRUK_NR_106_s_08.2019.mp3
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2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Podniósł kwestie dotyczące: 

▪ jakości powietrza, zwracając m.in. uwagę na przepisy dopuszczające sprzedaż mułów 

węgłowych oraz flotów, 

▪ skuteczności programów odnoszących się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

–  tj. uwarunkowanych wprowadzeniem zakazu sprzedaży mułów węglowych oraz 

flotów. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 106. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/99/2019 
 

w zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.:  

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego  

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  

w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania  

o udzielenie dotacji dla podmiotów  

niezaliczonych do sektora finansów publicznych,  

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  

wykonania zleconego zadania 

 
 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

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

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

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

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja), 

 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują 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_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_14_pkt_15.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_16_DRUK_NR_105-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_16_DRUK_NR_105-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_16_DRUK_NR_105-II_WERSJA_s_08.2019.mp3
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 105 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  

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

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

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

 

1) Radny Andrzej Gacek (2) 
Sformułował pytanie dotyczące godzin otwarcia PSZOK przy ul. Straconki (wycofane  

w związku z II wersją projektu uchwały).  

 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie zbyt małych worków na odpady w kolorze niebieskim i żółtym, 

niedostosowanych do standardowych rozmiarów pojemników – zgłoszenia mieszkańców. 

Prośba o wyjaśnienie zgłoszonej sprawy.  

▪ W sprawie rozważenia zmiany godzin otwarcia PSZOK. 

 

3) Radny Jerzy Bauer  
Zabrał głos w sprawie wydłużenia godzin otwarcia PSZOK w soboty (np. od 8.00 do 16.00) 

– postulaty mieszkańców. 

 

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie zmiany godzin otwarcia PSZOK oraz możliwej niekorzystnej zmiany sytuacji 

dla odbiorców. 

▪ W sprawie rozważenia możliwości wydłużenia godzin funkcjonowania PSZOK.  

▪ W sprawie budowy trzeciego PSZOK w mieście – pytanie do Prezydenta Miasta  

o perspektywę realizacji zadania. 

 

5) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Zabrał głos w sprawie budowy PSZOK w Wapienicy – poparcie dla lokalizacji. 

 

Do wypowiedzi Radnych odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Kierownik 

Biura ds. Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 105 – wersja II. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_15_pkt_16.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/100/2019 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 

2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 

2018-2022” 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ 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 102) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

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

 

1) Radny Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności  
Zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach Rady po zrealizowaniu punktu 

17 porządku obrad – zwołanie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności w celu 

zaopiniowania autopoprawki do projektów uchwał w sprawie zmian w Statutach Rad 

Osiedli.  
 

Do wniosku Przewodniczącego Komisji BiS odniósł się: Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 
 

2) Radny Konrad Łoś  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie zapisów w Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Bielska-Białej dotyczących m.in. odniesienia do źródeł finansowania, prognozowanych 

wydatków inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, 

zaplanowanej kwoty na cele budownictwa mieszkaniowego w roku 2022. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_17_DRUK_NR_102_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_17_DRUK_NR_102_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_17_DRUK_NR_102_s_08.2019.mp3
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▪ W sprawie uwag dotyczących wprowadzanej nowelizacji Programu, która powinna 

skorygować Program w sposób kompleksowy, uwzględniając strategię budownictwa 

komunalnego.  

▪ W sprawie konieczności odwrócenia niekorzystnego trendu związanego z przyrostem 

nowych lokali komunalnych. 
 

Do wypowiedzi Radnego odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 102. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/101/2019 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. 

 w sprawie przyjęcia 

 „Programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej  

na lata 2018-2022” 

 
 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz  

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

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

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_16_pkt_17.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_18_DRUK_NR_100-II%20WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_18_DRUK_NR_100-II%20WERSJA_s_08.2019.mp3
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z uwzględnieniem autopoprawki 

(dot. I wersji projektu uchwały). 

