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Protokół Nr IX/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 10 czerwca 2019 roku 

 

 

 

 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej na 2019 rok.  
DRUK NR 157 

 

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018. Debata nad Raportem. 
SPR. NR 18 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum 

zaufania. 
DRUK NR 170 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-

Białej za 2018 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu za rok 2018”. 
DRUK NR 154 

▪ Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. 

SPR. NR 17 

▪ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 

SPR. NR 11 

▪ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-

Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

SPR. NR 10 + ERRATA 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu 

wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2018. 
DRUK NR 155 

 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

PROJEKT 
(31.07.2019) 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_157.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95975.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_170.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_154.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95746.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94912.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94759.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94951.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_155.pdf
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9. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

10. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  

8 maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu  

na dzień 31 marca 2019 roku. 
SPR. NR 15 

 

11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu 

miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.  
SPR. NR 16 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 163 + II WERSJA 

 

13. 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 164 + II WERSJA 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 

2020-2023. 
DRUK NR 156 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  

na 2019 r. 
DRUK NR 145 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
DRUK NR 147 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”. 
DRUK NR 149 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
DRUK NR 160 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej  

- Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 167 + II WERSJA 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz 

żłobków, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 168 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi 

Oświaty w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 169 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95616.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95681.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_163.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_163_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_164.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_164_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_156.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_145.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_147.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_149.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_160.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_167.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_167_IIwersja.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_168.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_169.pdf
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22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała,  

a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 159 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 
(red. im. Trzeciego Szeregu Solidarności) 

DRUK NR 144 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 161 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 165 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 166 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania 

opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej 

zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. 
DRUK NR 150 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat  

za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 151 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich 

położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 152 

 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 966 obręb Biała Miasto w Bielsku-Białej  

przy ul. Władysława Broniewskiego. 
DRUK NR 146 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej 

nieruchomości o pow. 1297 m
2
, oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej 

przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 148 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_159.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_144.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_161.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_165.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_166.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_150.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_151.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_152.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_146.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_148.pdf
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32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/64, położonej  

przy ul. Mierniczej obręb Lipnik. 
DRUK NR 153 

 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 8990 m
2
, oznaczonej jako 

dz. 364/5, obręb Lipnik, położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 158 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5,  

obj. KW BB1B/00005166/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Staszica, obręb 

Biała Miasto. 
DRUK NR 162 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. 
DRUK NR 171 

  

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J______ S_______ na dyrektora 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 172 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani P_____ Ś______ na działania 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 173 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 174 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za częściowo zasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 175 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 176 

 

40a. 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 177 

 

41. Sprawy różne. 

  

42. Zakończenie obrad. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_153.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_158.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_162.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_171.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_172.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_173.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_174.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_175.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_176.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej (cz. 2 pkt 1) 

 

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 

dziewiątą sesję Rady Miejskiej (godzina 10.02). 

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 IX sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2019 roku 

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

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Przyjęcie porządku IX sesji Rady Miejskiej 
 

1) Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3  

do Statutu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził  

nw. głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do 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 177). 

Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 40a: 

„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_4370/text_images/pkt_1_s_09_2019_cz.01.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_1_s_09_2019_cz.02.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_1_pkt_01.pdf
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2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające 

do porządku IX sesji RM – dot. przekazanych przez Prezydenta Miasta II wersji projektów 

uchwał. 

Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 

 w punkcie 12 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Bielska-Białej na 2019 rok (Druk Nr 163 – II wersja), 

 w punkcie 13 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

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

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 164 – II wersja), 

 w punkcie 19 – nad II wersją projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

dla jednostki organizacyjnej - Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Bielsku-Białej (Druk Nr 167 – II wersja). 

 
Porządek IX sesji Rady Miejskiej: str. 1-4. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 14 maja  

2019 roku.  Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku -Białej  

na 2019 rok  

 

Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 157) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2019 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Sformułował pytanie dotyczące powodów późnego podejmowania uchwały. 

 

2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Jazowy  
Odniósł się do wystąpienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 

Poinformował o działaniach zgodnych z prawem oraz podjętej przez Komisję Rewizyjną 

decyzji (tj. w maju br.). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_2_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_3_DRUK_NR_157_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_3_DRUK_NR_157_s_09_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 157. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/141/2019 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2019 rok 

 

 

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

 
Ad 4 
Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018. Debata nad Raportem 

 

Raport o stanie miasta (SPR. Nr 18) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

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

 
Raport o stanie miasta Bielska-Biała za rok 2018 przedstawił Prezydent Miasta Jarosław 

Klimaszewski. 
Wydruk przedstawionej na sesji prezentacji stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

Ww. Raport uzyskał opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – Komisja wydała opinię pozytywną, 

▪ Komisji Edukacji i Kultury – Komisja wydała opinię pozytywną, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – Komisja przyjęła Raport do wiadomości, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności – Komisja przyjęła Raport do wiadomości, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Komisja przyjęła Raport  

do wiadomości, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – Komisja przyjęła Raport do wiadomości.  

 

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

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

Pisma Komisji wydane do Raportu stanowią Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Raport (SPR. Nr 18) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_2_pkt_03.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_4_SPR_NR_18_s_09_2019.mp3
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Procedurę dotyczącą rozpatrzenia Raportu przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik, informując jednocześnie o nieograniczonym czasie wystąpień Radnych  

w przedmiotowym punkcie obrad oraz braku zgłoszeń ze strony mieszkańców miasta, którym 

przysługuje prawo zabrania głosu. 

 
W debacie nad Raportem głos zabrali nw. Radni: 

 

1) Radny Janusz Buzek (4) 
Zgłosił szczegółowe uwagi oraz pytania dotyczące Raportu. 

Do wypowiedzi Radnego odnieśli się: 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

▪ Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś,  

▪ Dyrektor Zieleni Miejskiej Aleksander Adamiec, 

▪ Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak, 

▪ Dyrektor Zakładu Gospodarki Odpadami Wiesław Pasierbek, 

▪ Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik,  

▪ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią Piotr Sołtysek, 

▪ Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zaapelował do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego  

o podjęcie roli koordynatora w zakresie zgłaszanych przez Radnych propozycji i uwag 

dotyczących metodologii sporządzania Raportu, jego zakresu rzeczowego, mając na uwadze 

wypływające stąd wnioski na przyszłość (możliwa stosowna uchwała RM). 

 

3) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Przychylił się do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika  

w sprawie podjęcia uchwały, w której zawarte zostaną wytyczne dotyczące Raportu – formy 

prezentacji danych. 

 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Odniosła się do wybranych zagadnień zawartych w Raporcie (komentarz).  

 

5) Radna Małgorzata Zarębska (2) 
Przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Niezależni.BB w kwestii Raportu. Poinformowała 

o głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania Prezydentowi Miasta przez Radnych 

wchodzących w skład Klubu Niezależni.BB. 

Poddała propozycję dookreślenia konstrukcji strategii oraz Raportu. 

 

6) Radny Andrzej Gacek 
Zaapelował o zapewnienie w przyszłości większej ilości czasu, umożliwiającego Radnym 

oraz mieszkańcom zapoznanie się z treścią Raportu.  

Sformułował pytania dotyczące Raportu. 
 

Do wypowiedzi Radnego odnieśli się: 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

7) Radny Bronisław Szafarczyk (2) 
Przedstawił komentarz dotyczący Raportu, sformułował pytania. 
 

