Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019

Protokół Nr X/2019
sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
która odbyła się pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Gorgoń-Komor
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1
w dniu 27 sierpnia 2019 roku

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

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Wykład dr. Jacka Proszyka pt. „Wrzesień 1939 w Bielsku i Białej”.
3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej.
3a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic
Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS.

DRUK NR 208
Projekt uchwały przesunięty w porządku obrad z punktu 41 – w drodze głosowania w punkcie 1.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej.
Temat przesunięty w porządku obrad do punktu 42b – w drodze głosowania w punkcie 1.

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.
6. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
8 lipca 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego
2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż
trzy lata lub na czas nieoznaczony w II kwartale 2019 r.
SPR. NR 19

7. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
26 lipca 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2019 roku według stanu
na dzień 30 czerwca 2019 r.
SPR. NR 20
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8. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3
i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).
SPR. NR 21

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 204

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 205

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań
z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 206

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
DRUK NR 207 + II WERSJA

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
DRUK NR 193

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r.,
nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr DPN-WPOA.500.28.2018.DK
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139
Katowice-Zwardoń.
DRUK NR 199 + ATUOPOPRAWKA

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej
Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu.
DRUK NR 203

15a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
– samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020.
DRUK NR 209
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta
Bielska-Białej.
DRUK NR 201

17. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego programu związanego ze zmianą systemu
ogrzewania.
DRUK NR 192
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18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia
kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego
przygotowania przedszkolnego.
DRUK NR 179

19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam”
w Bielsku-Białej.
DRUK NR 185 + II WERSJA

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora „SIXT Wam”
w Bielsku-Białej.
DRUK NR 186 + II WERSJA

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 190

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/152/2019 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki
organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 191

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
DRUK NR 194

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała
przedszkolach.
DRUK NR 182

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Bielsko-Biała.
DRUK NR 184

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 187

27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 188
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28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
i w kształceniu na odległość.
DRUK NR 189

29. 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 - II WERSJA

30. 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 - II WERSJA

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich
położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 152 - II WERSJA

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 357/9, obręb Biała Miasto, położonej
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym.
DRUK NR 178

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16.
DRUK NR 180

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty
niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku
przy ul. 11 Listopada 44 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 134/1000 cz. w częściach
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 858
i dz. 915/2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej.
DRUK NR 181

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu
mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Komorowickiej 21.
DRUK NR 183

36. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr NPII.4131.1.368.2019.
DRUK NR 195

37. 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 304/17, położonej przy
ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 196
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38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 155/8, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb
Wapienica.
DRUK NR 197

39. 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 661/13 o pow. 70 m2, położonej
przy ul. Wczasowej obręb Lipnik.
DRUK NR 198

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako
działka 205/89, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego, obręb Lipnik.
DRUK NR 202

40a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 496/138, położonej
przy ul. Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 210
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

40b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/44, położonej przy ul. Młyńskiej obręb
Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 211
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic
Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS.

DRUK NR 208
Projekt uchwały przesunięty w porządku obrad do punktu 3a w drodze głosowania w punkcie 1.

42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza
Modrzewskiego i Listopadowej.
DRUK NR 200

42a. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi pana P_____ D______ z 2 czerwca 2019 r.
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 212
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

42b. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej.
Temat przesunięty w porządku obrad z punktu 3 w drodze głosowania w punkcie 1.

43. Sprawy różne.
44. Zakończenie obrad.
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Ad 1
Otwarcie sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego
Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik otworzył
dziesiątą sesję Rady Miejskiej (godzina 10.03).
W związku z transmisją internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił
klauzulę informacyjną w ww. sprawie.1
Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Okrzesik stwierdził prawomocność X sesji Rady Miejskiej; przywitał zebranych.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
uczestniczyło 24 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecny:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult – nieobecność usprawiedliwiona).

Na wstępie głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.
1) Złożył podziękowanie uczestniczącym w sesji Rady Miejskiej: byłemu Prezesowi
PK „THERMA” Panu Józefowi Niedokosowi (w związku z przejściem na emeryturę) oraz
byłemu Zastępcy Prezydenta Miasta Panu Waldemarowi Jędrusińskiemu – nowemu
Prezesowi PK THERMA. Ww. osoby zabrały głos na sesji Rady Miejskiej.
2) Przedstawił nowego Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Piotra Kucię.

Przyjęcie porządku X sesji Rady Miejskiej
W sprawie porządku obrad wypowiedzieli się:

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski
Zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał w Drukach 187 i 188,
(w punktach 26 i 27).

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Przedstawił informacje nt. proponowanych zmian w porządku X sesji Rady Miejskiej,
uwzględniających:
▪ wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał przekazanych przez
Prezydenta Miasta w Drukach Nr 209, 210, 211,
▪ wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały przekazanego przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji w Druku Nr 212,

1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu realizacji zasady jawności,
obrady sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Klauzula informacyjna, zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
„RODO”, została zamieszczona na stronie internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej, na tablicy ogłoszeń oraz przed wejściem
na salę sesyjną.
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▪

wniosek mieszkańców ul. Poprzecznej o zmianę w porządku obrad polegającą
na przesunięciu tematu ujętego w punkcie 41. na początek sesji.

3) Radny Dariusz Michasiów
Zgłosił wniosek o przesunięcie w porządku obrad punktu 4. „Informacja Przewodniczącego
Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej”
przed punkt „Sprawy różne”.
W ww. sprawie głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
(wniosek o niewprowadzanie zmiany w zakresie przesunięcia punktu 4. w porządku obrad),
Radny Dariusz Michasiów (podtrzymanie stanowiska).

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (2)
Zgłosił wniosek formalny o przesunięcie w porządku obrad punktu 41. „Podjęcie uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof.
dr. Mieczysława Michałowicza” do punktu 3a oraz zachowanie dalszej kolejności porządku
obrad.
5) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor
Poparła wniosek mieszkańców ul. Poprzecznej o przesunięcie w porządku obrad punktu
41. na początek sesji Rady Miejskiej.
Opowiedziała się za przeniesieniem w porządku obrad punktu 4. „Informacja
Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych
Rady Miejskiej” do punktu 42a.

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu
Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził nw. głosowania nad
wnioskami o wprowadzenie zmian w porządku sesji Rady Miejskiej.
1) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej
(Druk Nr 187).
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
z d j ę ł a
z porządku obrad punkt 26.,
tj. Podjęcie uchwały projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie
Miasta Bielska-Białej.
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2) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym
dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej (Druk Nr 188).
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
z d j ę ł a
z porządku obrad
punkt 27., tj. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta BielskaBiałej.

3) Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim
Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
– samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020
(Druk Nr 209).
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 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
w p r o w a d z i ł a
do porządku obrad
punkt 15a, tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję
2016-2020.

4) Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 496/138, położonej przy ul. Czołgistów obręb
Mikuszowice Śląskie (Druk Nr 210).
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 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
w p r o w a d z i ł a
do porządku obrad
punkt 40a, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 496/138, położonej
przy ul. Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie.
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5) Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy BielskoBiała, oznaczonej jako działka 317/44, położonej przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie
Przedmieście (Druk Nr 211).
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 22
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
w p r o w a d z i ł a
do porządku obrad
punkt 40b, tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/44, położonej przy ul. Młyńskiej
obręb Żywieckie Przedmieście.

6) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozparzenia skargi pana P____ D___
z 2 czerwca 2019 r. na Prezydenta Miasta Bielska-Białej (Druk Nr 212).
Wniosek Komisji stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
w p r o w a d z i ł a
do porządku obrad
punkt 42a, tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi pana P_____ D_____ z 2 czerwca
2019 r. na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

7) Głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława
Drabka o zmianę w porządku obrad polegającą na przesunięciu projektu uchwały
w Druku Nr 208 z punktu 41. do punktu 3a. (uwzględnienie wniosku mieszkańców ulicy
Poprzecznej). Wniosek mieszkańców w ww. sprawie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu.
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 17
▪ przeciw: 5
▪ wstrzymujących: 1
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Ryszki.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 18
▪ przeciw: 5
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
p r z e s u n ę ł a w porządku obrad temat ujęty
w punkcie 41., tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic
Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza – do punktu 3a.

