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Protokół Nr XX/2020 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Doroty Piegzik-Izydorczyk  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 

w dniu 23 czerwca 2020 roku 
  

 

 
 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej. 

 

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

Miejskiej w Bielsku-Białej na 2020 rok.  
DRUK NR 471 

 

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019. Debata nad Raportem. 
SPR. NR 37 

 

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

zaufania. 
DRUK NR 502 

 

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

Białej za 2019 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu za rok 2019". 
DRUK NR 472 

▪ Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. 

SPR. NR 36 

▪ Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania 

budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok. 

SPR. NR 33 

▪ Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 marca 2020 r. o stanie mienia komunalnego Gminy 

Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

SPR. NR 31 Z ERRATĄ  

 

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

wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019. 
DRUK NR  473 

 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102166
https://bip.um.bielsko.pl/a,75008,spr-nr-37-raport-o-stanie-miasta-bielska-bialej-za-rok-2019.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102167
https://bip.um.bielsko.pl/a,74902,spr-nr-36-sprawozdanie-finansowe-miasta-bielska-bialej-za-2019-rok.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74360,spr-nr-33-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-bielska-bialej-za-2019-rok.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74350,spr-nr-31-informacja-o-stanie-mienia-komunalnego-gminy-bielsko-biala-oraz-miasta-na-prawach-powiatu-.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102168
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 494 - II WERSJA 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 495 + II WERSJA ZAŁ. NR 2 i ZAŁ. NR 12 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
DRUK NR 496 

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych 

budynkach” etap I i etap II. 
DRUKI NR 497 
Punkt 12 – został podzielony na ppkt 12a i ppkt 12b w związku z II wersją projektów uchwał.  

Rada Miejska obradowała nad Drukiem Nr 497a i Drukiem Nr 497b. 

 

12a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych 

budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”. 
DRUK NR 497a 

 

12b. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych 

budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II". 
DRUK NR 497b 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 
DRUK NR 498 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 461 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
DRUK NR 463 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2019 roku. 
DRUK NR 466 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania  

na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
DRUK NR 474 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102367
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102284
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102365
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102289
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102355
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102356
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102287
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101898
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101940
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101981
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102169
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-

Biała na rok szkolny 2020/2021. 
DRUK NR 457 + AUTOPOPRAWKA 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu. 
DRUK NR 464 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 470 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 476 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród  

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 

realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, 

nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 477 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu 

budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-

Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - 

osób fizycznych. 
DRUK NR 468 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu 

budowlanego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3  

w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 

3 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 469 

 

24a. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona  

w województwie śląskim. 
DRUK NR 505 
Punkt 24a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. 
DRUK NR 475 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4, obręb Komorowice Krakowskie, 

położone w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 462 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101847
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101927
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101941
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102165
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102258
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102259
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102116
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102119
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102359
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102255
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101903
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27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m² obręb Komorowice 

Śląskie. 
DRUK NR 465 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m² obręb Stare 

Bielsko. 
DRUK NR 478  

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-

Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.  
DRUK NR 479 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

367/27, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czwartaków. 
DRUK NR 480 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

120/18, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zniczowej. 
DRUK NR 481 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

3548/3, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody. 
DRUK NR 482 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6/17, 

obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej. 
DRUK NR 483 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 76/9, 

obręb Dolne Przedmieście 56, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta 

Krasińskiego. 
DRUK NR 484 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-

Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 159/5, obręb Wapienica, położonej  

przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 485 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony 

trzech lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 

551/61, 551/60 oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego. 
DRUK NR 486 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101962
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102315
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102314
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102312
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102320
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102298
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102310
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102308
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102311
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102307
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37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-

Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, 

położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 487 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy BielskoBiała, oznaczonej jako działka 

6851/7, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej. 
DRUK NR 488 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała z jednoczesną sprzedażą 

budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu. 
DRUK NR 489 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej 

jako pgr 4305/2,1pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej 

mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3. 
DRUK NR 490 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku 

położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 
DRUK NR 491 

 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-

Biała nieruchomości oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, obręb Lipnik, 

położonej w rejonie ul. Orchidei w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 493 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 

811/17 i 5327/41 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej. 
DRUK NR 499 

 

44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 

jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kupieckiej. 
DRUK NR 500 

 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 

jako dz. 821/40 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szczęśliwej. 
DRUK NR 501 

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu przy ulicy Górskiej. 
DRUK NR 492 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102306
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102305
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102304
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102303
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102302
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102301
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102286
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102283
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102282
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102260
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47. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie 

ulicy Kolistej. 
DRUK NR 467 

 

48. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 

dotyczącej podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta  

do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, 

która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) za niezasługującą  

na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu. 
DRUK NR 503 

 

49. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia Karty 

zgłoszenia i dokumentów kandydatki na ławnika. 
DRUK NR 504 

 

50. Sprawy różne.  

  

51. Zamknięcie obrad. 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

  
Na podstawie § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego  

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, o godzinie 10.05, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik otworzył dwudziestą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

 
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
  

 

XX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej została przeprowadzona z zastosowaniem procedur 

rekomendowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.  