 

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 100 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny:  

 

1) Radny Konrad Łoś (2) 
Podniósł kwestie dotyczące m.in.: 

▪ braku uzasadnienia dla uszczuplenia kompetencji właściwej Komisji Rady Miejskiej  

na rzecz organu wykonawczego,  

▪ dalszego opiniowania przez merytoryczną Komisję Rady Miejskiej zarządzeń Prezydenta 

Miasta w sprawie obciążania nieruchomości służebnościami przesyłu na rzecz 

przedsiębiorstw przesyłowych,  

▪ braku ratio legis dla przekazania kompetencji organowi wykonawczemu w przedmiocie 

samodzielnego wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości, przewidzianego także  

w przepisach szczególnych, innych niż ustawa o gospodarce nieruchomościami,  

▪ zachowania przez Radę Miejską posiadanych przez nią kompetencji. 

Do wystąpienia odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 100 – II wersja.  

  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/102/2019 
 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  

na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata  

lub na czas nieoznaczony 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_17_pkt_18.pdf
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare  

Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare 

Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez nw. Komisje RM: 

▪ Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Komisja nie wydała opinii  

z uwagi na wynik głosowania (głosów za: 3, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1), 

▪ Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – Komisja wydała opinię pozytywną. 

 

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

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

Pismo Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 95) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

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

 

1) Radny Konrad Łoś (3) 
▪ Podniósł kwestie dotyczące stanu technicznego budynku przy ul. Działkowców 12A, 

zarządzania ww. nieruchomością, poniesionych nakładów inwestycyjnych  

na przedmiotową nieruchomość oraz wyraził krytyczną ocenę działań, które 

doprowadziły budynek do aktualnego stanu.  

▪ Wyraził opinię dotyczącą decyzji o sprzedaży nieruchomości, tj. stawiającą Radnych 

przed faktem dokonanym, która nie może stanowić usprawiedliwienia dla wątpliwych,  

z gospodarczego punktu widzenia, działań zarządczo-administracyjnych lat minionych.  

▪ Sformułował prośbę o dokonanie szczegółowej inwentaryzacji oraz oceny zabytkowych 

budynków będących pustostanami (10 nieruchomości), tj. wymagających 

przeprowadzenia remontu oraz co do których powinny być podejmowane odpowiednie 

decyzje. 

 

2) Radny Roman Matyja (2) 
▪ Podniósł kwestię dotyczącą polityki miasta w zakresie dbałości o majątek, zwracając 

m.in. uwagę na zaniedbania urzędnicze. 

▪ Zgłosił propozycję przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w odniesieniu  

do podobnych obiektów w mieście. 

▪ Odniósł się do stanu technicznego przedmiotowej nieruchomości.  
 

Do wypowiedzi Radnych odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.    
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_19_DRUK_NR%2095_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_19_DRUK_NR%2095_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_19_DRUK_NR%2095_s_08.2019.mp3
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3) Radny Jerzy Bauer  
Podniósł kwestię ewentualnego zbycia nieruchomości, tj. wprowadzenia do umowy 

sprzedaży gwarancji jak najszybszego jej remontu. 

 

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult (2) 
▪ Podniósł kwestie dotyczące: braku właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

Wydziałami Urzędu (w zakresie informacji o tego typu obiektach), a także braku 

zainteresowania ze strony Konserwatora Zabytków.   

▪ Zaapelował o podjęcie remontu nieruchomości przy ul. ks. Stanisława  

Stojałowskiego 14. 

 

5) Radny Maksymilian Pryga (2) 
Zgłosił propozycję skorzystania z programów zewnętrznych (m.in. Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, samorządu województwa śląskiego), gwarantujących środki  

na remonty i działania pomocowe  (dot. 10 obiektów zabytkowych w mieście). 
 

Do wypowiedzi Radnych RM Maksymiliana Prygi oraz Jerzego Bauera odnieśli się: 

Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar 

Jędrusiński.   
 

6) Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara Wawrzyczek  
Odniosła się do stanu technicznego nieruchomości przy ul. Działkowców 12A  

– wyjaśnienia. 

 

7) Radny Piotr Ryszka  
Odniósł się do stanu technicznego nieruchomości, a także koncepcji funkcjonowania 

przedmiotowego obiektu w przyszłości (rezydencja). 

 

 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 95. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/103/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16  

obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare Bielsko,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_18_pkt_19.pdf


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 14 maja 2019 roku  

RM.0002.5.2019 

  Strona 36 z 68 
VIII Kadencja RM: 2019-2023 

 

Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości ozn. jako działka 1242 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 

384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości ozn. jako działka 1242, 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 101) 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 101. 