Do wypowiedzi Radnego odniósł się: 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
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8) Radny Roman Matyja (2) 
Odniósł się do zapisów Raportu. Sformułował propozycje dotyczące formy Raportu.  
 

Do wypowiedzi Radnego odniósł się: 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

9) Radny Konrad Łoś (2) 
Przedstawił komentarz dotyczący Raportu, związany z formą jego sporządzenia 

(m.in. w zakresie ujęcia danych, informacji nt. rozwiązania opisanych problemów). 

Sformułował pytania. Zaproponował przedstawienie pisemnej informacji przez Naczelnika 

Wydziału MGR z zakresu gospodarki nieruchomościami.  
 

Do wypowiedzi Radnego odnieśli się: 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  

▪ Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara Wawrzyczek,  

▪ Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak. 

 

10) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Odniósł się do zapisów Raportu. Przedstawił komentarz dotyczący przekazanego Radnym 

dokumentu, m.in. odnoszący się do formy Raportu, prezentacji danych. Sformułował uwagi. 

Poinformował, że Radni Klubu PiS wstrzymają się w głosowaniu nad udzieleniem wotum 

zaufania Prezydentowi Miasta. 
 

Do wypowiedzi Radnego odnieśli się: 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  

▪ Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.  

 

11) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Nawiązał do wypowiedzi Prezydenta Miasta (dot. zjawiska depopulacji). 

 

12) Radna Urszula Szabla 
Zgłosiła propozycję wprowadzenia zmian w zakresie działalności sprawozdawczej miasta, 

tj. ewentualnej rezygnacji ze sprawozdawczości cząstkowej na rzecz Raportu. 
 

Do wypowiedzi Radnej odniósł się: 

▪ Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

13) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Poruszył kwestie dotyczące konstrukcji Raportu w odniesieniu do zgłaszanych przez 

Radnych sugestii. Podkreślił skondensowany charakter dokumentu.  

 

14) Radny Marcin Litwin  
Zasygnalizował niewystarczającą ilość czasu przeznaczonego na zapoznanie się z Raportem 

(podkreślił znaczenie kwartalnych sprawozdań). Przedstawił uwagi dotyczące Raportu,  

tj. uwzględnienia w dokumencie innych danych. 

 
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zakończył debatę 

nad Raportem o stanie miasta.  
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Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 170) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 4. porządku obrad, a także braku zgłoszeń 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w Druku Nr 170. 

  

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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/142/2019 

w sprawie udzielenia  

Prezydentowi Miasta Bielska-Białej 

wotum zaufania 

 

 

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

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok”  

wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2018” 
 Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta 

 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2018 rok 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Informacje na temat przekazanych Radzie Miejskiej sprawozdań przedstawił Prezydent Miasta 

Jarosław Klimaszewski, tj.: 
▪ sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta (SPR. Nr 17), 

▪ sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2018 rok  

(SPR. Nr 11) wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz 

miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  

(SPR. Nr 10 + Errata). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_5_DRUK_NR_170_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_3_pkt_05.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_6_DRUK_NR_154_s_09_2019.mp3
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował łączną dyskusję w zakresie 

punktów 6 i 7 porządku obrad, przy rozłącznym głosowaniu projektów, tj.: 

▪ w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok” 

wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu  

za rok 2018” (Druk Nr 154 – w punkcie 6), 

▪ w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za rok 2018 (Druk Nr 155 – w punkcie 7). 

 

Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje dotyczące wypełnienia 

procedury absolutoryjnej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie  

o samorządzie gminnym. 

  

 
I. PRZEKAZANIE DO RADY MIEJSKIEJ SPRAWOZDAŃ ORAZ INFORMACJI 

(podstawa prawna: art. 267 ust. 1 i art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o wypełnieniu przez Prezydenta 

Miasta ustawowych zapisów w zakresie przekazania do Rady Miejskiej sprawozdań  

i informacji, w tym dochowaniu wyznaczonych terminów. 

   

Do Rady Miejskiej przekazane zostały nw. sprawozdania oraz informacja: 

▪ sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok (SPR. Nr 11) – w dniu 29 marca  

2019 roku,  

▪ informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach 

powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (SPR. Nr 10) – w dniu  

14 marca 2019 roku oraz w dniu 28 marca 2019 roku errata do ww. informacji, 

▪ sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta (SPR. Nr 17) – w dniu 22 maja 2019 roku. 

 

Sprawozdania (SPR. Nr 10, SPR. Nr 11, SPR. Nr 17) znajdują się w zbiorze pt. „Realizacja 

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

 

 
II. ROZPATRZENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ  

(podstawa prawna: art. 270 ust. 2, ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje na temat przebiegu prac 

Komisji Rewizyjnej. 

 

1) Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2019 roku przeanalizowała  

sprawozdania oraz informację (tj. SPR. Nr 11, SPR. Nr 10, SPR. Nr 17), a także zapoznała 

się z Uchwałą II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Nr 4200/II/63/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie pozytywnej opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

 

2) Komisja Rewizyjna, w drodze głosowania, przyjęła wniosek Nr 1/2019/R 

(RM.R.0014.1.2019) o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2018 (4 członków głosowało za, 2 członków wstrzymało się w głosowaniu).  
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3) Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Miejskiej następujące dokumenty: 

▪ wniosek Nr 1/2019/R (RM.R.0014.1.2019) o udzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, 

▪ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-

Białej za 2018 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu za rok 2018” (w Druku Nr 154), 

▪ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu 

wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2018 (w Druku Nr 155). 
 

Projekty uchwał (Druk Nr 154, Druk Nr 155) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał 

rady gminy”, 2019 rok (RM.0006). 

 

4) Komisja Rewizyjna przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o udzielenie 

absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.  

II Skład Orzekający RIO w Katowicach, Uchwałą Nr 4200/II/100/2019 z dnia 29 maja  

2019 roku, wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Bielska-Białej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bielska-Białej  

za 2018 rok. 
 

 

 
III. OPINIE MERYTORYCZNYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje nt. opinii merytorycznych 

Komisji Rady Miejskiej wydanych do sprawozdań oraz informacji. 

 

1) Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok (SPR. Nr 11) 

uzyskało opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności – opinię pozytywną,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – Komisja przyjęła sprawozdanie  

do wiadomości,  

▪ Komisji Edukacji i Kultury – opinię pozytywną w zakresie działania Komisji, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinię pozytywną  

w zakresie działania Komisji, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinię pozytywną, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinię pozytywną. 

 

2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach 

powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (SPR. Nr 10) uzyskała opinie 

nw. Komisji, które przyjęły informację do wiadomości, tj.:  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

3) Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta. (SPR. Nr 17) uzyskało opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego, która: 

▪ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe,  

▪ opinię biegłego rewidenta przyjęła do wiadomości. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

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

Pisma Komisji wydane do sprawozdań stanowią Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził, że: 

▪ ustawowe terminy zostały dochowane, 

▪ sprawozdania, projekty uchwał przekazano Radnym do skrytek oraz w formie 

elektronicznej dostarczono na skrzynki mailowe. 

 

 
IV. ROZPATRZENIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ  

(podstawa prawna: art. 270 ust. 4) 

 

W tej części procedury absolutoryjnej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik udzielił 

głosu Radnym Rady Miejskiej, celem przedstawienia stanowisk merytorycznych Komisji Rady 

Miejskiej oraz stanowisk klubowych. 

