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RM.BSiRG.0012.2.2023 

 

Protokół Nr 63/2022 

 

 

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, które odbyło się w dniu 1 lutego 2023 roku, pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji – Pana Romana Matyi.  

 

Obecni: wg załączonej listy obecności.  

Nieobecni:   

radny – Andrzej Gacek, 

radny – Jacek Krywult, 

radny – Konrad Łoś, 

radny – Dariusz Michasiów, 

radny – Adam Wykręt. 

        

Porządek obrad przesłany 25 stycznia 2023 r.:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1266  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.  DRUK NR 1267  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 

Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej. DRUK 

NR 1256  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała. 

DRUK NR 1258  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. DRUK NR 1264  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane. DRUK NR 1265  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219268&file=DRUK+NR+1266.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219269&file=DRUK+NR+1267.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218233&file=DRUK+NR+1256.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218233&file=DRUK+NR+1256.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218553&file=DRUK+NR+1258.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219241&file=DRUK+NR+1264.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219243&file=DRUK+NR+1265.pdf
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/684/2021 

z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań związanych 

z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1270 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

10. Sprawy różne Komisji. 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:30. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –   

otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich uczestników i przedstawił 

porządek obrad proponując wprowadzenie do punktu 9:  

a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna 

gry w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1271) 

Następnie uzupełniony porządek obrad poddał pod głosowanie.  

 

Wyniki głosowania:     za – 11 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 3 

 

Uzupełniony porządek obrad został przyjęty. 

 

 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1266) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta – 

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1266, informując jakich dokonano 

zmian w stosunku do Uchwały z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 10 

  przeciw – 0 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219665&file=DRUK+NR+1270.pdf
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 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 1  

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - 

Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1266) 

Opinia Nr 365/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1267) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta – 

przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zawarty w Druku 1267, poruszając 

m.in. następujące kwestie: 

zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1: 

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.175.754,83 zł, z tego: 

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

zwiększa się dochody o kwotę 14.850,00 zł – urealnienie wpływów związanych 

z realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody: 

a) o kwotę 464.844,06 zł - Grant z Fundacji Leroy Merlin na remont 

i modernizację budynku przy ul. Wapienickiej 34, w celu stworzenia miejsc 

pobytu dla ludności uchodźczej z Ukrainy. 

b) o kwotę 113.736,36 zł – środki, które przekazane będą przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. Funduszu Dopłat, na realizację 

dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. 

c) o kwotę 162.154,59 zł – urealnienie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności nieruchomości. 

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 111.710,00 zł 

– dotacje celowe na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ akcja 

kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. 

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody: 

a) o kwotę 467.543,85 zł – dofinansowanie projektu pn. "Razem z nami – 

wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów 
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reintegracji społecznej”, który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

b) o kwotę 1.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze 

zwrotu nieodebranych świadczeń z tytułu wypłaconych w 2022 r. dodatków 

osłonowych. 

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się 

dochody o kwotę 319.260,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku 

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 

2127). 

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 54.760,00 

zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 

im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku 

z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy. 

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się 

dochody o kwotę 430.615,97 zł – dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja starych 

źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I”. 

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 35.280,00 zł dochody 

Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymane w związku 

z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-

Rekreacyjnym „Victoria”.  

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2: 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.502.983,57 zł, z tego:  

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.850,00 zł – urealnienie wydatków 

związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się: 

a) wydatki bieżące o kwotę 113.736,36 zł - dopłaty do czynszu za najem 

„Mieszkanie na Start”, 

b) wydatki majątkowe: 

- o kwotę 127.753,77 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Wykupy 

nieruchomości”, 

- o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Adaptacja 

pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne”. 

3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 5.080,00 zł wydatki 

bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się: 

a) wydatki bieżące: 
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- o kwotę 647.335,37 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację 

projektów z Programu Erasmus+. 

- o kwotę 454.148,74 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu 

Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy. 

- o kwotę 973.419,82 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 

systemu oświaty. 

b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie 

inwestycyjne pn. ”Prace modernizacyjne w zakresie konstrukcji budynku, 

posadzek, ścian i stropu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4 

w Bielsku-Białej”. 

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

98.500,00 zł na realizację projektu pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna 

eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych”. 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące: 

a) o kwotę 2.600,00 zł - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Podkowa”, 

b) o kwotę 168.000,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń w budynku przy Pl. Ratuszowym 

9. 

c) o kwotę 467.543,85 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 

realizację projektu pn. "Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy 

z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. 

d) o kwotę 1.000,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem 

dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieodebranych 

świadczeń z tytułu wypłaconych w 2022 r. dodatków osłonowych. 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się: 

a) wydatki na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door to 

door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” o kwotę 68.121,04 zł niewykorzystaną w 2022 roku, z tego: 

- o kwotę 67.063,04 zł wydatki bieżące 

- o kwotę 1.058,00 zł wydatki majątkowe. 

b) wydatki bieżące o kwotę 53.965,46 zł, która nie została wydatkowana w 2022 

roku na realizację projektu pn. „Twoja firma - mostem do sukcesu”. 

c) wydatki bieżące o kwotę 446.260,00 zł, z tego kwotę 319.260,00 zł 

przeznacza się na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 

7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej. 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące: 
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a) o kwotę 169.983,33 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na 

realizację projektów z Programu Erasmus+. 

b) o kwotę 54.760,00 zł - wydatki związane z zakwaterowaniem ludności 

uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-

Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych. 

