
 

 

RM.ZPSiS.0012.1.2023 

 

Protokół Nr 55/2022 
 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, które odbyło 
się 31 stycznia 2023 roku pod przewodnictwem radnego Karola Markowskiego. 
 
Nieobecni: radny Jacek Krywult. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu 

Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej - DRUK NR 1256. 
3. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji: 

1) 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, 

2) 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, 

3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-
Białej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - DRUK NR 1268, 

4) 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. 

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. 
Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Placówek 
Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej - DRUK NR 1256. 
Poinformowała, że 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 lub 
podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190.  



 

 

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. 
Projekt uchwały zakłada przekazanie zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego 
organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez organizacje związkowe. 
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. 
 
Podkreśliła, że likwidacji nie ulega zadanie tylko jednostka. 
Na początku marca br. ogłoszony zostanie konkurs otwarty na prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego przez NGO z realizacją od 1.06.2023 r. do 31.12.2024 r. 
Wszyscy pracownicy „Parasola” (tj. ok. 45 osób) zostaną przejęci przez Stowarzyszenie, 
które wygra konkurs, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. 
  
Pan Roman Matyja – radny Rady Miejskiej – 
popiera przekazanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego organizacjom 
pozarządowym. Uważa, że są to dobre zmiany. Energia NGO jest większa, NGO mają 
większą swobodę działania. 
 
Pan Piotr Ryszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -  
nie popiera likwidacji  ZPDM „Parasol”. Uważa, że „Parasol” działa wzorowo i nie należy 
likwidować czegoś co działa dobrze. Ma wiele wątpliwości – nie wiadomo, kto wygra konkurs 
i czy zadanie będzie realizowane tak samo dobrze jak dotychczas. 
 
Pan Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta -  
przekazał, że obawy są nieuzasadnione - podał przykład Częstochowy, gdzie od 10 lat 
zadanie to realizują NGO w sposób wzorowy. 
 
Pan Janusz Okrzesik – radny Rady Miejskiej –  
uważa, że przekazanie zadania do NGO jest dobre. Ma wątpliwości tylko odnośnie okresu 
zawierania umów z NGO tj. na 1,5 roku. Uważa, że lepsze byłoby zawieranie umów na  
3 lata. Uważa również, że termin likwidacji ZPDM „Parasol” powinien być dostosowany do 
kalendarza roku szkolnego – likwidacja nie z dniem 31 maja tylko z dniem zakończenia roku 
szkolnego. 
 
Pan Piotr Kochowski – radny Rady Miejskiej – 
podkreślił, że praca ZPDM „Parasol” jest wzorowa – sam współpracował przy organizowaniu 
kilku imprez dla dzieci i młodzieży. 
 
W posiedzeniu Komisji wzięli udział pracownicy ZPDM „Parasol”. 
 
Pani Anna Płatek – przedstawiła stanowisko pracowników. 
Poinformowała, że pracownicy czują się zagrożeni, tracą poczucie stabilizacji  
i bezpieczeństwa zawodowego. Są zaniepokojeni i poruszeni. Nie prowadzono z nimi 
żadnych rozmów dot. likwidacji jednostki. Nie chcą pracować w Stowarzyszeniu, narzucono 
im to. Nie mają doświadczenia w pisaniu projektów i braniu udziału w konkursach. 
 
Podkreśliła, że najważniejsze jest dobro dzieci, a taka zmiana może na nie źle wpłynąć. 



 

 

Uważa, że nie jest to dobry czas na takie zmiany. W obecnej sytuacji (czas po pandemii, 
wojna w Ukrainie) kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest bardzo zła – brak relacji 
międzyludzkich, depresja i samotność dzieci. 
Uważa, że w strukturach Miasta jest stabilnie.  
Zwróciła się z prośbą aby pomyśleć o dzieciach i nie likwidować jednostki teraz – w trakcie 
roku szkolnego. Poprosiła o zrozumienie i czas. 
Podniosła również kwestię zasadności przeprowadzania w tej instytucji jakichkolwiek zmian, 
skoro jej działanie i praca oceniane są jako bardzo dobre.   
 
Pani Małgorzata Zarębska – radna Rady Miejskiej -  
uważa, że dobro dzieci jest najważniejsze, a gwarantują to obecnie pracownicy „Parasola”. 
Podkreśliła, że nie należy zmieniać czegoś co dobrze funkcjonuje. 
 
Pan Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta –  
uważa, że obawy są nieuzasadnione. Przekazanie tego zadania organizacji pozarządowej 
będzie na plus – Stowarzyszenia mają większą energię, co przyczyni się do uatrakcyjnienia 
oferty.  
Środki z budżetu miasta na prowadzenie tego zadania przez NGO będą zabezpieczone na 
dotychczasowym poziomie. Ale pojawi się też możliwość pozyskiwania funduszy z zewnątrz 
na rozwój programu. 
Wyjaśnił, że to nie pracownicy będą pisać projekty w konkursach. 
 