  

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 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/104/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

ozn. jako działka 384/146,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7  

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 1242 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_20_DRUK_NR_101_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_20_DRUK_NR_101_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_20_DRUK_NR_101_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_19_pkt_20.pdf
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Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 609/3, 

położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 103) 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 103. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/105/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 609/3,  

położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko 

 
 

 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_21_DRUK_NR_103_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_21_DRUK_NR_103_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_21_DRUK_NR_103_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_20_pkt_21.pdf
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Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42  

i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda Dembowskiego 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 

działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda 

Dembowskiego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 104 – 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 104 – wersja II. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/106/2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  

części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Edwarda Dembowskiego 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_22_DRUK_NR_104-%20II%20WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_22_DRUK_NR_104-%20II%20WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_22_DRUK_NR_104-%20II%20WERSJA_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_21_pkt_22.pdf
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O godzinie 13.20 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach 

Rady Miejskiej do godziny 14.00. 

 
Głos zabrał: 

1) Radny Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji BiS   
W sprawie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód  

od ul. Grawerskiej 

 

O godzinie 14.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrał nw. Radny:  

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Sformułował pytania dotyczące m.in.: konsekwencji nieuchwalenia planu dla 

przedmiotowego terenu, aktualnych zapisów w studium, a także perspektyw  

w opracowywanym nowym studium. 

Odpowiedzi udzielił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.   

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

nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód  

od ul. Grawerskiej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 99) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_23_DRUK_NR_99_s_08.2019_1.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_23_DRUK_NR_99_s_08.2019_1.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_23_DRUK_NR_99_s_08.2019_1.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_23_DRUK_NR_99_s_08.2019_1.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 99. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za:11 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/107/2019 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  

– w rejonie potoku Rudawka  

oraz na zachód od ul. Grawerskiej 

 
 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r. pana W_____ G______ na działalność 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 

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

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 110) 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 110. 

  

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 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_22_pkt_23.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_24_DRUK_NR_110_s.08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_24_DRUK_NR_110_s.08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_23_pkt_24.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/108/2019 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r.  

pana W______ G_______  

na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej 

 
 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A______ J_______  

na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych 

 

Punkt 25, Druk Nr 111 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

  
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r. pani M_______ H_______ zwierającej 

zarzuty na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2018 r. 

 

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

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 112) 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 112. 

  

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 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_26_DRUK_NR_112_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_26_DRUK_NR_112_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_24_pkt_26.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/109/2019 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r.  

pani M______ H______ zwierającej zarzuty  

na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z dnia 7 listopada 2018 r. 

 
 

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

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

Buzek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali nw. Radni:  

 

1) Radny Tomasz Wawak  
Zabrał głos w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji, zwracając uwagę na: 

▪ realizowane przez gminę liczne działania i programy przeciwdziałające dyskryminacji 

i przemocy, 

▪ nienegowanie problemu, ale konieczne działania w zakresie, o którym mowa w petycji. 

 

2) Radny Janusz Buzek 
Przedstawił informację na temat rozpatrzenia petycji (tj. niezasługująca na rozpatrzenie; 

uzasadnienie: miasto z należytą starannością i powagą zajmuje się zagadnieniami 

poruszonymi w petycji).  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 113) 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 113. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_27_DRUK_NR_113_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_25_pkt_27.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/110/2019 
 

w sprawie uznania petycji  

za niezasługującą na uwzględnienie 

 
 

 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Aleksandrowice 

 

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował wspólną 

dyskusję w zakresie punktów 28-57 porządku obrad oraz rozłączne głosowanie projektów. 

Powyższe zostało przyjęte przez Radnych RM. 

 
Projekty uchwał w Drukach Nr 114 do Nr 143 przygotowane zostały z inicjatywy Komisji 

Bezpieczeństwa i Samorządności.  