 

Przyjęto następujący przebieg:  
 

1) Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji – Radny Krzysztof 

Jazowy (poinformował, że Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Miejskiej  

o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta  

za 2018 rok). 

 
2) Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (m.in. przebieg prac, 

wyniki głosowań) przedstawił Przewodniczący Komisji – Radny Roman Matyja. 

 

3) Stanowiska klubowe przedstawili: 

▪ Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Radny Przemysław Drabek 

(poinformował o wstrzymaniu się w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 

Prezydentowi Miasta przez Radnych ww. Klubu), 

▪ Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – Radny Krzysztof Jazowy 

(poinformował o głosowaniu za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta przez 

Radnych ww. Klubu), 

▪ Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB – Radna Małgorzata Zarębska 

(poinformowała o głosowaniu za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta przez 

Radnych ww. Klubu), 

▪ Przewodniczący Klubu Radnych KWW Jacka Krywulta – Radny Piotr Kochowski 
(poinformował o głosowaniu za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta przez 

Radnych ww. Klubu). 

 

  
V. GŁOSOWANIE PROJEKTU UCHWALY  

(podstawa prawna: art. 270 ust. 4) 

 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 154. 

  

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 8 do protokołu. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_4_pkt_06.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/143/2019 
 

w sprawie zatwierdzenia  

„Sprawozdania finansowego  

miasta Bielska-Białej za 2018 rok”  

wraz ze  

„Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu za rok 2018” 

 

 

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

Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za rok 2018 

 

Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 6. porządku obrad, zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 155. 

 

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 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr IX/144/2019 
 

w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Prezydenta Miasta  

z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  

za rok 2018 

 

 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_7_DRUK_NR_155_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_7_DRUK_NR_155_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_5_pkt_07.pdf
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O godzinie 13.50 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach 

Rady Miejskiej. 

 

____________  

 

 

O godzinie 14.35 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Ad 8 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację na temat złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej interpelacji i zapytań
2
. W okresie między 15 maja a 7 czerwca 

2019 roku złożono 29 interpelacji (indywidualnych – 24, zbiorowych – 5).  

 
Wykaz złożonych interpelacji: 

 

Radny Konrad Łoś  
1) Złożył interpelację w sprawie „ułożenia nowej nawierzchni na ul. Józefa Bożka w Bielsku-

Białej oraz uregulowania znajdującego się wzdłuż ulicy potoku Palenica”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.171.2019.   (zał. do interp.) 

2) Złożył interpelację w sprawie „zintensyfikowania działań mających na celu doprowadzenie 

do pilnego przejęcia na rzecz Gminy Bielsko-Biała ul. Żytomierskiej w Bielsku-Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.197.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

3) Złożył interpelację w sprawie „skomunikowania nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 393A 

w Bielsku-Białej (dawny Dom Nauczyciela w Wapienicy) z drogą publiczną od strony  

ul. Słowiańskiej z wykorzystaniem części gminnej działki na drogę dojazdową”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.198.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_8_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_8_s_09_2019.mp3
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_palenica.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/zal_klos_zdjecia.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_Zytomierska.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_Dom_Nauczyciela.pdf
http://www.um.bielsko.pl/
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4) Złożył interpelację w sprawie „opracowania koncepcji oraz warunków dalszego 

funkcjonowania placu zabaw przyległego do ul. Cieszyńskiej na wysokości bloków  

przy ul. Wapienickiej 3, 5 i 7 w związku z modernizacją przedmiotowej ulicy”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.199.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radny Maksymilian Pryga  
1) Złożył interpelację w sprawie „zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pasażerów i pieszych 

na przystankach autobusowych MZK zlokalizowanych przy ulicy Łagodnej oraz ulicy 

Tuwima oraz przedstawienia opisanego problemu na komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 

drogowego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 28 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.172.2019.   (zał. do interp.) 

2) Złożył interpelację w sprawie „wykonania przebudowy oraz poszerzenia wjazdu na ulicę 

Admiralską w dzielnicy Bielsko-Białą Lipnik oraz ewentualnych możliwości połączenia tej 

inwestycji z trwającą obecnie rozbudową DK 52”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.178.2019. 

3) Złożył interpelację w sprawie „sprawie budowy parkingu pod cmentarzem na osiedlu Złote 

Łany, który został wskazany jako alternatywna propozycja inwestycji realizowanych  

w ramach «100 tys. zł» przyznawanych do dyspozycji Rad Osiedli”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 4 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.182.2019. 

4) Złożył interpelację w sprawie „ewentualnej budowy orlika ze sztuczną nawierzchnią  

na terenie Bulwarów Straceńskich w miejscu gdzie obecnie zlokalizowane jest niszczejące 

boisko z naturalną trawą”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 4 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.183.2019.  (zał. do interp.) 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

5) Złożył interpelację w sprawie „konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie 

wielowariantowej koncepcji rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności na odcinku  

od skrzyżowania z ulica Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.194.2019. 

 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4287/text_images/int_klos_plac_zabaw.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_przystanek_tuwima.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/zdj%C4%99cia_int_mpryga_przystanek_tuwima.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_Admiralska.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_100t.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_orlik.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/orlik_zdj%C4%99cia.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_MCS.pdf
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Radny Roman Matyja  
1) Złożył interpelację w sprawie „odwodnienia ulicy Derkaczy”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 29 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.173.2019.  (zał do interp.) 

2) Złożył interpelację w sprawie „remontu ulicy Sierpowej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.174.2019. 

3) Złożył interpelację w sprawie „utworzenia w Kamienicy Klubu Seniora”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.177.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radni Rady Miejskiej: Karol Markowski, Roman Matyja 
1) Złożyli interpelację w sprawie „naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku.  

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

RM.0003.192.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Romana 

Matyję. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
1) Złożył interpelację w sprawie „systemu odwodnienia powierzchniowego dróg i terenów 

przyległych”.
3
 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.175.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie „błędów w budowie ścieżek rowerowych  

na ul. Międzyrzeckiej i powołania oficera rowerowego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.176.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

                              
3
 Wniosek ws. kanalizacji w Hałcnowie poparł Radny Tomasz Wawak.  

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_ul_derkaczy.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/zdj%C4%99cia_rmatyja_ul_derkaczy.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_sierpowa_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4262/text_images/int_rmatyja_Klub_seniora.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4322/text_images/int_markowski_matyja_SP%209.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_rmatyaja_drogi_przylegle.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_oficerr.pdf
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3) Złożył interpelację w sprawie „zieleni wpływającej na poziom bezpieczeństwa ruchu 

drogowego”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.184.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radni Rady Miejskiej: Urszula Szabla, Tomasz Wawak 
1) Złożyli interpelację w sprawie „terenów zielonych na obszarze Osiedla Biała Krakowska”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 4 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.181.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Tomasza 

Wawaka. 

 
Radny Tomasz Wawak  
1) Złożył interpelację w sprawie „zmiany przebiegu wjazdu na planowaną ulicę 

Nowopiekarską”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.179.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radny Jerzy Bauer  
1) Złożył interpelację w sprawie „działania tablic informacyjnych na przystankach MZK”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.185.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

2) Złożył interpelację w sprawie „utrzymania potoków i cieków wodnych na terenie miasta”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.186.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radni Rady Miejskiej: Jerzy Bauer, Tomasz Wawak 
1) Złożyli interpelację w sprawie „miejsc parkingowych w mieście”.  

