
 

 

RM.ZPSiS.0012.12.2022 

 

Protokół Nr 53/2022 

 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, które odbyło 

się 29 listopada 2022 roku pod przewodnictwem radnego Karola Markowskiego. 

 

Nieobecni: radny Jacek Krywult. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej - DRUK NR 1201. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 

rok - DRUK NR 1202 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz materiałami 

informacyjnymi do projektu budżetu na 2023 rok). 

4. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1.  

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji –  

przywitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.  

 

Następnie przedstawił planowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie.  

 

Wynik głosowania:     za: jednogłośnie 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.2. 
Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –  

przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

w zakresie działania Komisji. 

Szczegółowy materiał zawarty został w DRUKU NR 1201. 

 

Poinformował, że WPF zawiera kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć, takich jak: 

 "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej". Cel: objęcie osób 

starszych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym, w kryzysie 

bezdomności planem deinstytucjolizacji, 

 " Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy - cz.1, cz. 2 i cz.3. Celem przedsięwzięcia jest 

poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego 

związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bielsko-

Biała, 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. Cel: 

zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do 



 

 

osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych 

narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują 

problemy narkomanii, 

 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności 

w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: przywrócenie 

rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do 

prawidłowego wypełniania tych funkcji, 

 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 

przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia  

i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego 

na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. Cel: promowanie życia w trzeźwości oraz 

udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym 

oraz ich rodzinom, 

 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym  

w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko 

dla osób bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. 

Cel: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 

 Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. Cel: zapewnienie 

funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy 

koncesji, 

 Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla 

Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana 

Pawła II w Bielsku Białej. Cel: wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności 

leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, 

innowacyjności i spójności społecznej regionu., 

 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Cel: poprawa dostępności do 

specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie 

diagnostyczne i lecznicze, 

 Modernizacja boiska piłkarskiego "Zapora" ul. Jaworzańska. Cel: przebudowa 

przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów 

turystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz wystawienniczych, 

 Modernizacja miejskich terenów rekreacyjnych. Cel: Bielsko-Biała miastem 

oferującym różnorodne formy spędzania wolnego czasu, 

 Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku Białej. Cel: poprawa jakości kształcenia 

w miejskim systemie edukacyjnym, 

 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową 

trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy 

Jaworzańskiej. Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy 

atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. 

 

WPF na 2023 r. nie zawiera żadnych nowych inwestycji. 

 

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 

powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   

 
Wynik głosowania:     za: 6  
      przeciw: 0 
      wstrzym: 1 



 

 

 
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miejskiej – Wieloletnia prognoza finansowa miasta 

Bielska-Białej (DRUK NR 1201). 

Opinia Nr 274/2022/ZPSiS 

 
 
Ad.3. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –  

przedstawił założenia do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok oraz 

omówił projekt budżetu w zakresie działania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu: 

- dział 851 „Ochrona Zdrowia”,  

- dział 852 „Pomoc Społeczna”, 

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 

- dział 855 „Rodzina”, 

- dział 926 „Kultura fizyczna”. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zawarty został  

w DRUKU NR 1202 . 

 

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 

powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   

 
Wynik głosowania:     za: 6  
      przeciw: 0 
      wstrzym: 1 
 
 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok w zakresie 

dotyczącym działania Komisji (DRUK NR 1202). 

Opinia Nr 275/2022/ZPSiS 

 
 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

 
Nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

 

 

 

 

 Protokołowała         Przewodniczący Komisji  

/-/ Maria Pustelnik            /-/Karol Markowski 