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, wnioskiem Nr 21/2019/B z dnia 14 maja 2019 roku 

(RM.BiS.0014.21.2019), wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie  

nw. autopoprawki do przedłożonych Radzie Miejskiej 30. projektów uchwał w sprawie zmian  

w Statutach poszczególnych Rad Osiedli:  

„2) w § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust. 1, w którym dodaje się 

punkty od 7) do 13) w brzmieniu: 

7) opiniowanie planów przebudowy dróg na etapie projektowania, 

8) opiniowanie planów zmian organizacji ruchu,  

9) opiniowanie planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub 

przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla, 

10) opiniowanie planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii 

komunikacyjnych na terenie Osiedla, 

11) opiniowanie planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji 

dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,  

12) opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów 

przewidzianych do realizacji na terenie Osiedla, 

13) opiniowanie planów zbycia przez Gminę gruntów położonych na terenie 

Osiedla. 

3) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Brak opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), lit. b) pkt 6-11 i pkt 13,  

w terminie 14 dni od daty wpłynięcia sprawy, traktowany jest jako opinia 

pozytywna.” 

 
Autopoprawka Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności zawarta we Wniosku Nr 21/2019/BiS 

z dnia 14 maja 2019 roku (RM.BiS.0014.21.2019) – stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_28_DRUK_NR_114_s_08.2019.mp3
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Uwzględniając powyższe, Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 
Projekty uchwał w Drukach 114-143 przedstawiła Dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Radna Barbara Waluś (2) 
Odniosła się do proponowanych w zapisów w Statutach Rad Osiedli, tj.: 

▪ § 5 ust. 2 – w zakresie 14-dniowego terminu dotyczącego zaopiniowania przez Radę 

Osiedla przekazanej jej sprawy. Propozycja Radnej: termin miesięczny. 

▪ § 5 pkt 7 – dotyczącego planów przebudowy dróg na etapie projektowania.  

Przedstawiła informację na temat przyjętej praktyki w Lipniku. 

 

2) Radna Urszula Szabla 
Zabrała głos w  sprawie proponowanego zapisu w § 5 ust. 2 (tj. w zakresie 14-dniowego 

terminu dotyczącego zaopiniowania przez Radę Osiedla przekazanej jej sprawy). 

Poinformowała o  możliwości upoważnienia Prezydium Rady Osiedla do udzielenia 

odpowiedzi. 
 

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult (4) 
▪ Podniósł kwestie merytorycznych zapisów, m.in. nadających szerokie uprawnienia 

Radom Osiedli, w tym obligatoryjnych opinii wydawanych przez Rady Osiedli.  

▪ Zgłosił propozycję wykreślenia niektórych z proponowanych do wprowadzenia zapisów 

(uzasadnienie: nierealne do zrealizowania, generują dodatkowe obowiązki  

do realizacji). 

▪ Sformułował wniosek o „przepracowanie projektu uchwały”. 

▪ Zaproponował wniesienie autopoprawki do projektów uchwał w odniesieniu  

do niektórych zapisów. 

 

4) Radny Tomasz Wawak (3) 
▪ Podniósł kwestię nowych kompetencji Rad Osiedli, tj. możliwości wydawania opinii, 

oraz braku zagrożeń związanych z nadaniem tych kompetencji Radom Osiedli 

(przykład: miasto Poznań), 

▪ Zaproponował przedyskutowanie tematu na posiedzeniu merytorycznej Komisji  

(tj. ogłoszenie  przerwy w obradach Rady Miejskiej). 

 

5) Radny Maksymilian Pryga  
Zabrał głos w sprawie proponowanego zapisu w § 5 ust. 2 (tj. w zakresie 14-dniowego 

terminu dotyczącego zaopiniowania przez Radę Osiedla przekazanej jej sprawy). 

Zasugerował rozwiązanie polegające na zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej 

(maile, smsy) w kontaktach z Radami Osiedli, celem przekazywania stosownych informacji. 

 

6) Radny Konrad Łoś  
▪ Opowiedział się za poszerzaniem kompetencji dla Rad Osiedli. 

▪ Wskazał na zagrożenia formalno-prawne w kontekście wprowadzanych zapisów 

(przykłady). 

 

Do wypowiedzi Radnych odniósł się: Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel.  
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7) Radny Janusz Buzek  
Sformułował pytanie w sprawie sposobu realizacji proponowanego zapisu w § 5 ust. 7  

– dotyczy opiniowania planów przebudowy dróg na etapie projektowania. 