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził prawomocność XX sesji Rady Miejskiej. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2020 roku 

uczestniczyło 24 Radnych (nieobecny: Radny Janusz Buzek – nieobecność usprawiedliwiona), 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych. 

 
 

                              
1
  Na podstawie art. 20 ust. 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 przed wejściem na salę sesyjną oraz na galerii sali sesyjnej. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102006
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102359
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_1_s_20.2020_0.mp3
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W tym punkcie 1. porządku obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin (ws.: reżimu sanitarnego, zgłoszeń mieszkańców o zabranie głosu  

w pkt 4. porządku obrad), 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

3) Senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor. 

 
Porządek XX sesji Rady Miejskiej: 

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

przedstawił proponowane zmiany do porządku XX sesji Rady Miejskiej (zgłoszone wnioski). 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik przeprowadził następujące głosowanie: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w Druku Nr 505. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 24a,  

tj. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające do porządku 

XX sesji Rady Miejskiej, tj. w zakresie przekazanych Radzie Miejskiej II wersji projektów 

uchwał. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 
 

1) w punkcie 9. – nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 494 - II wersja), 

2) w punkcie 10. – nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok  

z uwzględnieniem II wersji Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 12 (Druk Nr 495 - II wersja 

Załącznika Nr 2 i Nr 12). 
 

Ponadto, w związku z przekazaniem przez Prezydenta Miasta II wersji do projektu uchwały  

w punkcie 12., dotyczącym zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa 

Krajowego (Druk Nr 497), punkt 12. porządku obrad uległ podzieleniu w następujący sposób:  

1) na podpunkt 12a – w którym Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 497a - II wersja, tj. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych  

– nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”, 

2) na podpunkt 12b – w którym Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 497b - II wersja, tj. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych  

– nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”. 

 

Porządek XX sesji RM: str.: 1-6. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_020_2020_p1.pdf
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja  

2020 roku.  

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

na 2020 rok 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Jazowy, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Radna Małgorzata Zarębska, 

5) Radny Edward Kołek, 

6) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

7) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 471) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 5 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/451/2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2020 rok   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_2_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_020_2020_p3.pdf
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Ad 4 
Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019. Debata nad Raportem 

 

Procedurę rozpatrywania Raportu przez Radę Miejską przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik, m.in.: 

▪ potwierdził wypełnienie przez Prezydenta Miasta ustawowego zapisu związanego  

z przekazaniem Raportu do Rady Miejskiej, 

▪ poinformował o nieograniczonym czasie wystąpień Radnych w debacie nad Raportem, 

▪ poinformował o braku zgłoszeń mieszkańców miasta o zabranie głosu w debacie nad 

Raportem w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, 

▪ przedstawił oponie Komisji Rady Miejskiej wydane do Raportu o stanie miasta Bielska-

Białej za rok 2019. 

 
Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Raport o stanie miasta (SPR. Nr 37) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

i jej monitorowanie”, 2020 rok (RM.0008). 

 
Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 przedstawił Prezydenta Miasta Jarosław 

Klimaszewski.  
Wydruk z przedstawionej na sesji RM prezentacji stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
Stanowiska klubowe ws. Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 przedstawili: 

1) Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Radna Małgorzata Zarębska, 

2) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Radny Konrad Łoś.  

 
W debacie nad Raportem głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, 

3) Radny Edward Kołek, 

4) Radna Urszula Szabla, 

5) Radny Roman Matyja, 

6) Radny Maksymilian Pryga, 

7) Radny Jerzy Bauer, 

8) Radny Andrzej Gacek, 

9) Radny Tomasz Wawak, 

10) Radny Bronisław Szafarczyk, 

11) Radna Barbara Waluś, 

12) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

13) Prezydenta Miasta Jarosław Klimaszewski, 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_4_s_20.2020_0.mp3
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14) Radna Małgorzata Zarębska, 

15) Radny Konrad Łoś, 

16) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult 

17) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zakończył debatę nad 

Raportem o stanie miasta. 

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

 
Przedmiotowy projekt uchwały (Druk Nr 502) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 4. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 6 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XX/452/2020 
 

w sprawie udzielenia  

Prezydentowi Miasta Bielska-Białej  

wotum zaufania 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_5_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_020_2020_p5.pdf
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Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 rok" wraz  

ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2019" 

▪ Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta 

▪ Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za 2019 rok 

▪ Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 marca 2020 r. o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz 

Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował łączną 

dyskusję w zakresie punktów 6. i 7. porządku obrad, przy rozłącznym głosowaniu projektów 

uchwał, tj.: 

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

Białej za 2019 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania 

budżetu za rok 2019” (Druk Nr 472 – w punkcie 6), 

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

wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019 (Druk Nr 473 – w punkcie 7). 
 

Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
W tej części obrad głos zabrały nw. osoby (w sprawie ogłoszenia przerwy w sesji Rady 

Miejskiej): 

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (wniosek o 5-minutową przerwę), 

2) Radny Marcin Litwin (wniosek formalny o 20-minutową przerwę). 

 
O godzinie 14.11 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 5-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 

 

___________________ 

 

O godzinie 14.19 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie wniosek formalny 

Radnego Marcina Litwina o ogłoszenie 20-minutowej przerwy w obradach Rady Miejskiej. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    w y r a z i ł a    z g o d y    na ogłoszenie 20-minutowej 

przerwy w obradach Rady Miejskiej. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_s_20.2020_1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_020_2020_p6.pdf
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje dotyczące wypełnienia 

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

o samorządzie gminnym. 

 
I. PRZEKAZANIE DO RADY MIEJSKIEJ SPRAWOZDAŃ ORAZ INFORMACJI 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o wypełnieniu przez Prezydenta 

Miasta ustawowych zapisów w zakresie przekazania do Rady Miejskiej sprawozdań  

i informacji, w tym dochowaniu wyznaczonych terminów. 

   

Do Rady Miejskiej przekazane zostały nw. sprawozdania oraz informacja: 

▪ w dniu 30 marca 2020 roku - Informacja z dnia 26 marca 2020 r. o stanie mienia 

komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (SPR. Nr 31),  

▪ w dniu 23 kwietnia 2020 roku ERRATA do Informacji stanie mienia komunalnego Gminy 

Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień  

31.12.2019 r. (SPR. Nr 31 - Errata), 

▪ w dniu 31 marca 2020 roku - Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2020 z dnia 30 marca 2020 r.  

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok (SPR. Nr 33), 

▪ w dniu 1 czerwca 2020 roku – Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok 

wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (SPR. Nr 36). 

 

Sprawozdania (SPR. Nr 31 wraz z Erratą, SPR. Nr 33, SPR. Nr 36) znajdują  

się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”, 2020 rok (RM.0008). 

 
II. ROZPATRZENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ  

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o przebiegu prac Komisji 

Rewizyjnej: 

 

1) Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 roku: 

▪ przeanalizowała sprawozdania oraz informację (tj. SPR. Nr 31, SPR. Nr 33,  

SPR. Nr 36),  

▪ zapoznała się z Uchwałą II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Nr 4200/II/68/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok 

(II Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w ww. sprawie). 
 

2) Komisja Rewizyjna, w drodze głosowania, przyjęła wniosek Nr 1/2020/R o udzielenie 

absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (4 członków 

głosowało za, 2 członków wstrzymało się w głosowaniu).  
 

3) Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Miejskiej następujące dokumenty: 

▪ wniosek Nr 1/2020/R o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019, 

▪ projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego 

miasta Bielska-Białej za 2019 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2019" (Druk Nr 472), 

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

wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019 (Druk Nr 473). 
 

 

Projekty uchwał (Druk Nr 472, Druk Nr 473) znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2020 rok (RM.0006). 
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4) Komisja Rewizyjna przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o udzielenie 

absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. II Skład 

Orzekający RIO w Katowicach, Uchwałą Nr 4200/II/94/2020 z dnia 9 czerwca  

2020 roku, wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

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

za 2019 rok. 
 

 
III. OPINIE MERYTORYCZNYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje nt. opinii merytorycznych 

Komisji Rady Miejskiej wydanych do sprawozdań oraz informacji. 

 

1) Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2019 rok (SPR. Nr 33) 

uzyskało pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

2) Informacja Prezydenta Miasta Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 marca 2020 r.  

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

Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (SPR. Nr 31 z Erratą) uzyskała opinie  

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

▪ Komisji Edukacji i Kultury – Komisja przyjęła informację do wiadomości, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności – Komisja przyjęła informację 

do wiadomości, 

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

do wiadomości, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Komisja przyjęła 

informację do wiadomości, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – Komisja przyjęła informację  

do wiadomości, 

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

opinię do Informacji. 
 

3) Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz  ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta (SPR. Nr 36) uzyskało opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego, która: 

▪ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe,  

▪ opinię biegłego rewidenta przyjęła do wiadomości. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Pisma Komisji wydane do sprawozdań stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził, że: 

▪ ustawowe terminy zostały dochowane, 

▪ sprawozdania, projekty uchwał przekazano Radnym do skrytek; wersję elektroniczną 

dokumentów przesłano na skrzynki mailowe, na tablety w systemie eSesja. 
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W sprawie sposobu procedowania głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin,  

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
IV. ROZPATRZENIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ  

(podstawa prawna: art. 270 ust. 4) 

 

W tej części procedury absolutoryjnej głos zabrały nw. osoby: 
  

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski – celem przedstawienia sprawozdań. 
 