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 31 maja 2019 roku. 

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

RM.0003.180.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Jerzego 

Bauera. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4259/text_images/int_bszafarczyk_zielen_drogi.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4324/text_images/int_szabla_wawak_tereny_zielone.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4246/text_images/int_twawak_Nowopiekarska.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_jbauer_tablice_MZK.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_jbauer_potoki_1.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4248/text_images/int_jbauer_twawak_parkingi.pdf
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Radny Dariusz Michasiów  
1) Złożył interpelację w sprawie „remontu ulicy Kominiarskiej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.187.2019. 

2) Złożył interpelację w sprawie „remontu ulicy Kotlarskiej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.188.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

3) Złożył interpelację w sprawie „zalewania gospodarstwa rolnego Pana R_____ J______”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.189.2019. 

4) Złożył interpelację w sprawie „budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy 

Stawowej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.190.2019. 

 
Radna Barbara Waluś  
1) Złożyła interpelację w sprawie „pilnych napraw dróg lokalnych, będących w zarządzie 

MZD i tych stanowiących własność Mienia Gminnego i Rolnictwa”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.195.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radny Andrzej Gacek 
1) Złożył interpelację w sprawie „terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy  

a Placem Fabrycznym”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.196.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.  

 
Radni Rady Miejskiej: Janusz Buzek, Marcin Litwin 
1) Złożyli interpelację w sprawie „sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta 

Bielska-Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.191.2019.  

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Janusza 

Buzka. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_kominiarska.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_kotlarska.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_gospodarstwo_rolne.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4321/text_images/int_dmichasiow_Stawowa.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4244/text_images/int_bwalus_drogi_naprawa.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4272/text_images/int_agacek_Pl_Fabryczny.pdf
https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4273/text_images/int_buzek_litwin_retencja.pdf
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Radni Rady Miejskiej: Przemysław Drabek, Maksymilian Pryga 
1) Złożyli interpelację w sprawie „uruchomienia programu «Bon Żłobkowy» w Bielsku-

Białej”. 

Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 czerwca 2019 roku. 

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

RM.0003.193.2019. 

Interpelacja została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 

 
Po wystąpieniach Radnych głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. Zapowiedział 

pisemne udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przez Radnych interpelacje. 

 
Ad 9 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

 

W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 10 
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Igor Kliś.  

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania  

Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. z działalności 

Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury,  

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 7_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 15) 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_4260/text_images/int_drabek_pryga_zlobek.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_9_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_10_SPR_NR_15_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_10_SPR_NR_15_s_09_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 15. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

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

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta  

w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku. 

 
Ad 11 
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska -Białej  

za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja  

2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia  

31 marca 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 16) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

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

  
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Radna Barbara Waluś  
Zgłosiła uwagę dotyczącą braku danych na stronie nr 2 sprawozdania, w pozycji 

zatytułowanej „% wykonania”. 

Do wypowiedzi odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_6_pkt_10.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_11_SPR_NR_16_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_11_SPR_NR_16_s_09_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 16. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

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

z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres do początku roku  

do dnia 31 marca 2019 roku. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

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

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja), 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 163 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  

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

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

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

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Poprosiła o wyjaśnienie przyczyn zmniejszenia dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 

(kwota zmniejszenia: 40 525 665,84 zł). 

 

2) Radna Urszula Szabla 
Poprosiła o wyjaśnienie przyczyn zwiększonych środków w dochodach miasta  

(dot. kwoty 7 666 250,00 zł). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_7_pkt_11.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_12_DRUK_NR_163-II%20WERSJA_s_09_2019.mp3
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3) Radna Barbara Waluś  
Poprosiła o wyjaśnienie przyczyn zwiększonej kwoty deficytu budżetu miasta  

(tj. o 400 tys. zł więcej w odniesieniu do I wersji projektu uchwały). 
 

Do wystąpień Radnych odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 

4) Radna Urszula Szabla 
Poprosiła o przedstawienie informacji w zakresie: 

▪ planowanego zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, 

▪ projektu pn. „Ogród różany”, 

▪ znacznego przesunięcia środków na zadanie związane z rozbudową ulicy Cieszyńskiej 

(wydatki niekwalifikowane). 
 

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  
 

5) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zasygnalizował problem zgłoszony przez Radę Osiedla Straconka – tj. w sprawie 

przekazania środków na drogi gminne, w odniesieniu do zadania, jakie zaproponowane 

zostało przez Radę Osiedla w zakresie drogi powiatowej. 
 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  
 

6) Radny Marcin Litwin (2) 
Poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczących rozdysponowania środków dla Rad Osiedli,  

przed wyborami do tych Rad, a także ustaleń ze „starymi” Radami Osiedlowymi kwot 

rozdziału budżetowego. 
 

Do wystąpienia Radnego odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 163 – II wersja. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/145/2019 

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_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_8_pkt_12.pdf
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia  

2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

  
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

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

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja),  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 164 – 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 164 – wersja II. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/146/2019 

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_4370/text_images/pkt_13_DRUK_NR_164-II%20WERSJA_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_13_DRUK_NR_164-II%20WERSJA_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_9_pkt_13.pdf
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2020-2023 

 

Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 156) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  

Poinformował o dokonanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zgłoszeniu 

sędziów (z Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego) do zespołu opiniującego kandydatów  

na ławników oraz konieczności uzupełnienia ww. danych w projekcie uchwały (dot. § 1 ust. 1, 

pkt 11-17).  

Pismo Prezesa Sądu z dnia 28 maja 2018 roku znajduje się pod projektem uchwały  

w Druku Nr 156.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 156. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/147/2019 

w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników  

na kadencję 2020-2023  

 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_14_DRUK_NR_156_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_10_pkt_14.pdf
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2019 r. 

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód. 

  
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 145) 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 145. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/148/2019 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

w sprawie ustalenia rozkładu  

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  

na terenie miasta Bielska-Białej,  

na 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_4370/text_images/pkt_15_DRUK_NR_145_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_15_DRUK_NR_145_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_11_pkt_15.pdf
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

 
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 147) 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 147. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Bronisława Szafarczyka: 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/149/2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017  

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

w sprawie szczegółowych warunków  

przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz szczegółowych warunków  

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak również trybu ich pobierania  

 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_16_DRUK_NR_147_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_16_DRUK_NR_147_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_16_DRUK_NR_147_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_16_DRUK_NR_147_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_12_pkt_16.pdf
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów” 

  

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

„Miejsce przyjazne dla seniorów”, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także o autopoprawce Prezydenta Miasta  

(z 10.06.2019 r.), w której Prezydent Miasta przychylił się do wniosku Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Sportu. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – z uwzględnieniem wniosku Komisji, 

skierowanego do Prezydenta Miasta, o wprowadzenie zmiany w Załączniku do projektu 

uchwały, polegającej na zamianie słów „Karta Senior+” na słowa „Karta Senior”. 

 

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 149) oraz autopoprawka Prezydenta Miasta 

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

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód. Potwierdził 

autopoprawkę Prezydenta Miasta, polegającą na zastąpieniu słów „Karta Senior+” na słowa 

„Karta Seniora”. 