Do wystąpienia odniósł się: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 
 

8) Radny Jerzy Bauer  
Odniósł się do proponowanego zapisu w § 5 ust. 2 (tj. opiniowania przez Radę Osiedla 

przekazanej jej sprawy). Zwrócił uwagę na charakter opinii wydawanych przez Rady 

Osiedla, tj. pomocnicze (niewiążące) w kwestiach dotyczących m.in. rozwiązywania 

określonych problemów, wydawania prawidłowych decyzji przez urzędników.  

 

9) Radny Szczepan Wojtasik  
Zgłosił uwagi do proponowanego zapisu w § 5 pkt 8 (tj. w sprawie opiniowania przez Radę 

Osiedla zmian organizacji ruchu), sygnalizując możliwość wystąpienia sytuacji losowych. 

 

Do wypowiedzi Radnych odniósł się: Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński,  

a także Sekretarz Miasta Igor Kliś (pytanie o intencję proponowanego zapisu w § 5 pkt 13  

- opiniowanie zbywania gruntów). 

 

10) Radny Rafał Ryplewicz 
▪ Zabrał głos w sprawie proponowanego zapisu w § 5 pkt 13 (odniesienie do wystąpienia 

Sekretarza Miasta).  

▪ Zaproponował  zwołanie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, celem 

dopracowania projektu uchwały. 

 

11) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zabrał głos w sprawie ewentualnego zdjęcia projektów uchwał z porządku sesji Rady 

Miejskiej (wyjaśnienia). 

 
Uwzględniając wnioski Radnych (Radnego Rafała Ryplewicza, Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Jacka Krywulta, Radnego Tomasza Wawaka) o godzinie 15.11 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach Rady Miejskiej do godziny 15.40. 

 

_______________   

 

 

O godzinie 16.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Po przerwie głos zabrali: 

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zabrał głos w sprawie autopoprawki Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

wypracowanej w trakcie przerwy w obradach Rady Miejskiej. 
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Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności, wnioskiem Nr 22/2019/B z dnia 14 maja  

2019 roku (RM.BiS.0014.22.2019), wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miejskiej  

o wprowadzenie do przedłożonych Radzie Miejskiej projektów uchwał nw. autopoprawki:  
 

„2) w § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust. 1, w którym dodaje 

się punkty od 7) do 13) w brzmieniu: 

7) opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,  

na etapie projektowania”, 

8) opiniowanie stałych zmian organizacji ruchu dla dróg gminnych  

o znaczeniu lokalnym, 

9) opiniowanie planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub 

przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla, 

10) opiniowanie planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii 

komunikacyjnych na terenie Osiedla, 

11) opiniowanie planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji 

dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,  

12) opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów 

przewidzianych do realizacji na terenie Osiedla, 

13) opiniowanie planów sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto 

na prawach powiatu gruntów położonych na terenie Osiedla.”; 

3) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Brak opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), lit. b) pkt 6-11 i pkt 13, 

 w terminie 14 dni od daty wpłynięcia sprawy, traktowany jest jako brak 

uwag w sprawie.” 
 

Autopoprawka Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności zawarta we wniosku  

Nr 22/2019/BiS z dnia 14 maja 2019 roku (RM.BiS.0014.22.2019) – stanowi Załącznik  

Nr 11 do protokołu. 

 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Zgłosił uwagi do zapisu w § 5 w pkt 7 (tj. opiniowania planów budowy dróg gminnych  

o znaczeniu lokalnym, na etapie projektowania) – wskazuj cna  brak zapisu dotyczącego 

zakresu działania Rady Osiedlowej. 

Do wypowiedzi odniósł się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (zapis 

uwzględniony w ogólnym brzmieniu paragrafu).  

 

3) Radny Konrad Łoś  
Sformułował pytanie dotyczące proponowanego zapisu w § 5  pkt 7 i pkt 8  

– tj. interpretacji wyrażenia „drogi gminne o znaczeniu lokalnym”(klasyfikacja niezgodna  

z przepisami o drogach publicznych). 