2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Jazowy – celem przedstawienia 

stanowiska Komisji Rewizyjnej. 
 

3) Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Radny Roman Matyja  
– celem przestawienia stanowiska Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

4) Przewodniczący Klubów Radnych – celem przedstawienia stanowisk Klubowych, tj.: 

▪ Przewodniczący Klubu Radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Radny Karol Markowski 
(stanowisko Klubu – Załącznik Nr 6 do protokołu),  

▪ Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Radny Konrad Łoś,  

▪ Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Radna Małgorzata Zarębska. 

 
W dyskusji głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek, 

2) Radny Dariusz Michasiów, 

3) Radna Barbara Waluś, 

4) Radny Marcin Litwin, 

5) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult (w odniesieniu do innego punktu 

porządku obrad), 

6) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

7) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tej części obrad Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński zgłosił autopoprawkę  

do Informacji stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach 

powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (SPR. Nr 31) w zakresie Rozdziału III 

„Dochody gminne oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała”. 

Na stronie 66 Informacji w Tabeli nr 11 pt. „Dochody uzyskane przez Gminę i Miasto  

na prawach powiatu Bielsko-Biała z tytułu wykonywania prawa własności” dotychczasowy 

zapis w zakresie kolumn 4-6 tabeli, w pozycji 6 oraz podsumowaniu, tj.: 

„ 

L.p. 
Tytuł dochodu,  

klasyfikacja 

Dochody 

uzyskane  

w okresie  

od 01.01.2018 r. 

- 31.12.2018 r.  

w zł 

Plan  

po zmianach  

na 31.12.2019 r. 

w zł 

Dochody 

uzyskane  

w okresie 

01.01.2019 r.- 

31.12.2019 r.  

w zł 

Wykonanie 

planu (%) 

6. 

Z dywidendy 

(klasyfikacja 

756-75624-0740) 

6 011 383,36 0,00 0,00 0,00 

 Razem: 21 967 446,97 
12 988 

930,00 

14 614 

674,01 
112,52 

” 
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otrzymał  brzmienie: 

„ 

L.p. 
Tytuł dochodu, 

klasyfikacja 

Dochody 

uzyskane  

w okresie  

od 01.01.2018 r. 

- 31.12.2018 r.  

w zł 

Plan  

po zmianach  

na 31.12.2019 r. 

w zł 

Dochody 

uzyskane  

w okresie 

01.01.2019 r.- 

31.12.2019 r.  

w zł 

Wykonanie 

planu (%) 

6. 

Z dywidendy 

(klasyfikacja 

756-75624-0740) 

6 011 383,36 6 600 000,00 6 599 772,06 100 

 Razem: 
21 967 

446,97 
19 588 930,00 21 214 446,07 108,30 

” 

 
W związku ze zgłoszoną autopoprawką Radny Marcin Litwin złożył wniosek formalny  

o ogłoszenie przerwy w obradach Rady Miejskiej. 

 
O godzinie 15.36 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 40-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 

 

________________________  

 

 

O godzinie 16.21 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Dostarczona Radnym autopoprawka do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

(SPR. Nr 31) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”, 

2020 rok (RM.0008). 

 

Po przerwie głos zabrał: Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
 

V. GŁOSOWANIE PROJEKTU UCHWALY  

(podstawa prawna: art. 270 ust. 4) 

 

Wobec zakończonej dyskusji oraz braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 472. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_020_2020_p6.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XX/453/2020 
 

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego 

miasta Bielska-Białej za 2019 rok"  

wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z wykonania budżetu za rok 2019" 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 
 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za rok 2019 

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

o finansach publicznych Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 473. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XX/454/2020 
 

w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Prezydenta Miasta  

z tytułu wykonania budżetu miasta  

Bielska-Białej za rok 2019 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

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

Miejskiej 

 
Informację na temat interpelacji i zapytań złożonych przez Radnych Rady Miejskiej przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_7_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_7_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_020_2020_p7.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_s_20.2020.mp3
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W okresie międzysesyjnym, Radni Rady Miejskiej złożyli 42 interpelacje i 3 zapytania,  

w tym: 

▪ 37 interpelacji indywidualnych,  

▪ 5 interpelacji zbiorowych 

▪ 3 zapytania indywidualne. 