8) Głosowanie nad wnioskiem Radnego Dariusza Michasiów o zmianę w porządku
polegającą na przesunięciu tematu ujętego w punkcie 4., pt. „Informacja Przewodniczącego
Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej”,
do punktu 42b.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 14
▪ przeciw: 10
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z e s u n ę ł a w porządku obrad temat ujęty
w punkcie 4., tj. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach
złożonych przez Radnych Rady Miejskiej” – do punktu 42b.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik

przekazał informacje uzupełniające
do porządku X sesji Rady Miejskiej – tj. przekazanych przez Prezydenta Miasta II wersji
projektów uchwał oraz autopoprawki. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała:
▪ w punkcie 14. – nad projektem uchwał w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii
kolejowej 139 Katowice-Zwardoń, z uwzględnieniem autopoprawki (Druk Nr 199
+ autopoprawka),
▪ w punkcie 12 – nad II wersją projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
na
wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Druk Nr 207),
▪ w punkcie 19 – nad II wersją projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia
Dziennego „SIXT Wam” w Bielsku-Białej (Druk Nr 185 – II wersja),
▪ w punkcie 20 – nad II wersją projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia
Klubu Seniora „SIXT Wam” w Bielsku-Białej (Druk Nr 186 – II wersja).

Przyjęty porządek X sesji Rady Miejskiej, str.: 1-5.
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Wnioski o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej
Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu
Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące głosowania
nad wnioskami o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej.
1) Głosowanie nad wnioskiem mieszkańców ulicy Poprzecznej o udzielenie głosu na sesji
Rady Miejskiej Pani J_____ S______.
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 7_do protokołu.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania w y r a z i ł a z g o d ę na udzielenie głosu Pani J_____
S__________ na sesji Rady Miejskiej w punkcie 3a. „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza”.

2) Głosowanie nad wnioskiem Prezesa Stowarzyszenia Sztuka Teatr Jerzego Batyckiego
o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 15. porządku obrad.
Wniosek o udzielenie głosu stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania w y r a z i ł a z g o d ę na udzielenie głosu Prezesowi
Stowarzyszenia Sztuka Teatr Jerzemu Batyckiemu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 15.
pt. „Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej Panu
Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu.”.

Ad 2
Wykład dr. Jacka Proszyka pt. „Wrzesień 1939 w Bielsku i Białej” (od 30:12)

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu II wojny światowej w tym punkcie obrad odbył
się wykład dr. Jacka Proszyka reprezentującego Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.
Temat wykładu: „Wrzesień 1939 w Bielsku i Białej”.

Po wykładzie głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Prezydent Miasta
Jarosław Klimaszewski.
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Ad 3
Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół IX sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca
2019 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag.

Ad 3a
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza

Projekt uchwały w Druku Nr 208 został przeniesiony z punktu 41. w drodze głosownia
w punkcie 1 porządku obrad.
Projekt uchwały w Druku Nr 208 przygotowany został z inicjatywy Klubu Radnych PiS.

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Przemysław Drabek.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 208) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Wnioskodawczyni Pani J______ S_______2
W imieniu mieszkańców ulicy Poprzecznej i Michałowicza przedstawiła informacje
na temat planowanej budowy 11-piętrowego bloku z podziemnymi garażami.

2) Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel
Poinformowała o podjętej interwencji w przedmiotowej sprawie, w związku z otrzymanym
wnioskiem mieszkańców.

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński
Odniósł się do wystąpienia Wnioskodawczyni Pani J_____ S________. Przedstawił
informacje w sprawie, w tym konsekwencje wynikające z przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu.

2

Wnioskodawczyni wyraziła zgodę, aby zapis video i audio jej wystąpienia na sesji Rady Miejskiej został udostępniony publicznie
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego z podaniem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku.
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4) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek (2)
Podniósł kwestie dotyczące m.in. zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla przedmiotowego terenu oraz
ewentualnych roszczeń.

5) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (4)
Podniósł kwestie ewentualnych roszczeń w przedmiotowej sprawie.
Zaapelował o podjęcie działań związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpieczenie interesów mieszkańców.
Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: możliwości wydania
odmownej decyzji w sprawie, dotrzymania wszystkich terminów przez inwestora
zgłaszającego wniosek o wydanie warunków zabudowy, ewentualnych podstaw do wydania
decyzji odmownej w przypadku niedochowania terminu przez inwestor.
Poprosił o pisemne i precyzyjne przedstawienie dokumentacji wiążącej się z wydawaniem
decyzji o warunkach zabudowy.
Zaapelował o pełną mobilizację Urzędu w zakresie przygotowania dokumentacji
i procedowania planu.

6) Radny Roman Matyja (2)
Poinformował o stanowisku Prezesa Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (jako stronie
postępowania), identyfikującego się „z pomysłem społeczności lokalnej” oraz udzielającego
jej wsparcia poprzez działania administracyjne (w przyszłości odwołanie od decyzji o WZ).
Zwrócił uwagę na mały zakres opracowania mpzp.
Poinformował o głosowaniu za projektem uchwały.
Zaapelował do Parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do ustawowego
uregulowania kwestii dotyczącej zgodności planów zagospodarowania przestrzennego oraz
warunków zabudowy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

7) Radny Janusz Buzek
Poprosił o przedstawienie informacji m.in. w zakresie: powierzchni miasta objętej
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń dotyczących
opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w bieżącej kadencji
Rady Miejskiej.

8) Radny Andrzej Gacek (2)
Poinformował o złożonej interpelacji w omawianej sprawie. Opowiedział się podjęciem
uchwały dla przedmiotowego terenu.
Sformułował pytanie w sprawie spodziewanej decyzji, w związku ze złożonym wnioskiem
o ustalenie warunków zabudowy.

9) Radny Dariusz Michasiów
Nawiązał do złożonej interpelacji w omawianej sprawie. Poinformował o głosowaniu
za podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

10) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor
Podniosła kwestie dotyczące rozbudowy miasta, w tym walorów estetycznych.
Zwróciła uwagę na konflikt interesów w przedmiotowej sprawie.
Poinformowała o głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Poprosiła o przedstawienie analizy w zakresie procedur planistycznych miasta BielskaBiałej w odniesieniu do innych miast o podobnej strukturze.
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11) Radny Marcin Litwin (2)
W związku pozyskanymi informacjami w Biurze Rozwoju Miasta oraz w Wydziale
Urbanistyki i Architektury o tym, iż deweloper nie uzyska warunków zabudowy
z uwagi na braki formalne, Radny sformułował następujące pytanie: „czy wydziały miasta
zwróciły się do dewelopera z informacją o tym, że taka decyzja będzie odmowna wydana
w tej sprawie i dlaczego nie odmówiły warunków zabudowy dla tego dewelopera”.

12) Radny Konrad Łoś (5)
Poparł starania mieszkańców zmierzające do podjęcia uchwały dotyczącej przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przestawił wątpliwości formalnoprawne, m.in. wskazując, iż w świetle obowiązującego
prawa mogła zostać wydana decyzja odmowna w zakresie warunków zabudowy.
Zwrócił się do Prezydenta Miasta o dokładne przedstawienie procedury przeprowadzonej
w przedmiotowej sprawie.
Zwrócił uwagę na zaistniałe w sprawie podstawy do wydania decyzji odmownej (brak
modyfikacji wniosku przez inwestora wobec przekazanej mu informacji).
Do wystąpień Radnych odnieśli się: Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński,
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek, Zastępca Naczelnika Wydziału
Urbanistyki i Architektury Ewa Grabska-Gawęda, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski
(m.in. zapewnił, że w przedmiotowej sprawie przy analizowaniu decyzji wypełnione
zostaną prawa wszystkich stron oraz obowiązki Urzędu).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 208.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/172/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony
w rejonie ulic Poprzecznej
i prof. dr. Mieczysława Michałowicza

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 4
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady
Miejskiej

Punkt „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej” przeniesiony do punktu 42b w drodze głosowania w punkcie 1.
porządku obrad.