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się: 

a) wydatki bieżące o kwotę 25.138,99 zł, która nie została wydatkowana w 2022 

roku na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła 

na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”. 

b) wydatki majątkowe: 

- o kwotę 21.400,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. 

”Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów”. 

- o kwotę 91.347,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. 

”Zielone place zabaw”, 

- o kwotę 505.944,34 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na 

realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa 

stałe w Bielsku-Białej – etap I”. 

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 

6.885,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury. 

11) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się: 

a) o kwotę 35.280,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji związane z pobytem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku 

Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”. 

b) wydatki majątkowe o kwotę 199.930,50 zł, z przeznaczeniem na zadanie 

inwestycyjne pn. „Osiedle Aleksandrowice: Rowerowo - rolkowy, asfaltowy 

Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska”. 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.873.080,00 zł, z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

2.200.000,00 zł - środki własne budżetu miasta, które nie zostaną wykorzystane na 

zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-

Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”, w związku przyznaniem 

promesy inwestycyjnej dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych. 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

168.000,00 zł, którą przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna. 

3) w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się: 

a) wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 

5.080,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna. 

b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. 

”Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej”.  
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Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 

roku” W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 2.175.754,83 zł i zwiększenia 

wydatków o kwotę 2.629.903,57 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 454.148,74 

zł. Zwiększa się o kwotę 454.148,74 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych” - 

niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych 

zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4: „Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze 

środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska" 

Przenosi się w planie wydatków rozdz. 90095 „Pozostała działalność” środki 

w kwocie 50.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów na realizację zadań 

edukacyjnych związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-

Białej.  

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19” W pkt 2 – „Dodatek węglowy” przenosi się w planie wydatków środki 

w kwocie 249.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów, Dodaje się pkt 4 – „Dodatek 

elektryczny” w kwocie 319.260,00 zł. Suma wydatków bieżących przeznaczonych na 

realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 

5.777.280,00 zł.  

 

Zmian wprowadzonych w Załącznika nr 7: „Środki z Funduszu Pomocy”  

W pkt 1 wprowadza się „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego 

wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 

ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.” w kwocie 787.225,00 zł,  

W pkt 2 wprowadza się „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” w kwocie 64,96 zł,  

W pkt 3 „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy” wprowadza się niewykorzystane w 2022 roku środki 

z Funduszu Pomocy w kwocie 454.148,74 zł, Suma środków przeznaczonych 

z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 1.241.438,70 zł. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 10  

  przeciw – 0 
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 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 1 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - 

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1267) 

Opinia Nr 366/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 

Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej.  

(DRUK NR 1256) 

 

Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1256 informując m.in., że w Bielsku-

Białej funkcjonuje 13 placówek wsparcia dziennego, w tym 3 placówki prowadzone 

są przez organizacje pozarządowe, natomiast 10 placówek działa w strukturach 

Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – jednostki budżetowej. Planuje 

się przekazać realizację zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego, 

organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówkę 

wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot któremu gmina zleciła realizację tego 

zadania na podstawie art. 190. W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie 

powyższej uchwały. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, 

organizacjom związkowym został przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczący likwidacji jednostki budżetowej działającej 

pod nazwą Zespół Placówek Dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL" w Bielsku-Białej. 

W ustawowym terminie, dwie organizacje związkowe nie wyraziły swojej opinii, 

natomiast jedna pismem z 27 grudnia 2022 r., nie wniosła uwag do przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 7 

  przeciw – 3 
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 wstrzymało się – 3  

   nie głosowało – 1   

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-

Białej. (DRUK NR 1256) 

Opinia Nr 367/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia 

stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała.  

(DRUK NR 1258)  

 

Pan Jacek Broda – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu –  

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1258 informując m.in., że na mocy art. 