 
Interpelacje indywidualne oraz zapytania złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Maksymilian Pryga (6), 

2) Radny Edward Kołek (6), 

3) Radny Bronisław Szafarczyk (1), 

4) Radna Barbara Waluś (3), 

5) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk (1), 

6) Radny Roman Matyja (4), 

7) Radny Konrad Łoś (7), 

8) Radny Rafał Ryplewicz (1), 

9) Radny Jerzy Bauer (1), 

10) Radny Dariusz Michasiów (5), 

11) Radna Małgorzata Zarębska (2), 

12) Radny Marcin Litwin (3). 

 

Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Klub Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (1), 

2) Radny Roman Matyja, Radny Karol Markowski (1), 

3) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Jerzy Bauer (1), 

4) Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” (1), 

5) Radny Maksymilian Pryga, Radny Roman Matyja (1). 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM, 

złożona na sesji w dniu 23 czerwca 2020 roku, stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 

2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował łączne procedowanie nad punktami 

9 i 10 porządku obrad. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 494 (w pkt 9) i w Druku Nr 495 (w pkt 10) przedstawił Skarbnik 

Miasta Dominik Pawiński. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Interpelacje_020_2020.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_s_20.2020.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin (ws. punktu 8. porządku obrad), 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 
Projekt uchwały w Druku 494 uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wersja I),  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wersja II),   

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

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 494 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/455/2020 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok  

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z II wersją Załącznika Nr 2 i Załącznika 

Nr 12 do projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury (wersja I), 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wersja I),   

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (wersja I), 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_020_2020_p9.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_s_20.2020.mp3
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▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wersja I), 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (wersja II),   

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

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 495 oraz II wersja Załącznika Nr 2 i 12) znajduje się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/456/2020 

w sprawie zmian budżetu miasta  

Bielska-Białej na 2020 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zaproponował łączne procedowanie nad punktami 

11, 12a, 12b, 13 porządku obrad. Powyższe zostało przyjęte przez Radnych Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 496 (w pkt 11), Druku Nr 497a - II wersja (w pkt 12a),  

Druku Nr 497b - II wersja (w pkt 12b), Druku Nr 498 (w pkt 13) przedstawił Skarbnik Miasta 

Dominik Pawiński. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 496 uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_020_2020_p10.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_20.2020.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 496) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/457/2020 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na finansowanie planowanego deficytu  

budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku  

oraz spłatę zobowiązań z tytułu  

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację 

projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach” etap I i etap II. 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją w projektu uchwały, tj.: 

▪ w punkcie 12a – w Druku Nr 497a – II wersja 

▪ w punkcie 12b – w Druku Nr 497b – II wersja 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 497) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_020_2020_p11.pdf
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Ad 12a 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację 

projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 497a – II wersja. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 497 i Druk Nr 497a - II wersja) znajduje się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/458/2020 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego 

 na realizację projektu pn. 

 „Nowe życie w starych – nowych budynkach.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 12b 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację 

projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II" 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 497b – II wersja. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12a_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12a_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_020_2020_p12a.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12b_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12b_s_20.2020.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 497 i Druk Nr 497b – II wersja) znajduje się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/459/2020 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego  

na realizację projektu pn.  

„Nowe życie w starych – nowych budynkach.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II"  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 498) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_020_2020_p12b.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/460/2020 

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”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w Druku Nr 461, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 461) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_020_2020_p13.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_s_20.2020.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.6.2020 
 

Strona 24 z 64 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/461/2020 

w sprawie określenia wysokości opłaty  

za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

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

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 463) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_020_2020_p14.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_020_2020_p15.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/462/2020 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak również trybu ich pobierania  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej w 2019 roku  

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek, 

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura, 

3) Radny Marcin Litwin, 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 466, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 466) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/463/2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  

w 2019 roku  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 16.59 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Dorocie Piegzik-Izydorczyk. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Przedsiębiorczości Sabina Dutka.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Sabina Dutka, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

4) Radny Edward Kołek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z autopoprawką dotyczącą 

wykreślenia ostatniego zdania z uzasadnienia do projektu uchwały). 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_020_2020_p16.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_20.2020.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 474) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/464/2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r.  

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie  

miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała na rok szkolny 

2020/2021 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek,  

2) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w Druku Nr 457, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z autopoprawką). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_020_2020_p17.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_20.2020.mp3
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 457 i autopoprawka) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał 

rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/465/2020 

w sprawie określenia średniej ceny  

jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 464, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 464) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_020_2020_p18.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/466/2020 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

utworzenia Bielsko-Bialskiego  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej  

i nadania mu Statutu 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej  

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 470, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 
 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 470) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_020_2020_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_020_2020_p20.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/467/2020 

w sprawie nadania imienia  

Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej  

Red. im. Józefa Drożdża 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 

przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała  

 

Projekt uchwały oraz korektę do projektu uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk. 