Ad 5
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości

W przedmiotowym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści:

1) Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik
Podniósł kwestie dotyczące m.in.:
▪ wykupu przez miasto Bielsko-Biała targowiska miejskiego,
▪ nieopłacanych banerów wyborczych w ramach prowadzonych kampanii (usytuowanych
na terenach będących w zarządzie MZD); zaapelował o uregulowanie tematu.
Do ww. wypowiedzi odnieśli się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (m.in. wskazał na możliwość
wprowadzenia lokalnych przepisów na czas kampanii wyborczej).

2) Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel
Przekazała Prezydentowi Miasta podziękowanie za „partnerstwo w Kongresie Kobiet” oraz
wystosowała zaproszenie na galę w dniu 28 września 2019 roku.

3) Poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń (2)
Podniósł kwestie dotyczące:
▪ tzw. ustawy „lex deweloper”,
▪ kosztów reformy edukacji (prośba o odpowiedź na pytania, m.in. w zakresie wielkości
niedoboru środków przeznaczonych na finansowanie edukacji, w tym na zwiększone
przyjęcia dzieci i kumulację roczników w szkołach, środków na podwyżki dla
nauczycieli, przekazanej dotacji),
▪ zmian w systemie podatkowym, powodujących obniżenie dochodów samorządów
(prośba o odpowiedź na pytania, m.in. w zakresie, „ile stracą mieszkańcy Bielska-Białej
na skutek wprowadzenia nieodpowiedzialnej zmiany w systemie podatkowym”),
▪ projektu uchwały dotyczącego ochrony zieleni w sąsiedztwie torów kolejowych
(podziękowanie),
▪ Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (prośba o rozważenie możliwości przyjęcia przez Radę
Miejską uchwały dotyczącej wsparcia dla budowy BDI).
Do ww. wypowiedzi odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ws. zmian w systemie
podatkowym, które nie będą wywoływały negatywnych skutków dla mieszkańców BielskaBiałej, programu budowy mieszkań), Radny Roman Matyja (ws. wydatków oświatowych,
podatków oraz planów zagospodarowania przestrzennego).
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Ad 6
Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lipca 2019 r. z realizacji
uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy
niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w II kwartale 2019 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego

i Rolnictwa Monika Kliś.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 10_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 19) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 19.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie Nr MGR.0057.2.2019.JZ
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lipca 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w II kwartale 2019 r.

Ad 7
Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lipca 2019 r.
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2019 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Sekretarz Miasta Igor Kliś.
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania
Nr ON.II.0057.2.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lipca 2019 r.
z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2019 roku według stanu na dzień 30 czerwca
2019 r., przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik .
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Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Edukacji i Kultury,
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 10_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 20) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 20.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a sprawozdanie Nr ON.II.0057.2.2019.BJ
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lipca 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta
w II kwartale 2019 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ad 8
Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem
planu miejscowego lub jego zmianą)

Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
i Architektury Ewa Grabska Gawęda.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM:
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 10_do protokołu.
Sprawozdanie (SPR. Nr 21) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy
i jej monitorowanie”, 2019 rok (RM.0008).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 21.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej
o wydanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. decyzjach, o których mowa
w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5
(żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).

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

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta
Bielska-Białej na 2019 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ..
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury,
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ 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 204) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

O godzinie 12.27 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszce Gorgoń-Komor.
O godzinie 12.39 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przejął prowadzenie obrad.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował łączną dyskusję w zakresie
punktów 9-12 porządku obrad. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej.

Informację na temat projektów uchwał w Drukach 204, 205, 206, 207 przedstawił Prezydent
Miasta Jarosław Klimaszewski, a także Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

Głos w dyskusji zabrały nw. osoby:

1) Radny Marcin Litwin
Zgłosił wniosek formalny o rozdzielną dyskusję w zakresie tematów ujętych w punktach
9-12 porządku obrad.
Do ww. propozycji odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
(m.in. zaproponował wycofanie złożonego wniosku).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Marcina Litwina o przeprowadzenie rozdzielnej dyskusji w zakresie punktów 9 do 12
porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 4
▪ przeciw: 16
▪ wstrzymujących: 4
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska w drodze głosowania
nie przyjęła
wniosku Radnego Marcina
Litwina o przeprowadzenie rozdzielnej dyskusji w zakresie tematów ujętych w punktach 9-12
porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

2) Radny Roman Matyja (4)
Zwrócił uwagę na proinwestycyjny i rozwojowy charakter budżetu.
Wskazał trzy kluczowe dla miasta inwestycje (tj. inwestycje drogowe – ul. Cieszyńska,
ul. Krakowska i ul. Żywiecka – oraz inwestycja dotycząca Beskidzkiego Centrum
Onkologii).
Wypowiedział się w sprawie wydatków na cele oświatowe, udziału w podatku CIT
i PIT, wyprzedzającego finansowania.
Wypowiedział się w sprawie programu 500 plus.
Do ww. wypowiedzi odnieśli się: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, Prezydent Miasta
Jarosław Klimaszewski.

3) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorogoń-Komor
Wypowiedziała się m.in. w następujących sprawach:
 realizowanych w mieście inwestycjach, podkreślając znaczący ich charakter dla
mieszkańców Bielska-Białej,
 reformy edukacji – sformułowała prośbę o przedstawienie informacji na temat
wydatkowych przez miasto środków, w związku z wdrożeniem reformy, oraz efektów
tych wydatków.
Do ww. wypowiedzi odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.
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4) Radny Rafał Ryplewicz
Sformułował pytania do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta (w zakresie
działów 600 „Transport i łączność” oraz 756 „Dochody od osób prawnych”).
Do ww. wypowiedzi odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

5) Radny Dariusz Michasiów
Sformułował pytania do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta (w zakresie
działu 600 „Transport i łączność” – w związku z rozbudową ulicy Szklanej).
Do ww. wypowiedzi odnieśli się: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

6) Radny Bronisław Szafarczyk (3)
Sformułował pytania dotyczące Wieloletniej prognozy finansowej, m.in. w zakresie:
zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w kilku punktach projektu, rozbudowy
skrzyżowania ulicy Kowalskiej z Kolistą (prośba o wyjaśnienie różnicy środków pomiędzy
łącznymi nakładami a limitami wydatków w latach 2019-2020), zwiększenia limitu
wydatków w 2019 roku na kwotę 600 tys. zł (dot. str. 62 projektu uchwały, pkt 26).
Do ww. wypowiedzi odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

7) Radna Barbara Waluś
Sformułowała pytania do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta,
m.in. w zakresie zapisu dotyczącego zmniejszenia kwoty pożyczki (dot. realizacji zadania
pt. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczania
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych
w roku 2019”).
Do ww. wypowiedzi odniósł się Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

8) Radny Andrzej Gacek (2)
Zwrócił uwagę na znaczące dysproporcje pomiędzy deficytem uchwalonym w grudniu
2018 r. a wielkością bieżącą.
Sformułował pytanie dotyczące możliwości zastosowania wyprzedzającego finansowania
w grudniu 2018 roku.
Poprosił o określenie przewidywanego deficytu na koniec 2019 roku.
Do ww. wypowiedzi odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Radny Roman
Matyja, Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.

9) Radna Urszula Szabla
Odniosła się do wypowiedzi Radnego Andrzeja Gacka w sprawie realności budżetu
uchwalonego w grudniu 2018 roku. Zwróciła uwagę na koszty związane z reformą systemu
oświaty, a także zmianę kosztów dotyczących inwestycji.

10) Radny Marcin Litwin
Podniósł kwestię niedoszacowania oświaty.

11) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (2)
Podniósł kwestie dotyczące m.in.:
 dochodów budżetu miasta oraz obniżenia podatku PIT i udziałów w podatku PIT,
 dodatkowych wpływów do budżetu miasta, m.in. przeznaczonych na remonty mieszkań
socjalnych,
 niezrealizowanych inwestycji,
 wysokich kosztów inwestycji ul. Cieszyńskiej,
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deficytu budżetu miasta,
kredytu długoterminowego wyprzedzającego finansowanie (wyraził poparcie dla
projektu uchwały w Druku Nr 207).
Do ww. wypowiedzi odnieśli się: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, Zastępca Prezydenta
Miasta Przemysław Kamiński, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 204.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 15
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 9
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/173/2019
w sprawie zmian budżetu
miasta Bielska-Białej na 2019 rok

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

Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia
2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury,
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ 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 205) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 9. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 205.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 15
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 9
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/174/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r.
- Wieloletniej prognozy finansowej
miasta Bielska-Białej

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

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 206) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 9. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 206.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 15
▪ przeciw: 9
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/175/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku
oraz spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 207 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt.
„Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 9. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 207 – wersja II.
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 24
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/176/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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O godzinie 13.56 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach
Rady Miejskiej.
______________
O godzinie 14.47 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady
Miejskiej.

Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Igor Kliś.

Informację na temat pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich, przedstawił Przewodniczący
Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
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 193) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Maksymilian Pryga
Sformułował następujące pytanie: „czy Związek Powiatów Polskich posiada merytoryczne
narzędzia do realizacji wspólnych projektów, programów zewnętrznych”.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Miasta Igor Kliś.

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Uzupełnił informacje na temat Związku Powiatów Polskich (reprezentacja w organach
wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 193.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/177/2019
w sprawie przystąpienia
do Związku Powiatów Polskich

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

Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
nr DPN-WPOA.500.28.2018.DK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż
linii kolejowej 139 Katowice-Zwardoń

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Danuta Przybyło.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 199) oraz autopoprawka znajdują się
w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Rafał Ryplewicz
Podkreślił aktywne zaangażowanie mieszkańców, instytucji oraz Prezydenta Miasta
w sprawę.
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2) Radny Maksymilian Pryga
Przedstawił odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z 26 sierpnia 2019 r., w związku
z interpelacją Posła Grzegorza Pudy.

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Podkreślił dobry kierunek działań w przedmiotowej sprawie. Opowiedział się za podjęciem
uchwały.

4) Radna Małgorzata Zarębska
Podkreśliła zasadność podejmowanej uchwały.
Sformułowała pytanie o działania związane z utworzeniem stanowiska „ogrodnik miejski”.

5) Radny Marcin Litwin
Sformułował pytanie dotyczące wycinki starodrzewia przy ulicy Cieszyńskiej.

6) Radna Barbara Waluś (2)
Odniosła się do następujących spraw:
▪ planowej przez PKP wycinki drzew w rejonie torów kolejowych (względy
bezpieczeństwa),
▪ utworzenia stanowiska „ogrodnik miejski” oraz jego kompetencji w odniesieniu
do terenów niebędących własnością miasta (pytanie).
Odpowiedzi na wystąpienia Radnych udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski
oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Wypowiedział się w sprawie prowadzonych wycinek drzew w związku z realizowanymi
inwestycjami w mieście (podkreślając nadmierne działanie).
Poinformował o prowadzonych pracach legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia,
regulującego obszar przeznaczony do wycinki drzew w sąsiedztwie torów kolejnych
(zawężenie obszaru).
Wyraził zadowolenie ze wspólnego działania w przedmiotowej sprawie.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 199.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 22
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/178/2019
w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r.,
nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
nr DPN-WPOA.500.28.2018.DK z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139
Katowice-Zwardoń

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

Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej Panu Janowi „Ptaszynowi”
Wróblewskiemu

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Jerzy Pieszka .
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 203) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Wnioskodawca – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr Jerzy Batycki 3
Zabrał głos w przedmiotowej sprawie. Zapowiedział krótki występ artystyczny Pani
M_______ W_______.

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor
Nawiązała do interpelacji złożonej w VII kadencji Rady Miejskiej w sprawie nadania
jednemu z rond w mieście nazwy „Bielskiego Jazzu”.

3

Wnioskodawca wyraził zgodę, aby zapis video i audio jego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej został udostępniony publicznie na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego z podaniem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku.
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 203.
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 23
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/179/2019
w sprawie nadania tytułu
Honorowego Obywatela Bielska-Białej
Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu

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

Ad 15a
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum
Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej na kadencję 2016-2020

Punkt 15a, Druk Nr 209 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania
w punkcie 1. porządku obrad.

Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
Ewa Swatek.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię:
▪ 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 209) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Załącznik Nr 9 do protokołu – zgoda na członkostwo w Radzie Społecznej.
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Marcin Litwin
Sformułował pytanie dotyczące częstotliwości posiedzeń Rady Społecznej.
Odpowiedzi udzielili: Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek,
Radny Maksymilian Pryga, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
(udzielił dodatkowych informacji).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 209.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 19
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 3
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/180/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii
– Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej –
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
na kadencję 2016-2020

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

Ad 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię:
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Rady Seniorów.
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 201) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby w następujących sprawach:

1) Radny Maksymilian Pryga (2)
Sformułował pytanie dotyczące formularza pt. „Zgłoszenie kandydata na członka Rady
Seniorów Miasta Bielska-Białej”, tj. określenie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
Odpowiedzi udzieliła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek.

2) Radny Marcin Litwin
Zabrał głos w sprawie porządku obrad (dot. wprowadzonego projektu uchwały
w Druku Nr 209).
Do wystąpienia nawiązał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 201.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/181/2019
w sprawie zmieniającej uchwałę
w sprawie utworzenia Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej

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

Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek.
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
▪ 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 192) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Tomasz Wawak
Złożył podziękowanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej Januszowi Okrzesikowi oraz
Zastępcy Prezydenta Miasta Adamowi Ruśniakowi za udział w pracach zespołu roboczego
nad programem.
Przedstawił informacje na temat programu.

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Poinformował o poparciu projektu uchwały.
Zaapelował o szukanie rozwiązań i wsparcia dla wprowadzanych przedmiotowym
programem zmian, mających na celu stabilizację i pewność proponowanych źródeł
ogrzewania po dwóch sezonach grzewczych.
Zaapelował do Prezydenta Miasta o upowszechnienie informacji (m.in. na stronie
internetowej) o możliwości pozyskania środków oraz ich łączenia w zakresie zmiany źródeł
ogrzewania.

3) Radny Marcin Litwin
Zwrócił uwagę na słabą promocję PK „THERMA” w przedmiotowym programie,
skierowaną do mieszkańców miasta w celu zachęcenia ich do przyłączeń i odbioru ciepła
z sieci miejskiej.
Do wypowiedzi odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
(m.in. zasygnalizował ograniczenia techniczne dotyczące przyłączeń do sieci miejskiej),
Prezydenta Miasta Jarosław Klimaszewski.

4) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (2)
Podniósł kwestie dotyczące dopłat do ogrzewania.
Zasygnalizował pilotażowy charakter programu.
Nawiązał do programu „Czyste Powietrze”.

5) Radna Małgorzata Zarębska
Nawiązała do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Przemysława Drabka, m.in. w zakresie
przyjęcia systemowych rozwiązań.
Do wypowiedzi odniósł się Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
(m.in. przekazał informacje na temat realizowanych programów oraz udzielanego wsparcia;
podkreślił rolę samorządu w przedmiotowej sprawie).

6) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (2)
Nawiązał do wypowiedzi Prezydenta Miasta w zakresie programu „Czyste Powietrze”,
m.in. przekazał informacje w przedmiotowej sprawie. Poinformował o podjętych
działaniach na rzecz utworzenia na terenie Bielska-Białej placówki WFOŚ. Nawiązał
do stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Do wypowiedzi odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
Przekazał podziękowanie Prezydentowi Miasta Jarosławowi Klimaszewskiemu, Zastępcy
Prezydenta Miasta Adamowi Ruśniakowi oraz zespołowi Urzędu Miejskiego za wkład
pracy na rzecz programu. Podkreślił pilotażowy charakter programu (forma zachęty
do wymiany źródeł ogrzewania).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 192.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 22
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/182/2019
w sprawie Miejskiego programu związanego ze zmianą
systemu ogrzewania

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

Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia
roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak.