Do wypowiedzi odniósł się: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 
 

 

Przed głosowaniem projektów uchwał głos zabrał Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek 

Biel (opinia dotycząca braku możliwości głosowania projektów uchwał w trybie en bloc). 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 114) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 114 z uwzględnieniem autopoprawki: 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/111/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie 

Osiedla Aleksandrowice 

 
 

 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Beskidzkiego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 115) 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 115 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/112/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Beskidzkiego 

 

 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_26_pkt_28.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_29_DRUK_NR_115_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_27_pkt_29.pdf
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Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Krakowska 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 116) 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 116 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/113/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Biała Krakowska 

 
 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Północ 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 117) 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 117 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_30_DRUK_NR_116_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_28_pkt_30.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_31_DRUK_NR_117_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_29_pkt_31.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/114/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Biała Północ 

 
 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Śródmieście 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 118) 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 118 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/115/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Biała Śródmieście 

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 119) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_32_DRUK_NR_118_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_30_pkt_32.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_33_DRUK_NR_119_s_08.2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 119 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/116/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Biała Wschód 

 
 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Bielsko Południe 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 120) 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 120 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/117/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Bielsko Południe 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_31_pkt_33.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_34_DRUK_NR_120_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_32_pkt_34.pdf
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Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Dolne Przedmieście 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 121) 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 121 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/118/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

 Osiedla Dolne Przedmieście  

 
 

 

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

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Górne Przedmieście 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 122) 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 122 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_35_DRUK_NR_121_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_33_pkt_35.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_36_DRUK_NR_122_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_34_pkt_36.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/119/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Górne Przedmieście 

 
 

 

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

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Grunwaldzkiego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 123) 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 123 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/120/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Grunwaldzkiego 

 
 

 

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

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Hałcnów 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 124) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_37_DRUK_NR_123_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_35_pkt_37.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_38_DRUK_NR_124_s_08.2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 124 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/121/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Hałcnów 

 
 

 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kamienica 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 125) 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 125 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/122/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Kamienica 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_36_pkt_38.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_39_DRUK_NR_125_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_37_pkt_39.pdf
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Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Karpackiego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 126) 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 126 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/123/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Karpackiego 

 
 

 

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

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 127) 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 127 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_40_DRUK_NR_126_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_38_pkt_40.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_41_DRUK_NR_127_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_39_pkt_41.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/124/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie Osiedla  

Komorowice Krakowskie 

 
 

 

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

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Śląskie 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 128) 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 128 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/125/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Komorowice Śląskie 

 
 

 

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

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kopernika 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 129) 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 129 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_42_DRUK_NR_128_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_40_pkt_42.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_43_DRUK_NR_129_s_08.2019.mp3
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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 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/126/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Kopernika 

 
 

 

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

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Leszczyny 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 130) 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 130 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/127/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Leszczyny 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_41_pkt_43.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_44_DRUK_NR_130_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_42_pkt_44.pdf
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Ad 45 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Lipnik 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 131) 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 131 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/128/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Lipnik 

 
 

 

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

 
Ad 46 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 132) 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 132 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_45_DRUK_NR_131_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_43_pkt_45.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_46_DRUK_NR_132_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_44_pkt_46.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/129/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Mieszka I 

 
 

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

 
Ad 47 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Krakowskie 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 133) 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 133 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/130/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Mikuszowice Krakowskie 

 
 

 

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

 

 
Ad 48 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Śląskie 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 134) 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 134 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_47_DRUK_NR_133_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_45_pkt_47.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_48_DRUK_NR_134_s_08.2019.mp3
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/131/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Mikuszowice Śląskie 

 
 

 

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

 
Ad 49 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Piastowskiego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 135) 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 135 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/132/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Piastowskiego 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_46_pkt_48.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_49_DRUK_NR_135_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_47_pkt_49.pdf
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Ad 50 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Polskich Skrzydeł 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 136) 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 136 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/133/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Polskich Skrzydeł 

 
 

 

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

 
Ad 51 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Słonecznego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 137) 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 137 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_50_DRUK_NR_136_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_48_pkt_50.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_51_DRUK_NR_137_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_49_pkt_51.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/134/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Słonecznego 

 
 

 

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

 
Ad 52 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Stare Bielsko 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 138) 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 138 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/135/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Stare Bielsko 

 
 

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

 
Ad 53 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Straconka 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 139) 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 139 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_52_DRUK_NR_138_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_50_pkt_52.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_53_DRUK_NR_139_s_08.2019.mp3
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/136/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Straconka 