 

Na stronie 7 projektu uchwały w Rozdziale 5. „Dodatek za warunki pracy”, liczba porządkowa 

4.16 w tabeli zawartej w § 6 ust. 1, tj. 

„ 

4.16 

zajęcia wychowawcze, korekcyjno-terapeutyczne oraz badania 

psychologiczne i pedagogiczne nieletnich w zakładach poprawczych  

i schroniskach dla nieletnich 

150 zł 

” 

otrzymuje numer 3.16, tj.: 

„ 

3.16  

zajęcia wychowawcze, korekcyjno-terapeutyczne oraz badania 

psychologiczne i pedagogiczne nieletnich w zakładach poprawczych  

i schroniskach dla nieletnich  

150 zł 

” 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek, 

2) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk, 

3) Radna Urszula Szabla. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 476, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_20.2020.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 476) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/468/2020 

w sprawie regulaminu określającego wysokość  

oraz szczegółowe warunki przyznawania  

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,  

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  

nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek,  

dla których organem prowadzącym  

jest Miasto Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycie lom 

przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała  

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Bańczyk. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 477, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 477) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_020_2020_p21.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/469/2020 

w sprawie określenia kryteriów i trybu  

przyznawania nagród za osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  

oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,  

nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, 

dla których organem prowadzącym  

jest Miasto Bielsko-Biała 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu 

konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej  

przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych  

 

Projekt uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 468, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 
 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 468) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_020_2020_p22.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/470/2020 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie projektu budowlanego  

remontu konserwatorskiego  

kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości  

położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu 

konserwatorskiego budynku przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości 

położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej - osób fizycznych  

 

Projekt uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 469, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 469) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_020_2020_p23.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/471/2020 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie projektu budowlanego  

remontu konserwatorskiego budynku  

przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości  

położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 24a 
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim 

 
Punkt 24a (Druk Nr 505) został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przybyło oraz 

Dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Hanna Pompa-Obońska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek, 

2) Dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Hanna Pompa-Obońska, 

3) Radny Marcin Litwin. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 505, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_020_2020_p24.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24a_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24a_s_20.2020.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 505) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/472/2020 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Śląskiego  

dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego  

- część położona w województwie śląskim  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 475, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 475) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_020_2020_p24a.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/473/2020 

w sprawie zaliczenia drogi  

do kategorii dróg powiatowych 

Red. dot. ul. Matyldy Linert 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4, obręb Komorowice 

Krakowskie, położone w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 462, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 462) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś (zgłoszona literówka w uzasadnieniu do projektu uchwały), 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt,  

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński (zgłoszona korekta: w miejsce słowa 

„nawadnia”, winno być „nawadniania”). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_020_2020_p25.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/474/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy  

niezabudowanych nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4,  

obręb Komorowice Krakowskie,  

położone w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej 

nieruchomości ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m² obręb Komorowice Śląskie  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 465, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 465) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_020_2020_p26.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/475/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej  

niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m²  

obręb Komorowice Śląskie  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości 

niezabudowanej ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m² obręb Stare Bielsko  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 478, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 478) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_020_2020_p27.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/476/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielska-Białej  

nieruchomości niezabudowanej  

ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m²  

obręb Stare Bielsko  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości 

oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 479, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 479) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_020_2020_p28.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/477/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości  

oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 367/27, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Czwartaków 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 480, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 480) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_020_2020_p29.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/478/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 367/27, obręb Aleksandrowice,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Czwartaków  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 120/18, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zniczowej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 481, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 481) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_020_2020_p30.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/479/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 120/18, obręb Wapienica, 

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Zniczowej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3548/3, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 482, przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 482) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_020_2020_p31.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/480/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 3548/3, obręb Hałcnów,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Zagrody 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 17.49 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk przekazała 

prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Miejskiej Januszowi Okrzesikowi. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6/17, obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy al. Armii 

Krajowej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 483, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 483) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wynik_glosowania_020_2020_p32.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_20.2020.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.6.2020 
 

Strona 44 z 64 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/481/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 6/17, obręb Olszówka Górna, 

 położonej w Bielsku-Białej  

przy al. Armii Krajowej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 76/9, obręb Dolne Przedmieście 56, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Zygmunta Krasińskiego  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 484, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 484) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/33_wynik_glosowania_020_2020_p33.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/482/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 76/9, obręb Dolne Przedmieście 56,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Zygmunta Krasińskiego  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości 

oznaczonej jako działka 159/5, obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 485, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 485) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/34_wynik_glosowania_020_2020_p34.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/483/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała  

części nieruchomości oznaczonej jako działka 159/5,  

obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej  

w Bielsku-Białej   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony trzech lat oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 551/61, 551/60 oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 486, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 486) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/35_wynik_glosowania_020_2020_p35.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/484/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas oznaczony trzech lat  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako działki: 551/61, 551/60  

oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, 

 położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Kazimierza Brodzińskiego  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości 

oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 487, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 487) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/36_wynik_glosowania_020_2020_p36.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/485/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała  

części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6,  

obręb Stare Bielsko, położonej  

przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/7, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 488, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 488) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/37_wynik_glosowania_020_2020_p37.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/486/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 6851/7,  

obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Ogrodowej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 