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 179) 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 179.
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 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/183/2019
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
i rozpoczęcia roku szkolnego
oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

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

Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam” w Bielsku-Białej

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały.

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak.

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (2)
Sformułował pytanie w sprawie proponowanej nazwy placówki, tj.„SIXT Wam”.
Odpowiedzi udzieliła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak.

2) Radna Małgorzata Zarębska
Zabrała głos w sprawie nazwy placówki, oceniając ją jako dobrą.

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Zabrał głos w sprawie nazwy placówki, oceniając ją pozytywnie.

4) Radny Maksymilian Pryga
Zabrał głos w sprawie nazwy placówki (zmienionej w II wersji projektu na wniosek Radnej
Małgorzaty Zarębskiej).

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).
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 185) 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 185.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/184/2019
w sprawie utworzenia
Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam”
w Bielsku-Białej

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

Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora „SIXT Wam” w Bielsku-Białej

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały.

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak.

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

Strona 34 z 73
VIII Kadencja RM: 2018-2023

Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 186.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/185/2019
w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia Klubu Seniora „SIXT Wam”
w Bielsku-Białej

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

Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak.

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 190) 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 190.
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 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/186/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/314/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

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

Ad 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/152/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca
2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Bielsku-Białej

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Polak..

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 191) 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 191.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/187/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/152/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r.
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).
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Ad 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września
2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Polak.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 194) 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 194.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/188/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 24
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps .

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury,
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 182) 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 182.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/189/2019
w sprawie ustalania opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała
przedszkolach

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 25
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps .

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 184) 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 184.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/190/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Bielsko-Biała

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

Ad 26
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej

Punkt 26 porządku obrad (projekt uchwały w Druku 187) został zdjęty z porządku obrad
w drodze głosowania w punkcie 1.
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Ad 27
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej

Punkt 27 porządku obrad (projekt uchwały w Druku 188) – został zdjęty z porządku obrad
w drodze głosowania w punkcie 1.

Ad 28
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps .

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Edukacji i Kultury.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 189) 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 189.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/191/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kształcenia na odległość
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej
i w kształceniu na odległość

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 29
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

Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu 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,
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik..
Projekt uchwały uzyskał opinie nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinię negatywną,
▪ natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – nie wydała opinii z uwagi
na wynik głosowania.
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 – II wersja) znajduje się w zbiorze
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Wyraził sprzeciw dotyczący uszczuplenia kompetencji Rady Miejskiej w przedmiotowej
sprawie.
Poinformował o głosowaniu przeciw przyjęciu uchwały.

2) Radny Konrad Łoś
Zwrócił uwagę na przyjęte w projekcie uchwały rozwiązanie, powodujące uszczuplenie
kompetencji Rady Miejskiej i przekazanie ich w całości Prezydentowi Miasta (brak wpływu
Rady Miejskiej na wysokość stawek).

3) Radny Marcin Litwin
Zwrócił uwagę na nieprzygotowanie przez MZD propozycji opłat za korzystanie
z parkingów w przypadku niepodjęcia przez Radę Miejską projektu uchwały.
Do wypowiedzi Radnego Litwina nawiązał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
(niepodjęcie uchwały, to utrzymanie aktualnego stanu prawnego oraz obowiązujących
stawek).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 150 – II wersja.
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 10
▪ przeciw: 9
▪ wstrzymujących: 2
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/192/2019
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

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

Ad 30
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

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

Projekt uchwały uzyskał opinie nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinię negatywną,
▪ natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – nie wydała opinii z uwagi
na wynik głosowania.
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 151 – II wersja) 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
Poprosił o potwierdzenie informacji, czy niepodjęcie uchwały w punkcie 29. skutkowałoby
sytuacją „braku stawek” (nawiązanie do wypowiedzi Radnego Marcina Litwina).
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 151 – II wersja.
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 11
▪ przeciw: 8
▪ wstrzymujących: 2
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/193/2019
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

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

Ad 31
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

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.
Projekt uchwały uzyskał opinie nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – opinię negatywną,
▪ natomiast Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – nie wydała opinii z uwagi
na wynik głosowania.
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 152 – II wersja) znajduje się w zbiorze
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 152 – II wersja.
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 11
▪ przeciw: 9
▪ wstrzymujących: 2
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/194/2019
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

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 357/9,
obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 178) 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 178.
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 20
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
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Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/195/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako 357/9, obręb Biała Miasto,
położonej w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym

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

Ad 33
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Marii
Konopnickiej 16

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 180) 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 180.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/196/2019
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 34
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 44 w Bielsku-Białej wraz
z udziałem 134/1000 cz. w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu
ozn. jako dz. 858 i dz. 915/2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 181) 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 181.
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 19
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/197/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie
do rozłożonej na raty niespłaconej części
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6
położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 44 w Bielsku-Białej
wraz z udziałem 134/1000 cz. w częściach wspólnych
budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu
ozn. jako dz. 858 i dz. 915/2
stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała,
innej stopy procentowej

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2019 rok (RM.0007).
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Ad 35
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku
przy ul. Komorowickiej 21

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych
organów kolegialnych rady gminy”, 2019 rok (RM.0014).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 183) 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 183.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/198/2019
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu
lokalu mieszkalnego nr 6a
w budynku przy ul. Komorowickiej 21

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

Ad 36
Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr NPII.4131.1.368.2019

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.
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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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 195) 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 195.
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 16
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 3
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/199/2019
w sprawie zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr NPII.4131.1.368.2019

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

Ad 37
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 304/17, położonej przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 196) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 196.
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 17
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/200/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 304/17,
położonej przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie

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

Ad 38
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka
155/8, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 197) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 197.
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 16
▪ przeciw: 0
▪ wstrzymujących: 2
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/201/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 155/8,
położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica

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

Ad 39
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 661/13 o pow. 70 m 2, położonej przy ul. Wczasowej obręb Lipnik

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 198) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 198.
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 18
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/202/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 661/13 o pow. 70 m2,
położonej przy ul. Wczasowej obręb Lipnik

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

Ad 40
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 205/89, położonej w Bielsku-Białej
przy ul. Maksyma Gorkiego, obręb Lipnik

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 202) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 202.
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 17
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/203/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 205/89,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego,
obręb Lipnik

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

O godzinie 16.15 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Przemysławowi Drabkowi.

Ad 40a
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej
jako działka 496/138, położonej przy ul. Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie

Punkt 40a, Druk Nr 210 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania
w punkcie 1.
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 210) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 210.
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 15
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 1
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/204/2019
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
części niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 496/138,
położonej przy ul. Czołgistów
obręb Mikuszowice Śląskie

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

Ad 40b
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka
317/44, położonej przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie Przedmieście

Punkt 40b, Druk Nr 211 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania
w punkcie 1.
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa
Monika Kliś.

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).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 211) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie
projekt uchwały w Druku Nr 211.
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą ilość głosów:
▪ za: 17
▪ przeciw: 1
▪ wstrzymujących: 0
Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/205/2019
w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonej jako działka 317/44,
położonej przy ul. Młyńskiej
obręb Żywieckie Przedmieście

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

Ad 41
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza

Projekt uchwały w Druku Nr 208 został przeniesiony do punktu 3a, w drodze głosowania
w punkcie 1. porządku obrad.

Ad 42
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowej

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński .
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic:
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowej, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Drabek.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM:
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
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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 200) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Janusz Buzek
Sformułował pytanie dotyczące wnioskodawców w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.

Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 200.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/206/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulic:
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowej

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

Ad 42a
Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi pana P_____ D______ z 2 czerwca 2019 r. na Prezydenta Miasta
Bielska-Białej

Projekt uchwały został 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 212) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty
uchwał rady gminy”, 2019 rok (RM.0006).
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek poddał pod
głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 212.
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 11
do protokołu.
Rada Miejska

podjęła

uchwałę

Nr X/207/2019
w sprawie rozparzenia skargi
pana P____ D______ z 2 czerwca 2019 r.
na Prezydenta Miasta Bielska-Białej

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

Ad 42b
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady
Miejskiej

Punkt „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej” przeniesiony z punktu 4. porządku obrad w drodze głosowania
w punkcie 1.

O godzinie 16.46 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek przekazał prowadzenie
obrad Przewodniczącemu Rady Miejskiej Januszowi Okrzesikowi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek przedstawił informację na temat
złożonych na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej interpelacji i zapytań Radnych Rady
Miejskiej (w okresie międzysesyjnym wpłynęło 84 interpelacji).4

Radny Maksymilian Pryga


4

Złożył interpelację w sprawie „wystąpienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie fantomów, które w celach
szkoleniowych mogą być wykorzystywane m.in. przez jednostki OSP z Bielska-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10 czerwca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.200.2019.

Interpelacje i zapytania Radnych dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl. Menu: Rada Miejska; Zakładka:
Interpelacje i zapytania Radnych.
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Złożył interpelację w sprawie „rozważenia budowy wodnych placów zabaw na terenie
miasta Bielsko-Biała”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 18 czerwca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.201.2019.
Złożył interpelację w sprawie „podjęcia kompleksowych działań remontowych
i modernizacyjnych na całym odcinku ulicy Sieradzkiej w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 3 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.204.2019.
Złożył interpelację w sprawie „remontu chodnika przy pętli autobusowej w centralnej części
osiedla Złote Łany”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.213.2019.
Złożył interpelację w sprawie „podjęcia działań zmierzających do wyczyszczenia ciągów
pieszych na terenie osiedla Złote Łany oraz konsekwentnego i cyklicznego koszenia
terenów wzdłuż dróg ogólnomiejskich”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.214.2019.
Złożył interpelację w sprawie „informacji o planowanej wycince okazałego dębu, która
może zostać wykonana w ramach planowanej rozbudowy i modernizacji ul. Akademii
Umiejętności w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.228.2019.
Złożył interpelację w sprawie „wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej
kompleksowego remontu ulicy Prusa w dzielnicy Leszczyny oraz podania informacji
o aktualnym statusie tego zadania”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.252.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wyczyszczenia i uporządkowania ciągu pieszych przy ulicy
Złotych Kłosów oraz Podgórze”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 22 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.263.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „systemowego doświetlenia przejść dla pieszych na całym
ciągu ulicy Górskiej w dzielnicach Straconka oraz Leszczyny”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.264.2019.
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Radny Janusz Buzek








Złożył interpelację w sprawie „zadań/projektów zrealizowanych przez miasto w 2018 r.
w ramach przedsięwzięcia strategicznego PZ-4, «Budowa partnerstw społecznych na rzecz
integracji miasta»”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24 czerwca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.202.2019.
Złożył interpelację w sprawie „nieudanej próby podwyższenia kapitału spółki akcyjnej
Beskidzki Hurt Towarowy w celu zakupu przez ten podmiot targowiska przy ul. J. Lompy”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.218.2019.
Złożył interpelację w sprawie „domniemanego uniemożliwienia przez akcjonariusza Gminę
Bielsko-Biała realizacji strategii spółki Beskidzki Hurt Towarowy (BHT) oraz blokowania
przez miasto działań służących wzrostowi wartości i zyskowności spółki BHT, a także
domniemanego braku dobrej woli akcjonariusza Gminy Bielsko-Biała w sprawie inicjatywy
Skarbu Państwa, zmierzającej do zwiększenia przejrzystości wydatków na miękkie usługi,
ponadto wdrożenia procedur postępowania kwalifikacyjnego na członków organu
zarządzającego oraz zmierzającej do stosowania innych dobrych praktyk np. w zakresie
zarządzania majątkiem spółki”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.269.2019.
Złożył interpelację w sprawie „kosztów poniesionych przez miasto z tytułu organizacji
imprezy 90’ Festival przez prywatny podmiot”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.270.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Roman Matyja




Złożył interpelację w sprawie „utworzenia na terenie naszego miasta «zielonych
przystanków»”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 1 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.203.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „utrzymania zieleni wokół przystanków MZK”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.223.2019 (zał.).
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Złożył interpelację w sprawie „wprowadzenia zasady nie kupowania plastikowych
przedmiotów jednorazowego użytku, w urzędzie miasta, jak i we wszystkich jednostkach
i zakładach budżetowych, podległych miastu”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 25 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.230.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „naprawy zadaszenia na przystanku MZK przy
al. gen. Władysława Andersa”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 1 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.231.2019 (zał.).
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „budowy żłobka na osiedlu Karpackim”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 14 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.246.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wycięcia dwóch topól rosnących przy ulicy Jeżynowej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.253.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „programu budownictwa komunalnego”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.254.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radni RM: Przemysław Drabek, Maksymilian Pryga


Złożyli interpelację w sprawie „uciążliwości odorowych z ZGO w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.205.2019.
Interpelacja
została
zasygnalizowana
na
sesji
Rady
Miejskiej
przez
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka.
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Radny Konrad Łoś












Złożył interpelację w sprawie „pilnej realizacji zobowiązań złożonych przez Prezydenta
Miasta w ramach autopoprawki budżetowej podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
w dniu 18.12.2018 r. w zakresie wykonania nowych nakładek asfaltowych ulicy
Kaskadowej oraz ulicy Pieczarkowej w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.206.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „rażącego naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi
na interpelację z dnia 12.03.2019 r. (0038/RM/KŁ/2019) w sprawie zintensyfikowania prac
związanych z przekazaniem sięgacza ul. Mieszka I w trwały zarząd oraz pilnego
przeprowadzenia kompleksowego remontu jego nawierzchni”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.207.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „osób wyznaczonych do udzielania odpowiedzi
na interpelacje”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.208.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „zintensyfikowania prac związanych z realizacją II etapu
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku
od ul. Leśników do ul. Tartacznej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.222.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych
przy al. Andersa w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.224.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „przedłożenia informacji na temat działań podejmowanych
przez Gminę Bielsko-Biała związanych z regulowaniem spraw terenowo-prawnych
i administrowaniem kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 18 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.225.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Złożył interpelację w sprawie „zamontowania progów zwalniających na ul. Słomianej
w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.234.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych
w Bielsku-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla w rejonie ulic Dębowa –
Kasztanowa w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.237.2019.
Zapytanie zostało zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „miejskich łąk kwietnych (antysmogowych)”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.238.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „oznakowania oraz uporządkowania terenu w obrębie
schronów bojowych z 1939 r. znajdujących się w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.239.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „poszerzenia pobocza ul. Dzwonkowej w Bielsku-Białej
w rejonie przejazdu kolejowego”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.240.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych
przy al. Andersa w Bielsku-Białej poprzez pilne przystąpienie do budowy sygnalizacji
świetlnej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.245.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „pilnego remontu ul. Marzanny w Bielsku-Białej na odcinku
od ul. Średniej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.272.2019 (zał).
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Złożył interpelację w sprawie „pilnego remontu ul. Prądniczej w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.282.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radna Urszula Szabla


Złożyła interpelację w sprawie „wykonania odwodnienia na ul. Krompareckiej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.209.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radny Andrzej Gacek








Złożył interpelację w sprawie „terenu rekreacyjnego przy ulicy Broniewskiego 42”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.210.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „remontu chodnika przy ulicy Norwida”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.211.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „prośby mieszkańców ulicy Poprzecznej z dnia 15.06.2019”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.212.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wykazu zadań drogowych w latach 2019-2023”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.277.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk


Złożyła interpelację w sprawie „tablic informacyjnych”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.215.2019.
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Złożyła interpelację w sprawie „zniesienia znaku «zakaz ruchu wszelkich pojazdów»”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.216.2019.
Złożyła interpelację w sprawie „dodatkowego przystanku dla linii 10 i 57
przy ul. Bystrzańskiej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.217.2019.