Pan Piotr Ryszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -  
uważa, że termin likwidacji jest za szybki, zaproponował odroczenie terminu. 
W związku z tym złożył wniosek formalny, aby Komisja ZPSiS wystąpiła do Prezydenta 
Miasta o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji RM punktu dot. podjęcia uchwały  
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży 
„PARASOL”. 
 
Wniosek został poddany pod głosowanie. 
 
Wynik głosowania:     za: 4  
      przeciw: 2 
      wstrzym: 4 
 
Wniosek uzyskał akceptację Komisji. 
 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej postanowiła 
zwrócić się z wnioskiem do Pana Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad najbliższej 
sesji RM punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 
Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej  - Druk Nr 1256. 
Wniosek Nr 284/2023/ZPSiS 
 
 
Następnie po zakończonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – 
poddał projekt uchwały (DRUK NR 1256) pod głosowanie.   
 
Wynik głosowania:     za: 6  
      przeciw: 3 
      wstrzym: 1 
 
 



 

 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 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 285/2023/ZPSiS 
 
 
Ad.3.1. 
Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –  
przedstawił 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, w zakresie działania Komisji. 
Projekt uchwały zakłada m.in. wprowadzenie zmian w następujących przedsięwzięciach: 

 „Twoja firma - mostem do sukcesu” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku  
o kwotę 53.965,46 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku. Ponadto 
aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe, 

 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanej przez Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 
67.063,04 zł. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe. 

 „Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start”. Wprowadzenie zadania. Celem 
przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarstw domowych mających trudności  
w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ponadto wprowadza się 
limity wydatków w latach 2023-2037 odpowiednio w każdym roku na kwotę 
113.736,36 zł. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, 

 „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja 
danych medycznych” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit 
zobowiązań o kwotę 98.500,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków 
na zadaniu, 

 „Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady 
finansowe, oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 500.000,00. Ponadto aktualizacji 
ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia. 

 
Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 
powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   
 
Wynik głosowania:     za: 8  
      przeciw: 0 
      wstrzym: 2 
 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 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 286/2023/ZPSiS 
 
 
 



 

 

Ad.3.2. 
Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –  
przedstawił 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. 
Projekt uchwały zawiera m.in. następujące zmiany: 

 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 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, 

 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,  

 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”, 

 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”, 

 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, 

 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”, 

 w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 
zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-
Białej”. 
 

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 
powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   
 
Wynik głosowania:     za: 7  
      przeciw: 0 
      wstrzym: 2 
 



 

 

 
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 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 287/2023/ZPSiS 
 
 
Ad.3.3. 
Pani Magdalena Chodyniecka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Przedsiębiorczości –  
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży - DRUK NR 1268. 
Poinformowała, że projekt uchwały ma pomóc mieszkańcom Osiedla Górne Przedmieście, 
którzy dotknięci są negatywnymi skutkami nocnej sprzedaży alkoholu, i którzy o podjęcie 
takich działań wielokrotnie wnosili.  
Ponieważ celem projektowanych ograniczeń jest zmniejszenie uciążliwości, a nie 
ograniczanie prowadzenia działalności gospodarczej, po analizie funkcjonowania sklepów na 
terenie Osiedla zaproponowano wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 
między godziną 23.00 a 6.00.  
Projekt wpisuje się w działania Miasta mające na celu poprawę bezpieczeństwa, porządku 
publicznego, przestrzegania ciszy nocnej i ładu przestrzeni miejskiej oraz zmniejszenie 
spożycia alkoholu przez ograniczenie jego dostępności.  
Zgodnie z art. 12 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych gminy, tj. 29 Rad Osiedli oraz 
Dowódcy Garnizonu. W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie od RO Górne Przedmieście 
i RO Biała Wschód. Przy czym RO Górne Przedmieście zaproponowała, aby zakaz dotyczył 
sprzedaży pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. Pozostałe Rady nie udzieliły odpowiedzi. Zgodnie 
ze statutem Osiedli brak opinii w terminie 14 dni od daty wpłynięcia sprawy, traktowany jest 
jako brak uwag w sprawie.  
Dowódca Garnizonu nie wniósł uwag do projektu.  
Projekt opiniowany był również przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-
Białej, członkowie Rady nie wnieśli uwag do projektu.  
Projekt uchwały podlegał też konsultacjom społecznym z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi. W trakcie konsultacji wpłynęły 34 wnioski. 30 opinii było pozytywnych,  
w tym 8 wniosków z propozycją wprowadzenia zakazu w godzinach od 22.00 do 6.00 rano  
i 4 opinie negatywne. 
 
Pan Janusz Okrzesik – Radny Rady Miejskiej – 
zapytał czy analizowano możliwość odebrania koncesji w tych sklepach, w których 
prowadzona jest sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych na terenie Rady Osiedla Górne 
Przedmieście – czego następstwem jest zakłócanie ciszy nocnej. 
 