 
Z uwagi na zaistniałą rozbieżność treści autopoprawki Prezydenta Miasta („Karta Seniora”)  

z wnioskiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu („Karta Senior”) Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poprosił o potwierdzenie ostatecznego brzmienia autopoprawki. 

Treść autopoprawki Prezydenta Miasta potwierdził Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz 

Mrzygłód (zastąpienie określenia „Karta Senior+” na określenie „Karta Seniora”) oraz 

Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński. 

 
W dyskusji nad nazwą Karty głos zabrali nw. Radni: 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radna Małgorzata Zarębska, Radny 

Maksymilian Pryga, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 
Ponadto głos w nw. sprawach zabrali: 

 

1) Radna Barbara Waluś (3) 
Prosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

▪ czy uzyskanie Karty będzie uzależnione od wysokości miesięcznych dochodów seniora, 

▪ czy przeprowadzono analizę skutków finansowych dla miasta z tytułu wprowadzenia 

Karty, 

▪ czy znany jest termin wejścia w życie Programu. 
 

Do wystąpienia odniósł się Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód.  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_17_DRUK_NR_149_s_09_2019.mp3
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2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Zaapelował o zintensyfikowanie działań w zakresie promocji Karty, celem włączenia  

do Programu jak największej liczby instytucji oraz firm. 

Poddał propozycję połączenia „Karty Rodziny+”, karty działającej w ramach „Programu 

Weteran Plus” oraz „Karty Seniora” w jeden dokument elektroniczny, na którym zapisane 

byłyby stosowne uprawnienia do zniżek. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 149 z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/150/2019 

w sprawie przyjęcia Programu  

„Miejsce przyjazne dla seniorów” 

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

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

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 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 160) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_13_pkt_17.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_18_DRUK_NR_160_s_09_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 160. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/151/2019 

w sprawie określenia wzoru wniosku  

o wypłatę dodatku energetycznego  
 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej - Podbeskidzkiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód. 

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

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (II wersja). 

 

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 167 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_14_pkt_18.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_19_DRUK_NR_167-II%20WERSJA_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_19_DRUK_NR_167-II%20WERSJA_s_09_2019.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 167 – II wersja. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/152/2019 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi  

dla jednostki organizacyjnej  

- Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej 

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Bielsko-Biała 

 

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

zgłoszoną przez Prezydenta Miasta autopoprawkę. 

 
Opinię Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej  

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury (z autopoprawką dotyczącą § 7, który otrzymuje brzmienie 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.”),  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 
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 168) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_15_pkt_19.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_20_DRUK_NR_168_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_20_DRUK_NR_168_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_20_DRUK_NR_168_s_09_2019.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Radna Barbara Waluś  
Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

▪ czy obsługa księgowa była prowadzona przez jednostki samodzielnie, 

▪ czy obsługa księgowa będzie realizowana przez MZO jako zadanie dodatkowe, 

▪ czy w związku z nowymi zadaniami nastąpi zwiększenie etatów w MZO. 
 

Odpowiedzi udzielił: Zastępca Prezydenta Miasta Adam Ruśniak.  
 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Poprosił o udzielenie informacji nt. osoby zarządzającej MZO. 
 

Odpowiedzi udzielił: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 168. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/153/2019 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi  

finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej  

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków,  

dla których organem prowadzącym  

jest Miasto Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 

2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej 

 

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

zgłoszoną przez Prezydenta Miasta autopoprawkę. 

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

nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie 

nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_16_pkt_20.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_21_DRUK_NR_169_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_21_DRUK_NR_169_s_09_2019.mp3
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury (z autopoprawką dotyczącą § 3, który otrzymuje brzmienie 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 lipca 2019 r.”.),  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

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 169) 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 169. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/154/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku  

w sprawie nadania statutu  

Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

w Bielsku-Białej 
 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne 

inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej 

 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_17_pkt_21.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_22_DRUK_NR_159_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_22_DRUK_NR_159_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_22_DRUK_NR_159_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_22_DRUK_NR_159_s_09_2019.mp3
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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 159) 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 159. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/155/2019 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,  

szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

na terenie Miasta Bielska-Białej  

przez osoby fizyczne i osoby prawne  

inne niż Miasto Bielsko-Biała,  

a także trybu przeprowadzania kontroli  

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji  

udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej  
 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 
(red. im. Trzeciego Szeregu Solidarności) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Jadwiga Młocek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu  

w mieście Bielsku-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_18_pkt_22.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_23_DRUK_NR_144_s_09_2019.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 144) 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 144. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/156/2019 

w sprawie nadania nazwy rondu  

w mieście Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przybyło. 

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

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Podkreślił dobrą reakcję służb Prezydenta Miasta na dziania związane z planowaną wycinką 

drzew w centrum miasta na terenie pasa kolejowego.  

Sformułował pytanie o inne możliwe działania, które powstrzymają wycinkę. 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Złożył podziękowanie za podjętą reakcję, w tym przygotowanie projektu uchwały. 

Sformułował pytanie dotyczące możliwości zinwentaryzowania pozostałej zielni 

znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych a planowanej do wycinki,  

jak również zabezpieczenia ww. zieleni w oparciu o przepisy ustawy i rozporządzenie 

Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 roku (tj. kompleks/grupa drzew). 
 

Do ww. wystąpienia odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przybyło. 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_19_pkt_23.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_24_DRUK_NR_161_s_09_2019.mp3
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3) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Poinformowała o sygnałach mieszkańców wyrażających zaniepokojenie planowaną 

wycinką drzew. 

 

4) Radna Barbara Waluś  
W związku z zapisem uzasadnienia, w którym stwierdza się: „w koronie drzew występują 

jedynie nieliczne suche gałęzie”, zaapelowała o zajęcie się sprawą (uzasadnienie: teren 

przedszkola). 
 

Do ww. wystąpienia odniosła się Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta 

Przybyło.  
 

5) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Zaapelował do Radnych PiS o pomoc w rozwiązaniu sprawy związanej z planowaną 

wycinką drzew (PKP spółka państwowa). 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. 
Zwrócił uwagę, że czynności administracyjne w przedmiotowej sprawie realizowane  

są przez prywatną spółkę, tj. PKP Energetyka. 

 

6) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Wyraził pogląd w przedmiotowej sprawie. Stwierdził m.in., że: 

▪ zadania związane z utrzymaniem drzewostanu absolutnie nie powinny zostać przejęte 

przez miasto (uzasadnienie: kwestia odpowiedzialności w przypadku negatywnych 

zdarzeń losowych), 

▪ miasto powinno podjąć działania, które spowodują właściwe utrzymywanie drzew przez 

ich administratora (ochrona drzew i bezpieczeństwo ruchu kolejowego). 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody w Bielsku-Białej, 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 161) 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 161. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_20_pkt_24.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/157/2019 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 165) 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 165. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/158/2019 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie 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_4370/text_images/pkt_25_DRUK_NR_165_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_25_DRUK_NR_165_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_21_pkt_25.pdf
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 

 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały 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, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 166) 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 166. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/159/2019 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

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). 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_26_DRUK_NR_166_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_26_DRUK_NR_166_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_26_DRUK_NR_166_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_26_DRUK_NR_166_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_22_pkt_26.pdf
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie  

z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg 

publicznych 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 150) znajduje się w zbiorze  

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Radny Tomasz Wawak  
W imieniu swoim oraz Klubu Niezależni.BB zaapelował o pozostawienie przedmiotowej 

sprawy w kompetencjach Rady Miejskiej. 
 