Radni RM: Janusz Okrzesik, Maksymilian Pryga


Złożyli interpelację w sprawie „informacji o planowanej wycince drzew w ramach realizacji
ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Wczasowej na granicy Mikuszowice
Krakowskie i Leszczyny”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.219.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej Janusza Okrzesika.

Radny Tomasz Wawak








Złożył interpelację w sprawie „funkcjonowania komunikacji autobusowej w okresie
letnim”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.220.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „propozycji wprowadzenia dofinansowania do budowy
ogrodowych zbiorników na wodę deszczową”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.221.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „stanu budynku przy ulicy Starostów Lipnickich 2”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.227.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „pobocza na ulicy Śląskiej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.268.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Radny Bronisław Szafarczyk












Złożył interpelację w sprawie „niebezpiecznych barier przy drogach”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 18 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.226.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wyświetlaczy prędkości”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.232.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „koszenia chwastów na terenie prywatnych posesji”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.233.2019.
Złożył interpelację w sprawie „zachowania pamięci o Księżym Lesie”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.235.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „całkowitej rezygnacji ze stosowania herbicydów”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.236.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „opracowania i uruchomienia programu wspierania małej
retencji”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.262.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radna Barbara Waluś


Złożyła interpelację w sprawie „doniesień prasy i radio o możliwości odwołania przez Pana
Prezydenta Miasta ze stanowiska obecnego kierownika Miejskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej lekarza weterynarii Pana Zdzisława Szwabowicza”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24 lipca 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.229.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Strona 64 z 73
VIII Kadencja RM: 2018-2023

Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019

Radny Rafał Ryplewicz
















Złożył interpelację w sprawie „wyznaczenia stałego przejścia dla pieszych na ulicy PCK”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.241.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „dostępności nowego parkingu przy ulicy Rychlińskiego
(wybudowanego w miejscu byłej komendy policji)”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.242.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „uzupełnienia barierek i zieleni na terenie miasta,
administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 37 na osiedlu Karpackim”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.243.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wydłużenia jednego kursu linii autobusowej nr 7”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.257.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „Przedszkola nr 30 w Kamienicy”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.258.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „aktualnego stanu prac przygotowawczych do rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.259.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „naprawienia ścieżki w Zespole PrzyrodniczoKrajobrazowym «Gościnna Dolina», łączącej oba odcinki ulicy Kowalskiej w Kamienicy”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.260.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „niedozwolonego ruchu samochodów po nieistniejącej drodze
w dzielnicy Kamienica”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.261.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Złożył interpelację w sprawie „pilnego uregulowania prawnego oraz remontu odcinka drogi
wewnętrznej ulicy Kaczej w obrębie dzielnicy Kamienica”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.265.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „przeznaczenia zabytkowego pałacyku obok kortów
tenisowych przy ulicy Partyzantów”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.266.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Radny Piotr Ryszka


Złożył interpelację w sprawie „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.244.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radny Dariusz Michasiów






Złożył interpelację w sprawie „planów budowy 11 kondygnacyjnego bloku pomiędzy
ulicami Michałowicza i Poprzeczną”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 14 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.247.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „remontu drogi służebnej na terenie posesji nr 5 przy ulicy
Zdrojowej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 14 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.248.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „remontu ulicy Gwarków”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 14 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.249.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Strona 66 z 73
VIII Kadencja RM: 2018-2023

Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019











Złożył interpelację w sprawie „czasowego otwarcia przejazdów kolejowych dla ruchu
samochodowego na ulicy Dziewanny i na ulicy Zagajnik”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.250.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „zmiany numeracji ulicy Dziewanny i proponowanej zmiany
nazwy ulicy od numeru 36”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.251.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „udrożnienia istniejących rowów oraz uzupełnienia
brakujących odcinków rowów, ewentualnie wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy
Zwierzynieckiej i okolicznych ulic”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.255.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „wykonania chodnika dla pieszych przy ulicy
Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 20 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.256.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „modernizacji ulicy Zuchów w Starym Bielsku wraz
z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.267.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor


Złożyła interpelację w sprawie „usprawnienia pracy Wydziału Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz preferencyjnych stawek podatku od środków
transportowych”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.271.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Dariusza
Michasiów.

Strona 67 z 73
VIII Kadencja RM: 2018-2023

Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019

Radny Marcin Litwin






Złożył interpelację w sprawie „nieuwzględnienia środków w wysokości 300 tysięcy złotych
na inwestycje drogowe dla rad osiedli”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.274.2019.
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „spożywania alkoholu w rejonie ul. Wiśniowej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.275.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
Złożył interpelację w sprawie „osób z dysfunkcją społeczną zakłócająca wydarzenia
kulturalne na Starym Rynku”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.276.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Radna Małgorzata Zarębska




Złożyła interpelację w sprawie „pianina w przestrzeni publicznej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.278.2019.
Interpelacja została odczytana na sesji Rady Miejskiej.
Złożyła interpelację w sprawie „aplikacji Pełna Kultura”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.280.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek


Złożył interpelację w sprawie „uczestnictwa w kampanii edukacyjnej «Mogę! Zatrzymać
Smog – Przedszkolaku złap oddech»”,
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.283.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej.
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Radni RM: Roman Matyja, Karol Markowski


Złożyli interpelację w sprawie „przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych terenu na rondzie
ulicy Szerokiej”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.273.2019 (zał.).
Interpelacja została wygłoszona na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Romana Matyję.

Radni RM: Małgorzata Zarębska, Jerzy Bauer


Złożyli interpelację w sprawie „nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.279.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej przez Radną Małgorzatę
Zarębską.

Radni RM: Jerzy Bauer, Tomasz Wawak


Złożyli interpelację w sprawie „miejsc parkingowych w mieście (2)”.
Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26 sierpnia 2019 roku.
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2019 rok:
RM.0003.281.2019.
Interpelacja została zasygnalizowana na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Tomasza
Wawaka.

Do zgłoszony przez Radnych interpelacji nawiązał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Ad 43
Sprawy różne

W tym punkcie obrad głos zabrały nw. osoby:

1) Radny Szczepan Wojtasik
Zaapelował o podjęcie następujących spraw:
▪ przycięcie krzewów oraz wykoszenie trawy wzdłuż rzeki Białej na wysokości
Mikuszowic,
▪ naprawę mostka na rzece Białej na wysokości posesji przy ul. Cyprysowej 62 (wymiana
desek),
▪ przycięcie krzewów i drzew rosnących wzdłuż ścieżki przy potoku Straconka,
▪ uporządkowanie zarośniętej nieruchomości przy Bulwarach Straceńskich (dot. działki
planowanej pod tężnię),
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▪

odbudowę słupów oświetleniowych przy ul. Partyzantów, zniszczonych w wyniku
wypadków drogowych (rejon kortów tenisowych).
Przekazał podziękowania:
▪ Dyrektorowi MZK – za naprawę uszkodzonej nawierzchni na ostatnim przystanku
autobusowym linii nr 11,
▪ Dyrektorowi MZD – za wykonanie nawierzchni ulic Źródlanej i Bażantów w Straconce.

2) Radny Maksymilian Pryga
Poruszył następujące sprawy:
▪ Zaapelował o przeprowadzenie cząstkowych remontów nawierzchni drogowych
(ubytki) w zakresie następujących ulic: Liściastej, Złotych Kłosów, Straconki oraz przy
kościele w Leszczynach.
▪ Wystąpił z pytaniem dotyczącym możliwości udostępnienia przez BBOSiR
infrastruktury sportowej dla piłkarzy BKS STAL (uzasadnienie: remont boiska
treningowego).