2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko -Biała  

z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 489, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 489) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/38_wynik_glosowania_020_2020_p38.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/487/2020 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

z jednoczesną sprzedażą budynku  

położonego przy ul. Partyzantów 59,  

w drodze przetargu  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 

2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik 

obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby (ws. II wersji uzasadnienia do projektu 

uchwały): 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 490, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/39_wynik_glosowania_020_2020_p39.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_40_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_40_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_40_s_20.2020.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 490) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
O godzinie 18.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przerwał procedowanie  

w punkcie 40. i przeszedł do punktu 41. porządku obrad.  

 
Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 

stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 wraz  

z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu   

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 491, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 491) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_41_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_41_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_41_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/40_wynik_glosowania_020_2020_p41.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/488/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  

lokalu mieszkalnego Nr 5  

stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała  

w budynku położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7  

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń  

oraz w prawie własności gruntu  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości 

oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, obręb Lipnik, położonej w rejonie ul. Orchidei w Bielsku -Białej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 493, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 493) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_42_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_42_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/489/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała  

nieruchomości oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4,  

obręb Lipnik, położonej w rejonie ul. Orchidei  

w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 811/17 i 5327/41 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 499, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 499) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/41_wynik_glosowania_020_2020_p42.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_s_20.2020.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.6.2020 
 

Strona 54 z 64 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/490/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działki: 811/17 i 5327/41 obręb Lipnik,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Górskiej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Kupieckiej  

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 500, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 500) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/42_wynik_glosowania_020_2020_p43.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/491/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy,  

części niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Kupieckiej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 45 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 821/40 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Szczęśliwej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 501, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 501) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/43_wynik_glosowania_020_2020_p44.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/492/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy,  

części niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 821/40 obręb Lipnik,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Szczęśliwej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 

2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik 

obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3 

 

O godzinie 18.12 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do procedowania 

punktu 40. porządku obrad (w Druku Nr 490). 

 
W tym punkcie obrad Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński zgłosił autopoprawkę  

do uzasadnienia projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu w akapicie pierwszym, zdania 

drugiego o treści: „Ogłoszone przetargi na zbycie nie odniosły rezultatu.”. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 490, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/44_wynik_glosowania_020_2020_p45.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_20.2020_0.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 490) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/493/2020 

w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości  

oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, 

 gm. kat. Lipnik obj. kw 61046,  

stanowiącej mienie komunalne,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 46 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej  

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 492, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 492) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/45_wynik_glosowania_020_2020_p40_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_46_s_20.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/494/2020 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

przy ulicy Górskiej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 47 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej  

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 467) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

5) Radny Edward Kołek. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/46_wynik_glosowania_020_2020_p46.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_47_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_47_s_20.2020.mp3
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed 

przystąpieniem do głosowania projektu planu, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

poddał pod głosowanie uwzględnienie uwagi wniesionej do projektu planu, w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

Wykaz uwag stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 19 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej do projektu 

planu, przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2 projektu uchwały, w całości nieuwzględnionej przez 

Prezydenta Miasta. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonej uwagi, zgodnie z art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/495/2020 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 

 dla obszaru położonego w obrębie Kamienica  

na południe od ulicy Gościnnej,  

w rejonie ulicy Kolistej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/47_wynik_glosowania_020_2020_p47.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/48_wynik_glosowania_020_2020_p47.pdf
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Ad 48 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia działań 

przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic  

do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)  

za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu 

 

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna 

Renata Gruszka. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 503) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Wobec nieobecności wnoszącego petycję, a także braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/496/2020 

w sprawie uznania petycji  

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin  

dotyczącej podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej  

na rzecz włączenia miasta 

 do kolejowego połączenia transgranicznego  

z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7,  

która docierać ma do  

Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)  

za niezasługującą na uwzględnienie  

w zakresie określonym w uzasadnieniu 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_48_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_48_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_48_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_48_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/49_wynik_glosowania_020_2020_p48.pdf
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Ad 49 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia Karty zgłoszenia i dokumentów 

kandydatki na ławnika  

 

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Samorządności Rafał Ryplewicz. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 504) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rafał Ryplewicz, 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 10  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XX/497/2020 

w sprawie powołania komisji doraźnej  

do dokonania zniszczenia Karty zgłoszenia  

i dokumentów kandydatki na ławnika  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 50 
Sprawy różne  