 
 

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

 
Ad 54 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Śródmieście Bielsko 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 140) 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 140 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/137/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Śródmieście Bielsko 

 
 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_51_pkt_53.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_54_DRUK_NR_140_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_52_pkt_54.pdf
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Ad 55 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wapienica 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 141) 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 141 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/138/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Wapienica 

 
 

 

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

 
Ad 56 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wojska Polskiego 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 142) 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 142 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_55_DRUK_NR_141_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_53_pkt_55.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_56_DRUK_NR_142_s.08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_54_pkt_56.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/139/2019 
 

w sprawie zmian w Statucie  

Osiedla Wojska Polskiego 

 
 

 

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

 
Ad 57 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Złote Łany 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 143) 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 143 z uwzględnieniem autopoprawki (o której mowa w pkt 28 

porządku obrad). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 14  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr VIII/140/2019 
 

w sprawie zmian  

w Statucie Osiedla Złote Łany 

 
 

 

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

 
Ad 58 
Sprawy różne  

 

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Radny Rafał Ryplewicz 
Skierował podziękowanie do Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Radnych Rady Miejskiej, Zastępców Prezydenta Miasta, urzędników Urzędu Miejskiego, 

Sekretarza Miasta, Wydziałów UM oraz mieszkańców miasta w związku z podjęciem przez 

Radę Miejską uchwał w sprawie zmian w Statutach Rad Osiedli. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_57_DRUK_NR_143_s_08.2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/08_2019_Wyniki_glosowania_55_pkt_57.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_58_s_08.2019.mp3


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 14 maja 2019 roku  

RM.0002.5.2019 

  Strona 65 z 68 
VIII Kadencja RM: 2019-2023 

2) Wnioskodawca Pan J____ K_____ „Inicjatywa Prawdziwe Lodowisko w Bielsku-Białej”
3
  

Zabrał głos w sprawie budowy i otwarcia w Bielsku-Białej obiektu o funkcjonalności 

zimowego lodowiska oraz letniego rolkowiska.  

 

3) Wnioskodawca Pani S____ W_____  
Zabrała głos w sprawie działalności „Luce Arena” – uzupełnienie wystąpienia 

Wnioskodawcy Pana J____ K______ („Inicjatywa Prawdziwe Lodowisko  

w Bielsku-Białej”).  

Załącznik Nr 8 do protokołu – oświadczenie Wnioskodawczyni dotyczące wyrażenia zgody 

na publiczne udostępnienie zapisu video i audio z jej wystąpienia na sesji Rady Miejskiej  

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, z podaniem danych osobowych  

w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku). 

 

Do wystąpień Wnioskodawców odnieśli się: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Drabek (m.in. apel do Radnych, przedstawicieli władzy o podjęcie tematu), 

Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński, Radny Roman Matyja (apel o pomoc 

miasta w zakresie rozwiązania problemów Luce Arena). 

 

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Skierował wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg o korektę projektu ronda 

zlokalizowanego przy ulicy Daszyńskiego 57 lub zawężenie projektowanego w tym 

miejscu chodnika oraz o zabezpieczenie środków finansowych na odtworzenie 

żywopłotu, bramy i innych elementów, które zostaną naruszone w wyniku 

prowadzonych prac. 

Dokumentacja fotograficzna – Załącznik Nr 12 do protokołu. 

▪ Zabrał głos w sprawie właściwego utrzymania terenu przy ulicy Zamkowej (degradacja 

terenu) oraz możliwości wykupu przedmiotowego terenu przez właściciela 

nieruchomości sąsiedniej (tj. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej).  

Dokumentacja fotograficzna – Załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

5) Radny Janusz Buzek (2) 
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪  W sprawie interpelacji Radnego Romana Matyi dotyczącej naliczania kar 40 EUR  

za dzień opóźnienia w płatności faktur. Sformułował pytanie o ryzyko związane  

z ewentualnym zarzutem o naruszenie przez miasto dyscypliny finansów publicznych  

w związku z nienaliczaniem kar. 

▪ W sprawie uchwał dotyczących statutów Rad Osiedli (m.in. podziękowania skierowane 

do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Krywulta, Radnego Konrada Łosia, 

Radnego Bronisława Szafarczyka za wnoszone uwagi, a także podjęte działania mające 

na celu udoskonalenie projektu). 