3) Radny Piotr Ryszka
Zabrał głos w następujących sprawach:
▪ W związku z prowadzoną przebudową ulicy Cieszyńskiej zgłosił problem brakujących
ławek na przeniesionych przystankach autobusowych (uzasadnienie: spora liczba osób
starszych), a także zaapelował o monitorowanie przez MZD postępu prac drogowych,
celem skrócenia drogi dojścia do szkoły i przedszkola (aktualnie wydłużony czas
przejścia do ww. placówek).
▪ Złożył podziękowanie za przeprowadzoną zbiórkę środków na rzecz Towarzystwa
Św. Brata Alberta, w ramach koncertu „GraMY doBBro”, który odbył się w dniu
16 sierpnia br. (podziękowanie dla Prezydenta Miasta oraz artystów).

4) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek
Zgłosił prośbę dotyczącą zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków finansowych
dla ZGM z przeznaczeniem na prace remontowe (uzasadnienie: poprawa sytuacji dużej
liczby osób oczekujących na mieszkania).

5) Radna Urszula Szabla
Złożyła gratulacje Prezydentowi Miasta i jego służbom za piękne ukwiecenie ulic
w mieście, tj. dobry dobór kolorystyczny, gatunkowy roślin oraz za przemyślaną i spójną
koncepcję architektoniczną.
Do wypowiedzi odniósł się: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

6) Radny Konrad Łoś
Przekazał podziękowanie za wykonane remonty dróg w Wapienicy, tj.:

odcinka ulicy Marzanny – od ulicy Światopełka do ulicy Danusi,

odcinka ulicy Potok – od ulicy Światopełka do ulicy Jagienki.

7) Radna Barbara Waluś
Zaapelowała o podjęcie następujących spraw:
▪ Utwardzenie destruktem asfaltowym kamienistej nawierzchni, przemieszczającej się
w wyniku opadów na teren posesji mieszkańca przy ulicy Złote Łany.
▪ Uwzględnienie w corocznym harmonogramie koszenia traw terenu przyległego
do przystanku autobusowego w centrum Lipnika.
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8) Radny Bronisław Szafarczyk
Zabrał głos w następujących sprawach:

W sprawie błędu w portalu „ZgłoszeniaBB”, tj. niewyświetlania się dokonywanych
zgłoszeń na „mapie zgłoszeń” (prośba o przedstawienie informacji w zakresie
przyjmowania zgłoszeń i częstotliwości prac nad „mapą zgłoszeń”).

W sprawie ścieżki rowerowej przy nowo przebudowanej ul. Międzyrzeckiej, tj. braku
zgodności przebiegu ścieżki na niektórych jej odcinkach z wymogami normatywnymi
oraz z opracowaną dokumentacją projektową. Prośba o odpowiedź na pytanie:
czy i kiedy drogi dla rowerów zostaną doprowadzone do wymagań normatywnych
i zgodnych z dokumentacją projektową oraz o wyjaśnienie powodów ewentualnego
braku powyższych działań.

W sprawie likwidowanych pasów ruchu dla rowerów w rejonie skrzyżowania ulicy
Cieszyńskiej i Szarotki („urywające się” w projekcie organizacji ruchu pasy dla
rowerów, przebiegające od strony osiedla Beskidzkiego). Prośba o dopowiedź
na pytanie: czy został opracowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu
porządkujący ww. temat, a jeżeli nie, to czy i kiedy takie uporządkowanie nastąpi.

9) Radny Marcin Litwin
Zabrał głos w następujących sprawach:

W sprawie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów placówek
oświatowych (nawiązanie do interpelacji Radnych Piotra Ryszki i Maksymiliana Prygi
z 20 marca 2019 r.); m.in. prośba o odpowiedź na pytania: czy opracowany został nowy
regulamin oraz czy w budżecie przewidziano jego finansowanie.

w sprawie przeniesienia w inne miejsce banerów zawieszonych przy fontannie
w sąsiedztwie Teatru Polskiego.

10) Radny Tomasz Wawak
Zabrał głos w następujących sprawach:

W sprawie przeprowadzenia doraźnych prac remontowych ulicy Metalowców
w dzielnicy Biała Krakowska (ponowienie zgłoszenia dokonanego przez portal
„ZgłoszeniaBB” oraz drogą telefoniczną w MZD).

W sprawie propozycji rozszerzenia katalogu spraw do realizacji, zgłaszanych
za pośrednictwem portalu „ZgłoszeniaBB”, o kategorię „wykaszanie traw”.

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Wyzwolenia na odcinku
od ulicy Zagrody do ulicy Krzemionki (pytanie o planowane działanie w tym zakresie).

W sprawie optymalizacji rozkładu jazdy autobusów MZK w dzielnicy Hałcnów
w odniesieniu do linii komunikacyjnych 12, 13, 17, 31, 56 (zgłoszenia mieszkańców
dotyczące przejazdów autobusów w tzw. „chmarach” oraz wniosek o przywrócenie
zniesionego w okresie wakacyjnym połączenia komunikacyjnego dla linii 31
o godz. 5.20).

11) Radny Jerzy Bauer
Zabrał głos w następujących sprawach:

Przekazał podziękowanie za realizację zgłoszonych spraw, tj. dla:
- MZD – za wykonanie progów dudniących na skrzyżowaniu ulic Bystrzańskiej
i Olszówki,
- Wydziału Gospodarki Miejskiej – za udrożnienie przepustów drogowych przy
ulicach Suchej i Srebrnej,
- policji i straży miejskiej – za przeprowadzone patrole w rejonie basenu
kąpielowego przy ulicy Startowej (uporządkowanie sposobu parkowania).
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Zaapelował o wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie parkowania pojazdów
w rejonie basenu kąpielowego oraz stadionu „Rekord” przy ul. Startowej.
Nawiązał do interpelacji zgłoszonej wspólnie z Radnym Tomaszem Wawakiem
w sprawie montażu barierek zabezpieczających tereny zielone przed pojazdami
wjeżdżającymi na te tereny – dotyczy skrzyżowania ulic Górskiej i Jeździeckiej
(wyjaśnienie uzupełniające).
Nawiązał do interpelacji złożonej wspólnie z Radną Małgorzatą Zarębską w sprawie
upamiętnienia Stanisława Goli w mieście (dot. nadania nazwy ulicy). Zgłosił
propozycję lokalizacji – tj. skwer na skrzyżowaniu ulic Olszówki i Pocztowej.






Do wystąpień Radnych odniósł się Prezydenta Miasta Jarosław Klimaszewski.
Głos w dyskusji zabrali: Radny Marcin Litwin (ws. dodatków dla dyrektorów przedszkoli,
ws. baneru przy Teatrze Polskim), Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Ad 43
Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął
X zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 17.57.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przemysław Drabek

Agnieszka Gorgoń-Komor

Janusz Okrzesik

Strona 72 z 73
VIII Kadencja RM: 2018-2023

Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
RM.0002.7.2019

Załączniki:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

–
–

Załącznik Nr 3

–

Załącznik Nr 4

–

Załącznik Nr 5

–

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

–
–

Załącznik Nr 8

–

Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12

–
–
–
–

Załącznik Nr 13

–

Zaproszenie: X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia 2019 roku
Lista obecności Radnych: X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia
2019 roku
Lista obecności gości: X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia
2019 roku
Płyta CD – nagranie dźwiękowe X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu
27 sierpnia 2019 roku
Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w Druku Nr 212
Wniosek mieszkańców ulicy Poprzecznej o zmianę w porządku obrad
Wniosek mieszkańców ulicy Poprzecznej o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej
Pani J______ S______
Wniosek
Prezesa
Stowarzyszenia
Sztuka
Teatr
Jerzego
Batyckiego
o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 15 porządku obrad
Zgoda na członkostwo w Radzie Społecznej
Pisma Komisji RM wydane do sprawozdań
Wyniki głosowań
Uchwały podjęte podczas X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 27 sierpnia
2019
roku
(dokumenty
z
podpisami
elektronicznymi
Naczelników
Wydziałów/Dyrektorów mjo)
Pozostałe załączniki
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