Pani Grażyna Bartelmus – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Przedsiębiorczości –  
poinformowała, że koncesja wydawana jest dla konkretnego przedsiębiorcy, a nie dla 
miejsca sprzedaży.  
Organ może cofnąć koncesję tylko w sytuacjach nieprzestrzegania określonych w ustawie 
zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 
 



 

 

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 
powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   
 
 
Wynik głosowania:     za: 7  
      przeciw: 0 
      wstrzym: 1 
 
 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej 
ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (DRUK NR 1268). 
Opinia Nr 288/2023/ZPSiS 
 
 
Ad.3.4. 
Pani Magdalena Marek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta – 
poinformowała, 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, zawarty w DRUKU NR 1265, 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. 
 
Projekt uchwały zakłada, że tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia 
pełne wykonane z przęseł z prefabrykowanych płyt betonowych, istniejące w dniu wejścia  
w życie uchwały, należy dostosować do określonych w uchwale zakazów, zasad i warunków 
ich sytuowania w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  
Istniejące w obszarze II w dniu wejścia w życie uchwały billboardy należy dostosować do 
określonych w uchwale zakazów, zasad i warunków ich sytuowania w terminie nie dłuższym 
niż 3 lata od dnia wejścia w życie uchwały. 
 
Pani Beata Jaromin-Kapusta – Projektant w Biurze Rozwoju Miasta – 
przedstawiła krótką prezentację multimedialną – graficzny przewodnik po uchwale. 
 
Zapoznano też członków Komisji z uwagami mieszkańców i przedsiębiorców wniesionymi do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały. 
 
Pan Maksymilian Pryga – radny Rady Miejskiej – 
poinformował, że Klub Radnych Jarosława Klimaszewskiego przygotował poprawkę do w/w 
projektu uchwały, która zostanie zgłoszona  podczas sesji Rady Miejskiej. 
Podstawowym celem poprawki jest wydłużenie okresu przejściowego tj. 

  tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia pełne wykonane  
z przęseł z prefabrykowanych płyt betonowych, istniejące w dniu wejścia w życie 
uchwały, należy dostosować do określonych w uchwale zakazów, zasad i warunków 



 

 

ich sytuowania w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie uchwały, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 Istniejące w obszarze II w dniu wejścia w życie uchwały billboardy należy dostosować 
do określonych w uchwale zakazów, zasad i warunków ich sytuowania w terminie nie 
dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały. 

 
Zaproponowane poprawki realizują zgłaszane na etapie prac nad projektem uchwały, 
postulaty mieszkańców i przedsiębiorców. 
 
Pan Piotr Ryszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej –  
zapytał kto poniesie koszty likwidacji – demontażu istniejących nośników reklam, które są 
niezgodne z określonymi w projekcie uchwały zasadami i warunkami. 
 
Pani Magdalena Marek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta – 
poinformowała, że ustawa nie przewiduje wypłaty żadnych odszkodowań z tego tytułu. 
 
W posiedzeniu Komisji wzięła udział Pani M.W. – mieszkanka Bielska-Białej, która dzierżawi 
grunt i płot innym firmom w celu umieszczenia przez nich nośników reklamowych. 
Poinformowała, że jest emerytką (osobą niepełnosprawną) i przychód z tej dzierżawy jest dla 
niej stałym składnikiem w budżecie domowym. Ma zawarte wieloletnie umowy dzierżawy  
i pozbawienie jej tego dochodu spowoduje pogorszenie jej sytuacji finansowej i nie będzie 
mogła realizować zaciągniętych, pod te przychody, zobowiązań. 
Zwróciła się z prośbą o zaniechanie procedowania (z uwagi na zaskarżenie ustawy do 
Trybunału Konstytucyjnego) i nie podejmowanie w/w uchwały w tej chwili. 
Uważa, że reklamy postawione legalnie powinny pozostać – podała przykład Szczecina. 
 
Pan Bronisław Szafarczyk – radny Rady Miejskiej – 
jest przeciwnikiem reklam umieszczonych przy drogach szybkiego ruchu. Uważa, że 
odwracają uwagę kierowców i wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
  
Po przeprowadzonej dyskusji Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji – poddał 
powyższy projekt uchwały pod głosowanie.   
 
 
Wynik głosowania:     za: 4  
      przeciw: 3 
      wstrzym: 3 
 
 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 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 289/2023/ZPSiS 
 
Ad.4. 
Sprawy różne. 
 
Pan Karol Markowski – Przewodniczący Komisji –  
poinformował, że do Komisji wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek  
Komisji nr 261/2022/ZPSiS z 23 sierpnia 2022 r. w sprawie rozważenia możliwości zbycia 



 

 

nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Akcyjnej „Sports 
Advantage” – pismo w załączeniu do protokołu. 
 
Komisja przyjęła odpowiedź Prezydenta do wiadomości. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 Protokołowała         Przewodniczący Komisji  
/-/ Maria Pustelnik           /-/ Karol Markowski 
 
 
 
 
 
 