Do ww. wystąpienia odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

 

2) Radna Małgorzata Zarębska  
Opowiedziała się za pozostawieniem decyzji w przedmiotowej sprawie w kompetencjach 

Rady Miejskiej. 

 

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Opowiedział się za pozostawieniem decyzji w przedmiotowej sprawie w kompetencjach 

Rady Miejskiej.  

W związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów parkingowych poprosił  

o przedstawienie oferty dla mieszkańców (propozycje opłat).  

 

4) Radna Urszula Szabla 
Poprosiła o doprecyzowanie informacji w zakresie zachęt proponowanych mieszkańcom 

miasta (tj. mniejsze opłaty na parkingach miejskich niż w ścisłym centrum miasta). 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (zgłosił wniosek 

formalny o zdjęcie z porządku obrad punktów 27, 28, 29). 

 

5) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Zaapelował o pozostawienie w gestii Prezydenta Miasta i jego służb działań operatywnych. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_27_DRUK_NR_150_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_27_DRUK_NR_150_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_27_DRUK_NR_150_s_09_2019.mp3
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta 

Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktów 27, 28, 29 (tj. projektów uchwał  

w Drukach Nr 150, 151, 152). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania       w y r a z i ł a     z g o d ę      na zdjęcie z porządku obrad  

punktów 27, 28, 29 (tj. projektów uchwał w Drukach Nr 150, 151, 152). 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami 

publicznymi 

 

Punkt 28, Druk Nr 151 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 27. 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja  

2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi 

 

Punkt 29, Druk Nr 152 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 27. 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 966 obręb Biała 

Miasto w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną 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 działka 966 obręb 

Biała Miasto w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_23_pkt_27.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_30_DRUK_NR_146_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_30_DRUK_NR_146_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_30_DRUK_NR_146_s_09_2019.mp3
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 146) 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 146. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/160/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu  

zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 966 obręb Biała Miasto  

w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego  

 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m

2
, 

oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

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

na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m
2
, oznaczonej jako  

dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_24_pkt_30.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_31_DRUK_NR_148_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_31_DRUK_NR_148_s_09_2019.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 148) 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 148. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/161/2019 

w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony  

zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m
2
,  

oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica,  

położonej przy ul. Tadeusza Regera 109  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

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

działka 821/64, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik 

 

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 niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako działka 821/64, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik, 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). 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_25_pkt_31.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_32_DRUK_NR_153_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_32_DRUK_NR_153_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_32_DRUK_NR_153_s_09_2019.mp3
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 153) 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 153. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/162/2019 

w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy  

niezabudowanej części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 821/64,  

położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości o pow. 8990 m
2
, oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik, położonej  

przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

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

 

1) Radna Barbara Waluś  
Sformułowała pytania dotyczące przedmiotowej nieruchomości, tj. celu przeznaczenia 

nieruchomości w okresie wcześniejszym oraz w przyszłości (handel, tereny zielone). 
 

Odpowiedzi udzieliła: Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek.  

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_26_pkt_32.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_33_DRUK_NR_158_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_33_DRUK_NR_158_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_33_DRUK_NR_158_s_09_2019.mp3
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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 o pow. 8990 m
2
, oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik, 

położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej, 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 158) 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 158. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/163/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu  

zawarcia umowy dzierżawy  

części nieruchomości o pow. 8990 m
2
,  

oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik,  

położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5, obj. KW BB1B/00005166/3, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Stanisława Staszica, obręb Biała Miasto 

 

Przedmiotowy 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). 
 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_27_pkt_33.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_34_DRUK_NR_162_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_34_DRUK_NR_162_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_34_DRUK_NR_162_s_09_2019.mp3
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 162) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Do projektu uchwały Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński zgłosił autopoprawkę  

w zakresie podstawy prawnej. W miejsce uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, wprowadza się uchwałę nr VIII/102/2019 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. 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 – w związku z jej publikacją  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek. 

  
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Radny Marcin Litwin (2) 
Zgłosił wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku obrad  

i uaktualnienie podstawy prawnej. Nawiązał do wniosku Prezydenta Miasta dotyczącego 

zdjęcia z porządku obrad punktów 27-29. 
 

Do wypowiedzi odnieśli się: Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (zasygnalizował możliwe działania Rady  

w ww. sprawie, tj. polegające bądź na przyjęciu projektu uchwały z uwzględnieniem 

autopoprawki, bądź na zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie przez 

Prezydenta Miasta nowego projektu z uwzględnieniem zaktualizowanej podstawy prawnej), 

Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Przychylił się do wniosku Radnego Marcina Litwina. Zwrócił uwagę na kwestie czysto-

techniczne, tj. na możliwość przedłożenia Radnym projektu uchwały (w formie papierowej)  

z uwzględnieniem wprowadzanej korekty. 
  

Do wypowiedzi odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Marcina Litwina o zdjęcie 

przedmiotowego punktu z porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 7 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 1 

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

do protokołu. 
 

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

przedmiotowego punktu z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_28_pkt_34.pdf
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4) Radna Barbara Waluś  
Sformułowała pytania o zabudowę wielomieszkaniową (m.in. w zakresie wysokości 

budynku, jego usytuowania). 
 

Do wypowiedzi odnieśli się: Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Barbara 

Wawrzyczek, Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 162 z uwzględnieniem autopoprawki. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/164/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5,  

obj. KW BB1B/00005166/3,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Staszica,  

obręb Biała Miasto  
 

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ 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 171) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

  

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_29_pkt_34.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_35_DRUK_NR_171_s_09_2019.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby w następujących sprawach: 

 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Podniósł następujące kwestie: 

▪ zachęcił do głosowania za przyjęciem projektu uchwały, 

▪ odniósł się do wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego, 

stwierdzającego nieważność podjętej przez Radę Miejską uchwały Nr VI/61/2019  

z 19 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. 

  

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Poprosiła o wskazanie innych gmin z terenu województwa śląskiego, których uchwały  

w sprawie budżetu obywatelskiego były powodem wydanych rozstrzygnięć nadzorczych 

wojewody. 
 

Odpowiedzi udzielił: Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski.  
 

3) Radna Urszula Szabla 
Sformułowała pytanie o sposób prezentacji kwoty w Budżecie Obywatelskim, w związku  

z wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody śląskiego. 
 

Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (zasygnalizował 

projekt uchwały, w którym np. zostaną określone kwoty przeznaczone na Budżet 

Obywatelski). 

 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Sformułowała pytania dotyczące skutków związanych z ewentualnym zaskarżeniem 

rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego oraz dopełnienia przez wojewodę 

śląskiego wszystkich formalności. 
 

Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (poinformował, 

że decyzja o zaskarżeniu do WSA rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego 

skutkuje brakiem uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w bieżącym roku oraz  

że decyzja wojewody o stwierdzeniu nieważności wpłynęła po dwóch miesiącach  

od podjęcia uchwały i przesłaniu jej do RIO – brak informacji nt. przekazania przez RIO 

uchwały do nadzoru prawnego wojewody śląskiego). 

 

5) Radna Urszula Szabla 
Poprosiła o wyjaśnienie powodów związanych z:  

▪ przekazaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego do Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

(procedura standardowa czy wyjątkowa),  

▪ brakiem stosownych informacji w Radzie Miejskiej o ww. czynnościach.  
 