Do wystąpienia odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Zastępca 

Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński. 
 

6) Radny Jerzy Bauer 
Zabrał głos w sprawie odpowiedzi na interpelację złożoną wspólnie z Radną Dorotą 

Piegzik-Izydorczyk dotyczącą znaku B1 przy ulicy Żołędziowej. Apel o przywrócenie 

znaku B1 na skrzyżowaniu ulic Żołędziowej i Karbowej. 

 

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

internetowych Urzędu Miejskiego z podaniem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku. 
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7) Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (2) 
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie niedziałających wind na oddziałach kardiologii i ginekologii Szpitala 

Miejskiego. Apel o wsparcie i interwencję związaną z naprawą bądź wymianą wind. 

▪ W sprawie udostępnienia dla mieszkańców Bielska-Białej newslettera informującego  

o zmianach w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi na terenie miasta 

inwestycjami drogowymi (przykład miasta Katowice). 

 

8) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Zabrała głos w sprawie naprawy uszkodzonego przęsła ogrodzenia przy placyku zabaw 

zlokalizowanym przy ul. Olszówki w Mikuszowicach Śląskich. 

 

9) Radna Urszula Szabla 
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie rozszerzenia imprezy „Święta na Starówce”, tj. dodatkową jej organizację  

na terenie pl. Józefa Niemczyka w Komorowicach w inny weekend grudnia (nawiązanie 

do interpelacji Radnej Małgorzaty Zarębskiej, a także udzielonej w tym zakresie 

odpowiedzi). 

▪ W sprawie podjęcia interwencji u zarządcy wału rzeki Białej o uporządkowanie ścieżki 

spacerowej na odcinku od mostu przy ulicy Mazańcowickiej do oczyszczalni ścieków 

(chaszcze utrudniające korzystanie). 

 

10) Radny Tomasz Wawak 
Zabrał głos w sprawie naprawy nawierzchni drogowych, tj.: 
▪ ulicy Kazimierza Wielkiego (ubytki), 

▪ w rejonie skrzyżowania ulic Boruty Spiechowicza i Towarowej przy wjeździe na ulicę 

Towarową (dziura). 

 

11) Radny Maksymilian Pryga 
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie stanu prac remontowych ulicy Żywieckiej w sąsiedztwie Stadionu 

Miejskiego w związku rozpoczynającymi się mistrzostwami świata U20 (pytanie  

o termin wprowadzenia płynnego ruchu komunikacyjnego przed MŚ). 

▪ W sprawie przyspieszenia prac związanych z naprawą ubytków w nawierzchni ulicy 

Podgórze (osiedle Złote Łany). 

 

12) Radna Barbara Waluś 
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ W sprawie zbliżającego się terminu odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2019 roku, tj.: 

- w sprawie liczby zgłoszeń do Straży Miejskiej, dokonywanych przez osoby fizyczne 

w sezonie grzewczym 2018-2019, dotyczących palenia śmieci i innych surowców 

(np. mokre drzewo), uznanych za niezasadne oraz liczby zastosowanych kar z tytułu 

niesłusznego zgłoszenia, 

- w sprawie rozliczenia kwoty 40 tys. zł związanej z wypożyczeniem drona z Gliwic 

do celów związanych z wykrywaniem przypadków niewłaściwego palenia opału 

(wskazanie liczby lotów, w jakiej dzielnicy, liczby wykryć). 

▪ Podziękowanie dla Dyrektora MZD Wojciecha Walusia za przeprowadzony remont 

ulicy Kaliskiej. 

▪ W sprawie naprawy pęknięć w ulicy ks. Stanisława Brzóski. 
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13) Radna Rafał Ryplewicz 
Zabrał głos w sprawie podjętych przez Radę Miejską uchwał dotyczących Rad Osiedli  

– nawiązanie do wypowiedzi Radnego Janusza Buzka. 

Do ww. wystąpienia odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

(podziękowanie), Radny Janusz Buzek (ad vocem). 

 

Do wystąpień Radnych odnieśli się: Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński oraz 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

 
Ad 59 
Zakończenie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 17.30. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4345/text_images/pkt_59_s_08.2019.mp3
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