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński 
Zabrał głos w sprawie uzasadnienia do projektu uchwały w Druku Nr 490 (potwierdzenie 

przekazania do RM zmiany do uzasadnienia – 18/06/2020). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_49_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_49_s_20.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/50_wynik_glosowania_020_2020_p49.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_50_s_20.2020.mp3
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2) Radna Urszula Szabla 
Zabrała głos w następujących sprawach: 
▪ w sprawie potoku Kromparek, tj. problemów związanych z intensywnymi opadami  

(m.in. pytania dotyczące prowadzonych rozmów, stanowiska Wód Polskich), 

▪ w sprawie propozycji przeniesienia biblioteki w Hałcnowie do budynku po zwalnianym 

Przedszkolu nr 43 (tj. po jego przeniesieniu do nowej lokalizacji). 

 
3) Radny Maksymilian Pryga 

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie wprowadzenia autobusów przegubowych w połączeniach komunikacyjnych  

na linii nr 4 (z osiedla Złote Łany); dot. godzin porannych i popołudniowych, 

▪ w sprawie wykoszenia traw przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Żywieckiej 119, 

121, 123 (ZGM), 

▪ w sprawie odtworzenia nawierzchni ulicy Prusa w związku z zakończeniem prac 

modernizacyjnych przyłącza gazowego. 

 
4) Radny Konrad Łoś 

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie uporządkowania terenu przy ulicy Jaskrowej, w obrębie lokalu, w którym 

zlokalizowana została siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13,  

▪ w sprawie podjęcia działań w odniesieniu do budynku przy ulicy Jaskrowej. 

 
5) Radny Marcin Litwin 

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie sezonu grzewczego P.K. „THERMA” Sp. z o.o., 

▪ w sprawie przygotowania lokali wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP  

w dniu 28 czerwca 2020 roku; pytania dotyczące m.in. reżimu sanitarnego, testów  

w kierunku COVID-19 dla członków komisji, 

▪ w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian w zakresie gospodarki odpadami 

(pytania dot. m.in. likwidacji tzw. dzwonów, obowiązku czyszczenia kontenerów przez 

zarządców, częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości 

wielorodzinnych - osiedla).  

 
6) Radny Bronisław Szafarczyk 

Zabrał głos w sprawie zabezpieczenia interesów miasta w związku z realizacją budowy 

drogi ekspresowej S1 (m.in. postulat budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości  

3 metrów wzdłuż obwodnicy centrum Hałcnowa – nawiązanie do interpelacji). 

 
7) Radny Rafał Ryplewicz 

Przekazał informację dotyczącą posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności  

(tj. przeprowadzanych w jednostkach pomocniczych miasta – inicjatywa grupy Radnych 

„Wspólnie dla Bielska-Białej”). 
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8) Radna Małgorzata Zarębska 
Zabrała głos w sprawie możliwości tłumaczenia obrad Rady Miejskiej na język migowy 

(nawiązanie do pisma skierowanego do Przewodniczącego RM). 

 
9) Radna Barbara Waluś 

Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie linii komunikacyjnej nr 27 (podziękowanie dla Prezydenta Miasta oraz pytania 

związane z przebiegiem linii), 

▪ w sprawie zarośniętego rowu przy ul. Skowronków oraz terenu przyległego  

(w tym m.in. prośba o wyczyszczenie zapchanego przepustu przy sklepie Lewiatan  

w Lipniku i podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem rowu przed chwastami). 

 
10) Radny Tomasz Wawak 

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie napraw oświetlenia ulicznego (terminy), 

▪ w sprawie zgłaszanych problemów dotyczących zaświadczeń o prawie do głosowania  

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (kolejki, problemy informacyjne). 

 
11) Radny Edward Kołek 

Zabrał głos w sprawie możliwości usytuowania ewentualnego Ośrodka Wsparcia dla Osób 

Starszych w Hałcnowie w budynku po zwalnianym Przedszkolu nr 43 (tj. po jego 

przeniesieniu do nowej siedziby). Propozycja ulokowania w ww. obiekcie: Koła nr 7 

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Hałcnowie, Izby Historycznej, siedziby RO 

Hałcnów, biblioteki. 

 
12) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk  

Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie doświetlenia ulicy Grzybowej (nawiązanie do interpelacji),  

▪ w sprawie terminu realizacji remontu ulicy Cygański Las (nawiązanie do interpelacji), 

▪ w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Aleja Armii Krajowej  

i św. Andrzeja Boboli. 

 
Do wypowiedzi Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 
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Ad 51 
Zamknięcie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 19.03. 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

 

Dorota Piegzik-Izydorczyk 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 
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