Do wypowiedzi odnieśli się: Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel, 

Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

6) Radny Andrzej Gacek 
▪ Zabrał głos w sprawie dyskusji prowadzonej na temat wydanego przez wojewodę 

śląskiego rozstrzygnięcia nadzorczego (określając ją „niepoważną”).   

▪ Przypomniał, że Klub Radnych PiS proponował uwzględnienie w uchwale w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego tradycyjnej formy głosowania na projekty (tj. formy 

papierowej). 
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7) Radny Marcin Litwin  
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektu 

uchwały. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził 

następujące głosowania:  

 

1) Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Marcina Litwina o zamknięcie dyskusji 

w przedmiotowym punkcie porządku obrad. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

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

do protokołu. 
 

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

w przedmiotowy punkcie porządku obrad. 

 
2) Głosowanie nad projekt uchwały w Druku Nr 171. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/165/2019 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego  

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_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_30_pkt_35.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_31_pkt_35.pdf
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Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J_______ S_______ na dyrektora Szkoły Podstawowej  

Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 172) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącej, przysługującej prawo zabrania głosu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w Druku Nr 172. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/166/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

Pana J_____ S________  

na dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17  

w Bielsku-Białej  
 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: 

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult  
Zgłosił prośbę o skrótowe przedstawianie treści skarg (tj. konkluzji Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji). 
 

W ww. sprawie wypowiedzieli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (poparł 

propozycję skrótowego przedstawiania sprawy), Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Radny Janusz Buzek (poprosił o uszanowanie autonomicznej decyzji 

przewodniczącego Komisji). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_36_DRUK_%20NR_172_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_36_DRUK_%20NR_172_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_32_pkt_36.pdf
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Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani P______ Ś_______ na działania Dyrektora 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 173) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącej, przysługującej prawo zabrania głosu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w Druku Nr 173. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/167/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

Pani P_____ Ś_______  

na działania Dyrektora  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 174) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_37_DRUK_NR_173_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_37_DRUK_NR_173_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_33_pkt_37.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_38_DRUK_NR_174_s_09_2019.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby w następujących sprawach: 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Odniosła się do wystąpienia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

▪ Radna nie zgodziła się z argumentacją przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji.  

▪ Wypowiedziała się w kwestii profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV. 

▪ Opowiedziała się przeciw przedmiotowej uchwale. 

 

2) Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przychyliła się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki 

Gorgoń-Komor. 

▪ Opowiedziała się przeciw przedmiotowej uchwale. 

 

3) Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny Janusz Buzek (ad vocem)  
Odniósł się do wystąpień Radnych. 

▪ Przedstawił wyjaśnienie w zakresie informacji, na podstawie których przygotowane 

zostało uzasadnienie do projektu uchwały. 

▪ Poprosił o wskazanie punktów, co do których Radne wyraziły swoje oburzenie. 

 

4) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Odniósł się do wystąpień Radnych.  

Zaproponował następujące rozwiązanie: przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Sportu bądź przeprowadzenie debaty. 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny 

Janusz Buzek (zwrócił uwagę na brak odpowiedzi Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Sportu na wystosowaną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji prośbę o opinię  

do petycji „Czarnego Protestu”). 

 

5) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Wypowiedziała się w następujących sprawach: 

▪ debaty w przedmiotowym temacie (tj. z udziałem ekspertów), 

▪ programów szczepień realizowanych na terenie niektórych gmin województwa 

śląskiego (propozycja zasięgnięcia opinii o efektach wdrożonych programów), 

▪ kosztów programu. 

 

6) Radna Małgorzata Zarębska  
Zabrała głos w sprawie profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz skorzystania  

z możliwości jakie daje medycyna (cel: ochrona dziewczynek i chłopców od chorób 

związanych z wirusem HPV). 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny 

Janusz Buzek (m.in. poprosił o wskazanie nazwisk ekspertów, przywołanych w wystąpieniu 

Radnej; przedstawił informację nt. pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie 

rozpatrzenia petycji). 

 

Do wystąpień Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  
 

7) Radny Tomasz Wawak  
Sformułował pytanie o dostępność do szczepionek przeciwko wirusowi HPV  

(w związku z zapisem uzasadnienia). 
 

Do ww. wystąpienia odniosła się Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-

Komor (przychyliła się do debaty eksperckiej ponad podziałami). 
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8) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor  
Zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku obrad  

i ponowne rozpatrzenie tematu. 
 

Do ww. wystąpienia odnieśli się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (zwrócił uwagę, że ewentualne zdjęcie projektu uchwały 

pozwoli na ponowne rozpatrzenie zagadnienia), Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Radny Janusz Buzek (poinformował o upływie terminu związanego z rozpatrzeniem 

petycji, tj. 08.06.2019 r.), Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel (odniósł  

się do kwestii dotyczącej terminu rozpatrzenia petycji – zwrócił uwagę na brak uregulowań 

ustawowych w tym zakresie; termin instrukcyjny). 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził 

następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Gorgoń-

Komor o zdjęcie projektu uchwały w Druku Nr 174 z porządku obrad. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 1 

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

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    w y r a z i ł a    zgody na zdjęcie z porządku obrad 

przedmiotowego punktu, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą  

na uwzględnienie”. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
2) Głosowanie nad projektem projektu uchwały w Druku Nr 174. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 2 

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

do protokołu. 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/168/2019 

w sprawie uznania petycji  

za niezasługującą na uwzględnienie  

 

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

 
Po głosowaniu wypowiedział się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (stwierdził,  

że podjęte rozstrzygnięcie nie kończy możliwości działania w samorządzie). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_34_pkt_38.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_35_pkt_38.pdf
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Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za częściowo zasługującą na uwzględnienie 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 174) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
Poinformował o zainstalowaniu w BCK tablicy upamiętniającej Selmę Kurz. 
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny 

Janusz Buzek (podkreślił jednomyślność działań Prezydenta Miasta oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji). 

 

2) Radny Tomasz Wawak (2) 
▪ Sformułował pytanie dotyczące upamiętnienia pozostałych osób wskazanych w petycji 

(zdaniem Radnego głosowanie za upamiętnieniem Selmy Kurz oznacza 

nieupamiętnianie pozostałych osób). 
 

Do ww. wystąpienia odnieśli się: Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny 

Janusz Buzek (m.in. poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji posiłkowała 

się opinią Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów 

Fizjograficznych, ukierunkowaną na Selmę Kurz), Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik (m.in. zwrócił uwagę, że część osób wskazanych w petycji nie jest związana  

z Bielskiem-Białą oraz że odpowiedź na petycję nie zamyka procedur nazewniczych). 
 

▪ Wypowiedział się w sprawie niezamykania możliwości upamiętnienia w przyszłości 

pozostałych osób wskazanych w petycji. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 175) 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 175. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_39_DRUK_NR_175_s_09_2019_2.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_36_pkt_39.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/169/2019 

w sprawie uznania petycji  

za częściowo zasługującą na uwzględnienie  

 

 

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

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 176) 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 176. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/170/2019 

w sprawie uznania petycji  

za niezasługującą na uwzględnienie  

 

 

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

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_40_DRUK_NR_176_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_37_pkt_40.pdf
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Ad 40a 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A______ J________  

na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych 

 

Punkt 40a (Druk Nr 177) wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radny  

Janusz Buzek. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 177) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w Druku Nr 177. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr IX/171/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku  

pana A_____ J__________  

na działanie Prezydenta Miasta 

 i służb mu podległych  

 

 

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

 
Ad 41 
Sprawy różne 

 

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby: 

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
▪ Zaapelował o podjęcie działań promocyjnych dotyczących wyborów do Rad Osiedli  

(m.in. apel do Radnych). 