1 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe oraz 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dniem 27 października 2022 r. zmianie 

uległ art. 39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Wyżej 

wymieniona nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wprowadziła do art. 39 a ust. 2 

nowy sposób obliczania przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 

w przypadku przewozu realizowanego we własnym zakresie przez rodziców. Określa 

się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsku-Białej, w wysokości: 

− dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 

0,89 zł, 

− dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 

1,15 zł, 

− dla motocykla - 0,69 zł, 

− dla motoroweru - 0,42 zł. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 13  

  przeciw – 0 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218553&file=DRUK+NR+1258.pdf
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 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1   

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-

Biała. (DRUK NR 1258) 

Opinia Nr 368/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. (DRUK NR 1264) 

 

Pani Joanna Bojczuk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami – 

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1264 informując m.in., że ustala się 

następujące stawki miesięcznej opłaty w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego: 

1) 28,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

2) 56,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

3) 84,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

4) 108,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

5) 112,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

6) 114,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

7) 115,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa. 

Określa się następujące stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości, nie wypełniają obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) 56,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

2) 112,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

3) 168,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

4) 216,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

5) 224,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

6) 228,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

7) 230,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa. 

 

Po krótkiej wymianie zdań Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji poddał 

przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 
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Wyniki głosowania:     za – 7 

  przeciw – 3 

 wstrzymało się – 1 

   nie głosowało – 3  

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. (DRUK NR 1264) 

Opinia Nr 369/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (DRUK NR 1265)  

 

Pani Magdalena Marek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1265 informując m.in., że projekt 

uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

został sporządzony na podstawie uchwały nr XI/177/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 22 września 2015 roku. Celem wprowadzenia regulacji zawartych 

w projekcie uchwały jest przywrócenie i zachowanie ładu przestrzennego, 

zapewnienie wysokiej jakości i estetyki przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu 

oraz poprawa wizerunku miasta. Zgodnie z art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa uchwała 

jest aktem prawa miejscowego. 

 

Po krótkiej wymianie zdań Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji poddał 

przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 8  

  przeciw – 1 

 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 2  

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219243&file=DRUK+NR+1265.pdf
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Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

(DRUK NR 1265) 

Opinia Nr 370/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/684/2021 

z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań związanych 

z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1270) 

 

Pani Danuta Przybyło – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1270 informując m.in., że powyższy 

projekt uchwały, jest chęcią podjęcia działań w kierunku zwiększenia wielkości 

przyjętych stawek dofinansowania dla osób fizycznych w związku z rosnącymi 

cenami za materiały oraz usługi. 

Proponuje się zwiększenie wielkości dotacji: 

− do budowy przyłącza kanalizacyjnego o 50,00 złotych do mb. przyłącza 

kanalizacji w stosunku do obecnie obowiązujących stawek; 

− do demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest o 7,00 zł do 

m2 demontowanej powierzchni oraz o 100,00 złotych do unieszkodliwienia 

azbestu w stosunku do obecnie obowiązujących stawek; 

− do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków o 1 000,00 złotych 

w stosunku do obecnie obowiązujących stawek.  

 

Po krótkiej wymianie zdań Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji poddał 

przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 13 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1  

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219665&file=DRUK+NR+1270.pdf
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Nr XXIX/684/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań 

związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.  

(DRUK NR 1270) 

Opinia Nr 371/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 9 

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 

kasyna gry w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1271) 

 

Pani Magdalena Chodyniecka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Przedsiębiorczości –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1271 informując m.in., że zgodnie 

z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych pozytywna 

opinia rady gminy o lokalizacji kasyna gry jest wymagana i niezbędna przy składaniu 

przez zainteresowanego przedsiębiorcę wniosku o udzielenie koncesji na 

prowadzenie takiej działalności. Decyzję o udzieleniu koncesji podejmuje minister 

właściwy do spraw finansów, rada gminy jedynie opiniuje lokalizację kasyna. Zgodnie 

z art. 15 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy w miejscowościach liczących do 250 tys. 

mieszkańców może być zlokalizowane jedno kasyno gry. Obecnie kasyno 

funkcjonuje w budynku nr 12 przy ul. 3 Maja. Budynek w którym planowane jest 

uruchomienie kasyna znajduje się na działkach nr 628 i 217/2 obręb Biała Miasto. 

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym, wnioskowany budynek znajduje się 

w strefie "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, w obszarze urbanistycznym wpisanym 

do rejestru zabytków. Wnioskowana lokalizacja kasyna w budynku nr 60-62 przy 

ul. 11 Listopada jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Po krótkiej wymianie zdań Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji poddał 

przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 8 

  przeciw – 2 

 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 1  
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Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii 

o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1271) 

Opinia Nr 372/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 10 

Sprawy różne Komisji. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

poinformował, że do komisji wpłynęły 20 stycznia br. następujące pisma: 

− Uchwała Nr 4200/II/15/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Bielska-Białej wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań; 

− Uchwała Nr 4200/II/16/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2023 rok. 

Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali innych spraw różnych. 

 

 

 

Wobec braku dalszych pytań i zrealizowania porządku obrad Przewodniczący 

zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16:40. 

 

 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji 

/-/ Aleksandra Flisek               /-/ Roman Matyja 

 

               

 

 