▪ Skierował zaproszenie do udziału w I Samorządowym Turnieju Tenisa Stołowego  

(11 czerwca 2019 r., godz. 16.00). 

https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_40a_DRUK_NR_177_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_40a_DRUK_NR_177_s_09_2019.mp3
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/09_2019_Wynik_glosowania_38_pkt_40a.pdf
https://www.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4370/text_images/pkt_41_s_09_2019.mp3
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2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
▪ Przyłączył się do apelu Przewodniczącego Rady w sprawie wyborów do Rad Osiedli. 

▪ Skierował zaproszenie do udziału w Dniach Bielska-Białej. 

▪ Przedstawił informację dotyczącą administratora terenu zlokalizowanego przy torach 

kolejowych w centrum miasta w związku z planowaną wycinką drzew – dot. punktu  

24. porządku obrad (PKP Polskie Linie Kolejowe spółka Skarbu Państwa). Ponowił 

prośbę kierowaną do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka. 

 

3) Radny Konrad Łoś  
Zaapelował o podjęcie natychmiastowych działań i pilne uporządkowanie terenu w obrębie 

rzeki Wapienica – wyznaczonego ulicą Kaskadową a miejskim placem zabaw – przy ulicy 

Leśników
4
, tj.: 

▪ wykoszenie wysokich traw,  

▪ rozstawienie dodatkowych pojemników na odpady, 

▪ sprzątanie i dozorowanie terenu w trakcie całego bieżącego roku.  

 

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
▪ Zgłosił prośbę dotyczącą wycinki traw w rejonie skrzyżowań (utrudniona widoczność 

wpływająca na bezpieczeństwo ruchu komunikacyjnego). 

▪ Zgłosił wniosek do MZD o uchwycenie wód opadowych spływających ul. Czeladniczą 

w kierunku osiedla domków jednorodzinnych (zalewanie posesji), tj. udrożnienie 

zanieczyszczonej kratki burzowej oraz przebudowę studzienki deszczowej/kanału. 

Prośba o wizję lokalną. 

 

5) Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Zgłosiła wniosek do MZD o naprawę uszkodzonego chodnika dla pieszych w rejonie 

Szkoły Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach Krakowskich, pod estakadą drogi 

ekspresowej. 

 

6) Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przekazała podziękowanie za organizację „Dnia Dziecka” w parku im. Juliusza 

Słowackiego w Bielsku-Białej (m.in. dla Dyrektora Miejskiego Domu Kultury, 

kierowników MDK, animatorów, rodziców i dzieci). Zwróciła uwagę na pozytywne 

oceny mieszkańców. 

 

7) Radny Maksymilian Pryga  
▪ Poinformował o publikacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

obwieszczenia o zbędnych składnikach majątku ruchomego, które w formie darowizn 

mogą zostać przekazane do samorządów (m.in. fantomy dla OSP do działań 

szkoleniowych). Skierował prośbę o zainteresowanie się ofertą i wystąpienie  

ze stosownym wnioskiem (szczegóły w złożonej przez Radnego interpelacji). 

 

                              
4  Pisemna informacja Radnego Konrada Łosia w ww. sprawie skierowana została do Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej  

w dniu 10.06.2019 r. 

https://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_4243/text_images/int_mpryga_fantomy.pdf
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8) Radna Barbara Waluś  
▪ Odczytała pismo kierowane do Prezydenta Miasta, tj. podziękowanie dla pracownika 

gospodarczego MOPS Pana Romana Gałuszki
5
 za ofiarną pracę na rzecz zapewnienia 

dzieciom i dorosłym bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ulicy Lipnickiej 

w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 13.
6
 

▪ Ponowiła zapytanie w sprawie czasowego postawienia wiaty przystankowej  

na końcowym odcinku ulicy Lipnickiej, w związku z prowadzonymi objazdami 

drogowymi; nawiązała do udzielonej odpowiedzi z dnia 5 kwietnia br. o skierowaniu 

tematu pod obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie 

uruchomienia stałego przystanku autobusowego (brak informacji).  

 

9) Radny Tomasz Wawak  
▪ Złożył podziękowanie dla Prezydenta Miasta i Dyrektora MZK za realizację wiaty 

przystankowej na przystanku autobusowym „Lipnicka – Akademii Umiejętności”. 

 

10) Radny Andrzej Gacek 
▪ Zabrał głos w sprawie remontu ulic: Braci Gierymskich, Czarnieckiego. 

 

11) Radna Urszula Szabla 
▪ Przekazała podziękowanie Prezydentowi Miasta za zorganizowanie imprezy „Dzień 

Dziecka” oraz gratulacje dla Dyrektora MDK, pracowników, instruktorów  

i występujących dzieci. 

▪ Przekazała podziękowanie Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Adamowi Capucie oraz służbom miejskim (m.in. straży pożarnej miejskiej  

i ochotniczej, straży miejskiej) za działania podjęte w związku z zagrożeniem 

powodziowym. 

 

12) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
▪ Przekazała podziękowanie za organizację imprezy „Dzień Dziecka”. 

▪ Ponowiła apel związany z wykoszeniem działki miejskiej przy ulicy Bystrzańskiej 

poniżej posesji nr 21. 

▪ Wystąpiła o naprawę uszkodzonego krawężnika przy ulicy Pokoju (poniżej spółki 

Szerwal) – prowadzone inwestycje deweloperskie. 

 

13) Radny Jerzy Bauer (2) 
▪ Wystąpił z żądaniem wprowadzenia, w okresie weekendowym, stałych patroli Straż 

Miejskiej na terenie Cygańskiego Lasu w okolicy kąpieliska START. 

▪ Skierował prośbę o emisję komunikatów radiowych, kierowanych do mieszkańców 

przed weekendami, nt. ograniczonej liczby miejsc postojowych w okolicach kąpieliska 

START, a także zachęcających do skorzystania z komunikacji miejskiej. 

▪ Zaapelował o podjęcie działań związanych z wymalowaniem dodatkowych pasów 

spowalniających ruch w okolicy skrzyżowania ulic Bystrzańskiej i Olszówki (zgodnie  

z opinią BRD), mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ww. terenie.  

 

                              
5  Do podziękowania przyłączyła się również Radna Małgorzata Zarębska. 
6  Pismo Radnej Barbary Waluś przekazane zostało do Prezydenta Miasta.  
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Do wystąpień Radnych odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński. 

Do odpowiedzi Prezydenta Miasta nawiązali: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

(ws. kąpieliska w Cygańskim Lesie – prośba o pisemne ustosunkowanie się i podjęcie działań  

w związku z wystąpieniem Radnego Jerzego Bauera), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Drabek (ws. ulicy Czeladniczej; ws. kąpieliska w Cygańskim Lesie – apel o podjęcie 

reakcji, np. poprzez powiązanie oferty komunikacji miejskiej z biletem na basen), Radny Jerzy 

Bauer.  

 
Ad 42 
Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

IX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 18.36. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 
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